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Қазақстанның сыртқы қарызы шамамен ІЖӨ-нің 20 пайызын құрайды. Бұл ту-
ралы кеше Мәжілістің жалпы отырысында ҚР Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов 
мәлім етті. Жалпы отырыста «Қазақстан мен Халықаралық Қайта Құру және Даму 
Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімді ратификациялау туралы» заң жобасы 
талқыланған болатын.

доллар көлемінде жүргізген бо-
латынбыз. Сондықтан да бірінші 
кредит бойынша бір миллиард 
доллармен шектеліп отырмыз. 
Дегенмен, алдағы уақытта еліміз 
үшін тағы бір миллиард доллар 
алуға қажеттілік туындаса, онда 
біз оны тарта аламыз», ̶  деді Б. 
Сұлтанов.

Министрдің айтуынша, соңғы 
үш жылда еліміздің ІЖӨ өсімі 
болжанған деңгейге көтеріле алма-
ды. «Қазақстан сыртқы қарыздың 
шамасын ІЖӨ-нің 45 пайызына 
дейін көтеру мүмкіндігіне ие. 
Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымы елдерінде 
бұл көрсеткіштің шегі ІЖӨ-нің 
60 пайызына дейін жетеді. Ал 
Еуразиялық экономикалық одақ 
аясындағы келісім бойынша 
біз қарызды елу пайызға дейін 
көтере аламыз. Қазіргі біздің 
жағдайымыз бұл көрсеткіштен 
әлдеқайда алыс», ̶  деп түсіндірді 
министр Б. Сұлтанов.

Мұнайға әлемдік бағаның 
құлдырауы бюджет түсімдеріне 
кері әсер етіп, соның салдары-
нан соңғы жылдары елімізде 
бюджет тапшылығы мен бюд-
жетке түсімдер көлемінің азаюы 
орын ала бастаған. «Біз алдағы 
уақытта бюджет тапшылығын 
бір пайызға дейін төмендетуді 
де жоспарлап отырмыз. Қарызды 
қайтару бойынша да Қазақстанда 
ешқандай проблемалар болмауы 
керек. Тұтастай алғанда, бүгінгі 
күні Қазақстанның сыртқы 
қарызының жалпы сомасы 9 мил-

лиард долларды құрайды. Бұл 
ІЖӨ-нің шамамен 20 пайызы-
на тең», ̶  деді Қаржы министрі. 
Аталған заңға қатысты кейбір 
мәселелердің түйіні әлі шешілмей 
отыр. Бұған халық қалаулылары 
тоқталмай өтпеді. Мәселен, 
Азат Перуашев Қазақстан 
сыртқы қарызды бағалаудың 
индикативтік практикасына 
көшуі керек екендігін еске салды. 
«Біз мемлекеттік қарызды өтеудің 
мұнай нарығындағы жағымсыз 
жағдайлардың сақталуы 
аясындағы мәселесіне де назар 
аударуға тиіспіз. Жинақталған 
мемлекеттік қарыз аясындағы 
тиімсіз құрылымдар мен олардың 
өтелуі, валюталық тәуекелдер 
мен міндеттемелер экономикалық 
дағдарыстың өзекті факторлары 
болып табылады. Ал мемлекеттік 
қарызды тиімсіз басқару жеке 
бизнеске ғана емес, тұтастай 
халыққа проблема тудыруы 
мүмкін», ̶  деді Азат Перуашев. 
Оның айтуынша, қазіргі күні 
қалыптасқан қаржылық ахуалды 
ескере отырып елімізге тарты-
латын қарыздар бойынша жаңа 
стратегия қалыптастыратын 
кезең туып отыр. «2008 
жылдардағы дағдарыстың бір 
себебі де сыртқы қарыздың арту-
ынан болғаны құпия емес. Біздің 
экономика үшін қарыз әлі де 
тәуекелі зор болып отыр. Алай-
да мемлекеттік қарыздан бөлек 
квазимемлекеттік қарызды да 
естен шығармау керек. Ол жал-
пы қарыздың жетпіс пайызына 

жуықтайды. Бюджеттік саясат 
тұжырымдамасына қатысты 
Қазақстанның сыртқы қарызы 
квазимемлекеттік секторды 
қоса алғанда жиырма пайыз-
дан аспауы керек. Осыған бай-
ланысты мемлекеттік қарызды 
индикаторлық бағалау прак-
тикасына көшуді ұсынамыз. 
Яғни, мемлекеттік қарызға 
квазимемлекеттік қарызды 
қосып бағалау керек», – деді А. 
Перуашев.

Ал сырттан қарыз алғанша 
бюджетті оңтайландыру дұрыс 
шешім деп санайтын депу-
тат Нұртай Сабильянов: «Біз 
Дүниежүзілік банктен қарыз 
алыпа бюджеттің тапшылығын 
жабуға жұмсағалы отырмыз. 
Неге біз сырттан қарыз алғанша 
бюджетті оңтайландырмаймыз? 
Шындығында, бюджеттен 
кейбір шығындарды қысқартуға 
әбден болады», ̶  деді Н. Са-
бильянов. Бұл ретте депу-
тат «Бизнестің жол картасы» 
бағдарламасына миллиардтаған 
бюджет қаражаты бөлінетінін, 

алайда осы арқылы қаржы ала-
тын кәсіпкерлер бюджетке дұрыс 
салық төлемейтінін алға тартты. 
«Бұл бостан босқа кетіп жатқан 
қаржы. Бізде ірі кәсіпкерлерді 
қаржыландыру бағдарламасы 
бар. Жыл сайын оған 17-18 мил-
лиард теңге бөлінеді. Ондағы 
бағдарламада сауда-саттықты, 
неше түрлі кәсіпкерлерді 
қаржыландырамыз. Неге осы-
ларды қысқартпасқа? Индустри-
яландыру бағдарламасындағы 
жобалар да салыққа тиімді 
түсім бермей отыр. Арнайы 
экономикалық аймақтарға да 
қыруар қаражат бөлінді. Оның 
нәтижесі қалай? Осылардың 
бәрін бюджеттен қысқарту ке-
рек. Басқа ешбір ел бизнесті 
қаржыландырмайды. Бізде 
керісінше, бизнеске қаражат 
бөлеміз, олар еш салық төлемейтін 
масыл болып алды», ̶  деді депутат 
Н. Сабильянов. Депутат Омархан 
Өксікбаев болса, сырттан алына-
тын қарыз бойынша бюджеттің 
тиімділігін бағалайтын тетік ке-
рек деп санайды. 

Келісімге 2016 жылдың 17 
ақпанында Астана қаласында 
қол қойылған. Келісімге сәйкес, 
Дүние жүзілік банк Қазақстанға 
макроэкономикалық басқару 
және экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру саясатын 
қаржыландыру үшін 1 милли-
ард доллар мөлшерінде қарыз 
береді. Қарыз қаражаты еліміздің 
ә л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
дамуының негізгі басымдықтарын 
қолдауға және Үкіметтің 
экономикалық ынталандыру және 
экономикалық өсімге көмектесу 
жөніндегі стратегиялық шарала-
рын орындауға мүмкіндік береді.

«Аталған қарыз ағымдағы 
жылғы бюджеттің тапшылығын 
қаржыландыруға бағытталады. 
Қарызды өтеу республикалық 
бюджет есебінен жүзеге асыры-
лады – деді ҚР Қаржы министрі 
Бақыт Сұлтанов. Жалпы қарыз 
Қазақстанға 2,5 жылдық жеңілдік 
кезеңді қоса алғанда 20 жыл өтеу 
мерзімімен беріледі.

Б.Сұлтановтың сөзіне 
қарағанда қажеттілік туындаса 
Үкімет Дүниежүзілік банктен 2 
млрд долларға дейін қарыз алуы-
на болады екен. Оның айтуынша, 
түсімдердің төмендеуіне байла-
нысты бюджет тапшылығы был-
тыр үш пайызға дейін арттырыл-
ды. Биыл да тапшылық шамамен 
үш пайызға болжанған болатын. 
«Әзірше бюджет тапшылығы бір 
пайыз шамасында тұрақтап тұр. 
Негізінен біз Дүниежүзілік банк-
пен келіссөздерді екі миллиард 

Жер ресурстарын басқару комитеті құрылды
Жер ресурстарын басқару комитеті құрылды Бұрын 

Ұлттық экономика министрлігіне қараған жер мәселесімен 
енді Ауыл шаруашылығы министрлігі айналысатын болды.

– Елбасының Жарлығына сәйкес, 
Ұлттық экономика министрлігіне 
қараған жер мәселесін Ауыл 
шаруашылығы министрлігіне беру 
туралы шешім қабылданды. Осыған 
орай, сейсенбі күні Үкімет отырысында 
Ауыл шаруашылығы министрлігінен 
арнайы комитет, яғни, Жер ресурста-
рын басқару комитетін құру туралы 
шешім қабылданды. Ұлттық экономи-
ка министрлігінде істеген қырық жеті 
қызметкер АШМ ішінен құрылған 
осы комитетке ауысып жатыр», – деп 
хабарлады А.Мырзахметов.

Премьер-Министрдің бірінші 
орынбасары, Жер реформа-
сы жөніндегі комиссия төрағасы 
Бақытжан Сағынтаев хабарлағандай, 
комиссия жанынан 1434 нөмірлі Call-
орталық ашылып, бір апта ішінде 
700-ден астам ұсыныс-пікір түскен. 
Ал, Ауыл шаруашылығы министрі 
А.мырзахметовтің мәліметіне 
сүйенсек, осы 700 сұрақтың 90 пай-
ызы жерді жекеменшікте пайдалану 
төңірегінде болып отыр екен.

Теңге ес жиып келеді
Мұнайдың бағасы өсті. Бренд 

маркасының құны әлемде мұнай өндіру 
азайғандықтан, барреліне 50 долларға 
жеткен. Ал осы мұнай бағасына тікелей 
байланып отырған теңгенің тағдыры 
да өзгеріске ұшырамақ. Мамандар ше-
тел валютасының теңгеге шаққандағы 
құны едәуір төмендеуі мүмкін дейді.

Мың құбылған мұнай бағасы бұл жолы 
тағы өзгерді. Тіпті 2015 жылдың қарашасынан 
тіркелмеген межені көрсетті, яғни ,рентттің бір 
баррелі 50 долларға дейін жеткен. Батыстың са-
рапшылары 2016 жылы бұл көрсеткіш 16 доллар-
ды құрайды деп болжаған еді. Алайда, сценарий 
мүлдем басқа болып шықты. Тіпті шетелдіктердің 
жорамалдары қисынға келмейін деп тұр. Елдегі 
экономистердің пайымынша шикізаттың қазіргі 
құны алдағы уақытта тұрақты болады.

Айталық экономист-сарапшы маман Мақсат 
Сералы:

– Міндетті түрде тұрақты болу керек. Оған тек 
бір ғана жағдай әсер етпеуі мүмкін. Ол – доллардың 
төмендеуі. 3 жылдың көлемінде мұнайдың бағасы 
орта есеппен 60 доллардың төңірегінде, не болма-
са 60 доллардан асуы керек. Теңгеміздің курсы 280 
мен 300 теңгенің арасына барып қалуы ғажап емес, 
– дейді.  

Бұл ретте төл теңге күшейе түспек. Сәйкесінше, 
көк қағаздың теңгеге шаққандағы құны өзгереді 
деген сөз. Сарапшылар мұнай бағасы 50-60 
доллардың төңірегінде болса, курстың қандай бо-
латынын өзінше болжайды.

Мұның ұтымды тұсы көп дейді маман-
дар. Шет елден келетін тауарлар құны едәуір 
арзандамақ. Жалпы импортты тауарлар жалпақ 
жұртқа қолжетімді бола түседі. Бірақ Ұлттық банк 
теңгенің күшеюіне тосқауыл қойып, интервенция-
лар жүргізуі мүмкін.

Мамандардың берген болжамы да, қадап айтқан 
мәліметі де осындай. Анығы, мұнайлы мемлекеттер 
қара алтын өндіруді едәуір азайтқан. Сәйкесінше 
шикізатқа сұраныс өсіп баға да көтерілген. Дәл 
осы баға мұнай өндіруші мемлекеттердің қайта 
жұмыстарына кірсікенше сақталатыны белгілі.

Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің ішінен жаңадан 
Жер ресурстарын басқару 
комитеті құрылды. Бұл тура-
лы Орталық коммуникациялар 
қызметіндегі брифингке қатысқан 
Ауыл шаруашылығы министрі 
Асқар Мырзахметов мәлім етті.
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Дайын инфрақұрылым шағын және орта кәсіпкерліктің талай про-
блемасын шешіп бермек. «Атамекен» ҚР ҰКП Төралқасының төрағасы 
Тимур Құлыбаев қатысқан Қызылорда облысының Кәсіпкерлер пала-
тасы Өңірлік кеңесінің отырысында индустриалды аймақтар негізінде 
шағын және орта кәсіпкерлік кәсіпорындарының тиімділігі жайында 
сөз қозғалды.

учаскелерін игеру бойынша белсенді 
жұмыс жүргізілетін болады. 

Ал «Атамекен» ҚР ҰКП Төралқасының 
төрағасы Тимур Құлыбаев қызылордалық 
кәсіпкерлермен кездесуде жергілікті қамту 
және сатып алулар мәселелері турасындай 
ойын ортаға салды. 

ҰКП басшысы және облыс әкімі 
қатысқан Қызылорда облыстық Кәсіпкерлер 
палатасы Өңірлік кеңесінің отырысын-
да аймақтың бизнес-қоғамдастығының 
проблемалық мәселелері талқыланды, 
оның ішінде – сатып алулар, қаржылық 
қолжетімділік және мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік те бар. 

Тимур Құлыбаев атап өткендей, 
«қазір экономика үшін қиын кезең». 
Қызылорда өңірі де мұнай-газ секторының 
белсенділігіне тәуелді болып отыр. ҰКП 

басшысының айтуынша, «Атамекен» бұл 
салаға қолдау көрсететін болады.

– Қазіргі жағдайларда кәсіпкерлердің 
алдына жаңа міндеттер қою қажет. Біз 
республиканың барлық өңірлеріндегі 
бизнес-қоғамдастықтармен кері байла-
нысты үнемі қолдап келеміз, және де 
өтініштерді, ұсыныстарды, ескертпелерді 
ескере отырып, өзіміз үшін 2016 жылғы 
негізгі бағыттарды айқындап алдық. 
Біріншісі – сатып алулар және жергілікті 
қамту жүйесін дамыту. Мұның мынадай 
тұстары бар. Биылғы жылы дағдарыстың 
салдарынан шығындар едәуір ауыр-
лай түсті, соған байланысты бюджет-
тер қысқартылды. Бірақ, отандық тауар 
өндірушілерді қолдау мақсатында біз са-
тып алулар жүйесінің ашықтығын талап 
ететін боламыз. Дәл осындай көзқарасты 

біз бүгінгі күні сатып алуларды барын-
ша үлкен көлемде жүргізіп отырған 
«Самұрық-Қазына» қорына қатысты да 
ұстанамыз. Өткен жылдың желтоқсан ай-
ында осы қормен бизнесті қолдау және да-
мыту мақсатында өзара ынтымақтастық 
туралы келісім жасастық. Осы апта-
да ҰКП «Самұрық-Қазына» қорының 8 
еншілес кәсіпорнымен келісімдерге қол 
қояды, олардың үлесіне квазимемлекеттік 
сектордағы мемлекеттік сатып алулардың 
93%-ы тиесілі. Және де ұлттық компанияның 
өңір аумағында орналасқан барлық еншілес 
кәсіпорындарына да ҰКП мониторинг жа-
сап отырады. Яғни, біз бақылаушы ретінде 
қатысу құқығына иеміз және отандық та-
уар өндірушілерге ұлттық компанияның 
сатып алуларына қатысуларына көмектесе 
аламыз. ҰКП осы бағытта жұмыс жүргізіп 
отырған 4 мыңнан астам отандық тауар 
өндірушілерді анықтады, – деп атап өтті 
Тимур Құлыбаев.

Ол, сондай-ақ, жер қойнауын пайдала-
нушылар және ұлттық компаниялар бой-
ынша да «Атамекен» негізгі сатып алына-
тын тауарлардың тізімін құрастырғанын 
айтты, бұл 6-7 мыңға жуық позиция және 
олардың өндірісін Қазақстанда одан әрі 
шоғырландыру үшін мұқият пысықтау 
қажет.

«Біз мынадай мәселелерге назар ауда-
руға ниет танытып отырмыз. Біріншіден, 
отандық тауар өндірушілерге сатып 
алуларға қатысу жағынан көмектесу, ал, 
екіншіден, ұзақ мерзімдік келісімшарттар 
жүйесі арқылы кәсіпорындарға өз өндірісін 
жаңғыртуына мүмкіндік беру. Жалпы 
алғанда, міндет – мемлекеттік сатып алу-
лар, жер қойнауын пайдаланушылардың 
сатып алулары, ұлттық компаниялардың 
сатып алулары жүйесі арқылы біздің 
кәсіпорындарға жаңғырту жүргізу үшін 
ұзақ мерзімдік келісімшарттар алуына, 
бәсекеге қабілетті болуына және өз өнімін 
Қазақстанда ғана емес, шет елдерде де сату-
ына мүмкіндік беру», – деп түйіндеді ҰКП 
Төралқасының басшысы.  

«Атамекен» ҚР ҰКП Басқарма төрағасы 
Абылай Мырзахметов өз сөзінде осы 
тақырыпты көтеріп, неліктен шағын биз-
неске арналған инфрақұрылым ретінде ан-
гарлар мен пайдаланылмайтын ғимараттар 
жарайтынын түсіндіріп өтті. 

Ұлттық палата басқармасының бас-
шысы «Атамекен» ШОБ үшін қандай 
инфрақұрылым қажет екенін анықтау 
үшін Жұмыспен қамту жол картасы – 2020 
бағдарламасын басшылыққа ала отырып, 
талдау жүргізгенін айтып берді.

– Жұмыспен қамтудың жол картасын-
да көрсетілгендей, бүгінгі күнге дейін 
инфрақұрылымға 13 млрд теңге бөлінген. 
Алайда, мына нәрсеге назар аударған жөн. 
Мысалға, кәдімгі наубайхананы алып 
қарайық. «Жұмыспен қамту жол картасы» 
бағдарламасы аясында инфрақұрылымға 
оның бір жылғы шығыны 5 еседен астам 
қаржыны құрайды. Ал, дайын ангар болса, 
наубайханамен қоса, мұнда тағы бірнеше 
өндірістік нысандарды ашуға болады. Біз бұл 
мәселені Премьер-Министрдің орынбасары 
Дариға Назарбаевамен талқыладық және де 
ол бұл идеяны қолдады. Енді бағдарлама ая-
сында инфрақұрылыммен бірге ангарлар да 
салынатын болады. Ал, біз өз кезегімізде, 
жобаларды сүйемелдеуде көмек көрсетеміз. 
Бұл, бір жағынан, шағын кәсіпкерлік үшін 
дайын инфрақұрылым, ал, екінші жағынан, 
отандық құрылысшылар үшін қосымша 
жұмыс, – деді осыған орай ҰКП Басқарма 
төрағасы Абылай Мырзахметов.

Қазіргі уақытта өңірде аудан 
орталықтарында индустриалды аймақтар 
құру бойынша жұмыстар жүргізілуде, жеті 
ауданда 4 индустриалдық аймақ қызмет 
етеді. Қалған аудандарда жер телімдері 
бөлінген, қазір инженерлік коммуника-
цияларды жүргізу жөніндегі жұмыстар 
атқарылуда. Қызылорда қаласында 
аумағы 760 га индустриалдық аймақ пен 
44 гектарлық өнеркәсіптік алаңқай жұмыс 
істейді. Облыстың кәсіпкерлер палата-
сы әзірленген кәсіпкерлікті дамытудың 
өңірлік картасы аясында бөлінген жер 

«Даму» несие пайызын төмендетпек
«Даму» қоры несие пайызын төмендетпек. Бұл туралы ҚР 

Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметіндегі 
брифингте «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басқармасының 
төрағасы Қуаныш Тілеушин мәлім етті.

отырған 3 басты міндетті анықтадық. 
Біріншісі – кәсіпкерлер көтерген мәселе. 
Яғни, несие қаражатын барынша арзандату, 
–  деді ол.

Осы ретте қор басшысы 
өткен жылғы бағдарлмаларға 
сараптама жүргізілгендігін 
баса айтты.

«Егер «Даму» қорының 
екінші деңгейлі банктер 
арқылы беретін несиелерінің 
орташа ставкасы шамамен 14 
пайызды құрайды. Ағымдағы 
жылы біз кредитті 8,5 пайыз-
дан аспайтын ставкамен беру 
міндетін алға қойып отырмыз. 
Ол жылына 6,5-8,5 пайызды 
құрап, 5-7 жылға берілетін бо-
лады», – деді Қ.Тілеушин.

Оның айтуынша, бүгінгі 
күні екінші деңгейлі банктер 
беретін несиенің нарықтық 
ставкасы шамамен 20 пайызды 
құрап отыр.

Тұрақтану нышаны
Мемлекет басшысы бірқатар нақты тапсырма берді Елбасы Ұлттық 

банк төрағасы Данияр Ақышевті қабылдады. Кездесу барысында Мем-
лекет басшысы Ұлттық банктің 2015 жылғы есебін тыңдады.

өзгертілгенін атап өтті. Бұл ретте 2016 жылы 
валюта, ақша және жалпы қаржы нарығында 
тұрақтану нышаны байқалып отыр. Ұлттық 
банк төрағасы орта мерзімді кезеңде ел 
тұрғындары мен кәсіпорындары үшін оң 
нәтижелер, соның ішінде несиелеудің жанда-
нуы күтіліп отырғанына назар аударды.

Мемлекет басшысы кездесу 
қорытындысы бойынша бірқатар нақты 
тапсырма берді.

Нұрсұлтан Назарбаев инфля-
ция үдерістерін жыл аяғына дейін 
тұрақтандыру, ұлттық валютаның айырбас 
бағамының күрт ауытқуына жол бермеу 
және екінші деңгейлі банктердің эконо-
миканы несиелендіруін қамтамасыз ету 
қажеттігін айтты.

Данияр Ақышев өткен жылдың Қазақстан 
экономикасы үшін оңай болмағанын, соған 
байланысты ақша-несие саясаты түбегейлі 

Ол өз сөзінде қор мамандары өңірлерге 
шығып, әкімдіктермен келіссөздер 
жүргізгенін атап өтті.

– Біз ағымдағы жылы шешкіміз келіп 
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Қазақстанда бизнесті қолдауға қатысты мемлекет тарапынан 
қомақты қаржы ресурстары бөлінетінін білеміз. Бірақ елімізде 
шағын және орта бизнес соншалықты дамып кеткенін көріп отырған 
жоқпыз. Иә, бизнесті қаржылай қолдау қажет. Бірақ кез-келген ком-
пания белгілі уақыттан соң аяққа тұрып, отандық экономиканы алға 
сүйрейтін күшке айналуы тиіс. Бұл – дамудың заңдылығы. Өкінішке 
қарай, біздің отандық компаниялардың ұзақ уақыттан кейін «есейіп 
кеткенін» байқамадық. Биыл Қазақстанның тәуелсіздікке ие болып, 
нарықтық экономикаға көшкеніне 25 жыл. Осы уақыт аралығында 
елімізде заманауи бизнес талаптарына жауап беретін, экономикалық 
интеграцияға бейім бизнес құрылымдар қалыптасты деп кесіп айта 
алмаймыз.

Ақиқатын айтсақ, біздегі ірі 
компаниялардың көпшілігі қазба байлықты 
игеріп, болмаса мемлекеттік сатып алуға 
арқа сүйеп өмір сүретіні жасырын емес. 
Егер мемлекет мемлекеттік сатып алулар-
ды күрт төмендетсе, кәсіпорындарымыз 
бәсекеге толы нарықта бір күнде жұмыс 
істей алмай қалуы мүмкін. Иә, бұл ащы да 
болса шындық. Енді не істеуіміз керек? Бұл 
тығырықтан қалай шығуға болады?

Қазіргі таңда жекелеген 
компаниялардың жетекшілері бизнесті 
басқаруды жетік меңгермеген. Заман тала-
бына сай бизнесті басқарудағы заманауи 
трендтерді білмейді. Сондықтан өздерін 
кәсіпкер санайтын басшылар тамыр-
таныстыққа, мемлекеттік қолдауына арқа 
сүйейтіні жасырын емес.

Қазіргі таңда білдей басшы тұрмақ, 
қарапайым қызметкердің өзі біліктілігін 
көтермесе, керексіз маман болып 
қалуы мүмкін. Сондықтан еліміздегі 
компаниялардың басшыларын Еуропаның 
жетекші жоғары оқу орындарындағы 
МВА бағдарламасы бойынша біліктілігін 
жетілдірудің маңызы күн санап артып келеді.

Аталған бағдарлама бойынша 
біліктілігін шыңдауға күш салған ма-
ман бірінші кезекте қандайда бір бизнес 
құрылымда жауапты қызметті атқаруы 
тиіс. МВА бағдарламасы – заманауи білім 
мен озық іс-тәжірибені үйлестірген бірден-
бір жүйе.

Инновациялық дамуға бет 
бұрған батыстың компаниялары 
басшылық құрылымда жұмыс істейтін 
қызметкерлерінің бұл бағдарламасы бойын-
ша біліктілігін көтеріп, кәсіпорындарының 
жұмысын дамытуға күш салып жатыр.

Әлемде қаржы дағдарысы 
шарпығалы бері елімізге сырттан келетін 
инвестицияның көлемі күрт төмендегені 
жасырын емес. Иә, инвестицияның 
төмендеуіне бірінші кезекте ғаламдық 
қаржы дағдарысы әсер еткенін мойын-
даймыз. Бірақ бұл жалғыз фактор емес. 
Қазіргі таңда еліміздегі ірі компания-

лар экономикалық интеграцияға бейім 
емес. Компания басшыларының сырт ел-
ден инвестиция тартатындай біліктілігі 
жоқ. Егер еліміздегі компания басшыла-
ры халықаралық деңгейде әрекет ететін 
деңгейде білікті болса, еш қиындықсыз 
сырт елдерден инвестиция тартар еді.

МВА курсын тәмамдаған басшы 
бірінші кезекте, бизнесті басқарудың 
заманауи трендтерін үйренеді. Олар 
бизнесті басқарудың маркетингі, тәуекелі, 
халықаралық сауда және корпоративтік 
стратегия құруға машықтанады. МВА 
бағдарламасының басты құндылығы – 

дүниежүзінің әр тарапынан жиналған 
бизнесті дамытуға мүдделес жандар 
өздерінің іс-тәжірибелерін ортаға са-
лып, тығырықтан шығудың тиімді жолын 
бірлесіп іздеуге ықпал ететінінде.

Осылайша аз ғана уақыттың ішінде ком-
пания үміт артқан менеджерлер инвестиция 
тартудың, қарапайым қызметкерлермен 
жұмыс істеудің озық үлгісін, бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі жайында жан-
жақты білім алып, компания жұмысын оң 
бағытта ұйымдастыруға мүмкіндік алатын 
болады.

Қазір Қазақстан әлемдік 
қауымдастықтың белсенді қатысушысы, 
Еуразиялық одақтың толыққанды 
мүшесіне айналып отыр. Мұндай 
жағдайда қазақстандық компаниялар 
өзге елдердің бизнес құрылымдарымен 
бәсекелестік жағдайда жұмыс істеп, 
Қазақстан экономикасын дамытуы ке-
рек. Бұл үшін компанияның жетекші 
менеджерлері бизнесті басқарудың замана-
уи жетістіктерін толықтай меңгеруі шарт.

Сондықтан ел Үкіметі «Самұрық-
Қазына» әл-ауқат қорына қарайтын 
ұлттық компания менеджерлерінің МВА 
бағдарламасы бойынша біліктілігін 
шыңдауға баса мән беруі керек. Бұдан басқа 
MBA бағдарламасының маңыздылығын 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
да еліміздегі кәсіпкерлер арасында кеңінен 
насихаттауы қажет.

Елімізде бизнесті басқарудың зама-
науи трендтерін меңгерген басшылар 
көбейген жағдайда отандық компаниялар 
мемлекеттік сатып алуларға қарап, ауыз 
ашып отырмайды. Олар өзге елдердегі 
әріптестерімен байланыс орнатып, ин-
вестиция тартып, компания жұмысын 
жандандыруға ықпал ететіні сөзсіз.

Егер Қазақстанның трансұлттық ком-
панияларын қалыптастырғымыз келсе, 
кез келген компанияның басшылықтағы 
менеджерлерінің біліктілігін шыңдауға 
күш салуымыз керек.

Жарбол КЕНТҰЛЫ

Инвестиция иірімі
Астанада Қазақстанның Еуразиялық Бизнес 

Қауымдастығының аясында ҚР инвестициялық 
климатын жақсарту мақсатында дөңгелек үстел 
өтті. Еліміздің ертеңгі инвестициясын жақсартуға 
ұмтылатын бұл жиынға ҚР Сыртқа істер Министрі 
Е.Ыдырысов, ҚР Инвестициялар және даму министрі 
Ә.Исекешов, Қазақстандағы дипломатиялық миссия-
ларды атқарып жүрген басшылар, шетелдік консулдар 
мен халықаралық бизнес-қауымдастықтардың өкілдері 
қатысқан.

Жүзден аса шетелдік 
өкілдердің қатысуымен бо-
лып жатқан дөңгелек үстелді 
EUROBAK Директорлар 
Кеңесінің Төрағасы, «Орта Азия 
Сименс» Президенті Аудрис 
Барцявичюс ашты. EUROBAK 
қауымдастығы ұйымдастырып 
жатқан бұл шара Қазақстандағы 
инвестициялық климатты 
жақсарту үшін шетелдік бизнес-
қауымдастықтардың маңызды 
мәселелерін талқылауға арналған. 
Бәрі оңынан шешіліп, мәмілеге 
келе алса, ары қарай бірлесе 
жұмыс атқару жоспары бар.

Дөңгелек үстел барысын-
да ҚР Инвестициялар және 
даму министрі Әсет Исе-
кешев Қазақстан оңтайлы 
инвестициялық климатты құруға, 
қолдауға дайын» екенін айтты. Өз 
сөзінде министр: 

– Елбасымыз Н.Назарбаевтың 
бұйрығымен инвестициялық 
шаралар үшін интеграциялық 
жүйе құрылды. Бұл жүйе инве-
сторлар тобымен бірлесе жұмыс 
атқаруды қамтамасыз етеді. Жүйе 
инвесторлардың барлық деңгейін 
(сыртқы - орталық - аймақтық) 
қолдайды. 2016 жылдан бастап 

ҚР Инвестициялар және даму 
министрлігі инвесторлар үшін 
One-Stop-Shop жүйесіне енді. Бұл 
дегеніміз – барлық инвесторлар 
өзіне қажетті ақпарат, шешім, ли-
цензия, коммуналдық қызметтің 
барлығын бір жерден алатын бо-
лады. Жылдың басынан бері One-
Stop-Shop арқылы 500 инвесторға 
қызмет көрсетілді, – деп атап өтті.

Сондай-ақ, министрдің 
сөзінше, тағы бір ең маңызды 
бағдарлама – еліміздің 

экономикалық дамуын артты-
ратын инфрақұрылым құру. Бұл 
мемлекеттік секторларға да, жеке 
секторларға да өте тиімді.

«Жаңа инвесторлар тартудың 
бәрі елімізге пайдасын әкеле 
бермейді» деген Әсет Исеке-
шов бұрыннан бірлесіп жұмыс 
атқарып жүрген инвесторлардың 
60 пайызын қайта жаңғыртқалы 
отырғандарын мәлімдей 
келіп: «Қазақстан оңтайлы 
инвестициялық климатты 

құруға, қолдауға дайын. Кез кел-
ген бастамаларыңызды қуана 
қарсы аламыз. Әрбір инвестор-
лар біз үшін құрметті және 
олардың әрқайсысын еліміздегі 
инвестициялық қызметтің қай 
деңгейінде болсын көргіміз 
келетінін айтқым келеді», – деп 
сөзін түйіндеді. 

Дамушы елдер үшін инвести-
ция экономикалық саясаттың ең 
негізгі бағыттарының бірі. Бұл 
тарапта бізге Индустриаланды-
ру бағдарламасы өз нәтижесін 
беріп келеді. Мәселен, 2010-2015 
жылдар аралығында индустри-
алдыру бағдарламасы аясында 
аймақтарға жарты триллион теңге 
инвестиция тартылған.  Ақтөбе 
облысы – 889,3 миллиард, Шығыс 
Қазақстан облысы – 884,3 мил-
лиард, Павлодар облысы – 855,7 
миллиард, Алматы облысы – 757,6 
миллиард теңге. Ал, соңғы 11 
жылда елге 220 млрд. доллар ша-
масында тікелей шетел инвести-
циясы  тартылған. Бұл дегеніңіз, 
мыңдаған жұмыс орны, жаңа тех-
нология, жаңа өнім.
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Кәсіпті қай жаста бастаған тиімді? Қазір жеке бизнесін ашқысы келетін екінің бірі 
осы сауалдың жауабын іздейді. Негізі өмірдің жартысын көріп, аздап қаражат жинап, 
байсал тартқандарға қарағанда, жастарда жаңа жоба да, тәуекел де жеткілікті. Алай-
да, ең бастысы, ойын жүзеге асыратын ақша жоқ. 

Бизнесте тәжірибе жинамаған 
оларға оңайлықпен ешкім де 
қаржы бермейтіндігі анық. 
Тығырықтан шығудың жо-
лын іздейтін талапшылдардың 
ішінде мыңнан бірі ғана, көздеген 
мақсатына қол жеткізе алады. 
Ал егер бастапқы капиталы 
болғанда осылардың ортасын-
да қаншама мықты кәсіпкерлер 
шығар еді. Сондықтан да елорда-
да өткен жылдан бастап «Даму» 
қорының Астана қаласы бойынша 
аймақтық филиалының Astana-
ZhasStart жобасын іске қосты.

Таяуда  аймақтық филиалдың 
директоры Исламбек Қайырбеков 
журналистерді жинап, Astana-
ZhasStart жобасының алғашқы 
нәтижелерін бөлісіп, биылғы 
жоспарларын да жариялады. 
Директордың айтуынша, тың ба-
стама Астана қалалық әкімдігінің 
өзара келісімі нәтижесінде іске 
қосылған. 

– Бағдарлама елорданың, 
әртүрлі саладағы бизнес иде-
ясын жүзеге асыратын, 
жас кәсіпкерлерді қолдауға 
бағытталып отыр, – дейді 
И.Қайырбеков. – Оның жылдық 
пайыздық мөлшерлемесі – 7%. 
Қазіргі таңда бағдарлама бойынша: 
«Сбербанк» АҚ ЕБ,  AsiaСreditBank 
АҚ, Kassa Nova Bank АҚ банктері 
жас кәсіпкерлерге несие ұсынып 
отыр. Ал алғаш рет басталған 2015 
жылы бағдарлама бойынша жал-
пы сомасы 227,2 млн теңгелік 15 
жоба қаржыландырылды. Мұның 
ішінде жастардың ең озық идеяла-
ры таңдалынып алынды.

Мәселен, арман қуған 
жанның бірі ұялы телефонның 
тыс қаптарын шығаратын цех 
жоспарын ұсынған. Тіптен оны 
ұлттық нақышта безендіруді 
де ойластырып қойыпты. Банк 
пен қор менеджерлері ойлана 
келе оның талпынысын қолдап, 
қаржы бөлуге шешім қабылдаған. 

млн теңге, «Даму» қоры өз тарапы-
нан 1 млрд теңге бөліпті. Осылай-
ша, бағдарламаның жалпы сомасы 
1,5 млрд теңгеге жетіп, қаржаттар 
«Сбербанк» АҚ,  Delta Bank АҚ, 
AsiaCredit Bank АҚ-тың шотта-
рына орналастырыпты. Аталған 
бағдарлама бойынша жалпы со-
масы 1,448 млрд теңгені құрайтын 
12 жоба қаржыландырылды. 
Оның ішінде 2 мейрамхана және 
бөлшектеп сату саласындағы 
жобаларға несие беріліпті. 
Бағдарламаның ерекшелігі сол – 
пайыздық мөлшерлемесі төмен, 
яғни 7,6%-дан аспайды. 

«Даму» қоры Астана 
филиалының менеджері Дана 
Асылбекқызының айтуын-
ша, биыл да қалалық әкімдік 
пен қор басшылығы өзара 

меморандумға қол қойған. Соған 
сәйкес, аймақтық шағын және 
орта бизнесті қаржыландыру 
бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін Астаналық әкімшілік 1 млрд 
теңге, «Даму» қоры 1 млрд теңге 
бөлді. Қаражаттар екінші деңгейлі 
банктер арқылы таратылатын 
болады. Бағдарламада салалық 
шектеу жоқ. Ісін жаңа бастап 
жүрген кәсіпкерлерге несиенің 
мақсаты – айналым құралдарын 
толтыру және инвестиция. 84 айға 
дейін 7,9 пайызбен ұсынылатын 
несиенің максималды мөлшері 50 
млн  теңгеге дейін жетеді. Егер 
кәсіпкердің жобасы «Бизнестің 
жол картасы» бизнесті бірыңғай 
қолдау бағдарлама сының шар-
тына сәйкес келіп, банк алдын-
да кепілдігі жеткіліксіз болған 

Жолы болған жас жігіт бүгінде 
Қытайдан қажетті техниканы 
елге жеткізіп, тиісті ғимаратқа 
орналастырып үлгеріпті. Енді 
алдағы бір айдың шамасында 
ұлттық ою-өрнекпен өрнектелген 
телефондардың сырт қабын саты-
лымнан көруіміз әбден мүмкін. 

Филиал директорының 
мәлімдеуінше, бұдан бөлек бас 
қаладағы бизнесті дамыту үшін 
өткен жылы Астана қаласының 
әкімшілігімен «Даму» қорының 
филиалы өзара ынтымақтастық 
шартына қол қойыпты. 
Уағдаластық аясында екі жақ, 
аймақтық жеке кәсіпкерлікті 
қаржыландыру бағдарламасын, 
бірлесе қаржыландыру арқылы 
жүзеге асыруға келіскен. Соған 
сәйкес елордалық әкімшілік 500 

жайғдайда, бағдарламаның 
кепілдік құралын пайдалануға 
мүмкіндік алады. 

Астана қаласында бизнестің 
бәсекеге қабілеттілігін артты-
ру бойынша жүйелі шараларды 
қабылдап, кәсіпкерлік саласының 
анағұрлым өзекті мәселелері 
кең көлемді талқыланып келеді. 
Бизнестің дамуы – экономиканың 
табысты болуының кепілі екені 
белгілі. Сондықтан еліміздегі 
шағын және орта бизнесті дамы-
ту мәселесінің маңыздылығын 
түсініп, жергілікті билік орында-
ры барынша жағдай жасауы тиіс. 
Кәсіпкерлік – ел экономикасының 
тұрақты дамып келе жатқан 
салаларының бірі. Халықтың 
әлеуметтік жағдайының ар-
туы, жұмыссыздық деңгейінің 
төмендеуі, тиісінше әлеуметтік 
ахуалдың жақсаруы 
кәсіпкерліктің қарқынды дамуы-
на тікелей байланысты. 

Қазіргі  таңда Астана 
халқының саны 845 мыңнан 
астам адамды құрап отыр. Соның 
ішінде экономикалық белсенді 
азаматтар саны 453 мың болса, 
оның жартысына жуығы шағын 
және орта бизнес саласында еңбек 
етуде (49 %, немесе 212 мың адам).

2010-2014 жылдарға арналған 
үдемелі индустриялды-
инновациялық даму мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру аясын-
да Астанада жалпы сомасы 445,6 
млрд. теңгені құрайтын 26 жоба 
іске қосылды. 9 мыңға жуық жаңа 
жұмыс орындары ашылды.

Бизнес пен биліктің арасын-
да қол жеткізген оң нәтижелерге 
қарамастан, проблемалар да жоқ 
емес. Билік пен кәсіпкерлер өзекті 
мәселелерді бірлесіп шешуі тиіс.  
Бұл ретте Астана әкімдігі Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасымен  арадағы 
әріптестік қарым-қатынастарды 
нығайтып, ортақ жобаларды іске 
асыруда пәрменді түрде іске асы-
ру тиіс.  

Кәсіпкер құқы қорғалды
Ақмола облысы Өңірлік палата заңгерлері ҰКП және ӨКП 

Кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңестерінің сәуір айындағы 
біріккен отырысында талқыға салынған атышулы істі аяғына дейін 
жеткізді

қызметкерлері соттың өтетін орны мен 
уақыты туралы хабарлама жіберілсе де, 
сот отырысына мүлдем келмеген», – деп, 
өз наразылығын білдірді жауапкер өкілі 
Елена Погребная.

Іс материалдарына сүйенсек, 
Темірбекова қала әкімдігіне жер телімін 
(ауданы 0,0842 га) 5 жыл мерзімге жалға 
алу туралы өтінішті 2012 жылы жазған. 
Әкімшілік өтінішке құлақ асып, шартқа 
отырған және жалға алу құқығын беретін 
тиісті акт берілген. 

2015 жылы кәсіпкер жер сатып алған. 
Бұдан басқа, оған қосымша 0,0300 гектар 
болатын тағы бір жер телімі берілген. Жер 
теліміне қатысты барлық қажетті проце-
дураларды (жер телімінің мақсатты ныса-
нын өзгерту, мүлікті заңдастыру және т.б.) 
кәсіпкермен уақытылы орындаған, мұны 
тиісті құжаттар да растап отыр.

Істі апелляциялық алқа қарай бастаған 
кезде жаңа әрі бұдан да қызықты жайт-
тар белгілі бола бастады. Азаматтық ко-
дексте талап қою мерзімі деген түсінік 
бар. Бұл тұлға немесе заңмен қорғалатын 
мүдде құқықтарының бұзылуы себепті 
туындаған талап қанағаттандырылуы 
мүмкін уақыт аралығы. Талап қою мерзімі 
– үш жыл.

«Іс материалдарына сәйкес, арыз 
беруші 2012 жылдың 6 желтоқсанында 
жасалған жер телімін жалға беру ту-
ралы шартты жарамсыз деп тану 
жөніндегі арызын тек үш жыл өтіп кет-
кен соң берген. Мұндай ұзақ уақыт бойы 
мемлекеттік органның әрекетсіздік та-
нытуы арыз беруге жеткілікті негіз бола 
алмайды. АК 179-бабының 3-тармағына 
сәйкес, арыз түсірген кезде талап қою 
мерзімінің өтіп кетуі соттың арызды 
қанағаттандырмауына негіз болады», – 
деді Палата сарапшысы Жанна Әбішева.

Айта кету керек, алғашқы инстан-
ция соты кезінде жауапкер арыз беруші 
талаптарына талап қою мерзімін пайда-
лану туралы өтініш айтқан, алайда заң 
қызметкерлері бұл өтінішті жауапсыз 
қалдырды.

Дана Темірбекова апелляцияда жеңіске 
жетті. Апелляциялық алқа алғашқы сот 
инстанциясы шешімінің күшін жойды. 
Мәліметтерге сүйенсек, экономикалық 
сот төрағасы өз еркімен қызметінен 
кеткен. Бұл іс бүгінгі күні жемқорлық 
құқықбұзушылықтар белгілері бойын-
ша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай 
тізілімінде жатыр.

Белгілі көкшетаулық кәсіпкер 
мемлекеттік органдар үстінен шағым 
айтып, Ұлттық палата мен бірқатар 
ведомстволарға жүгінген. Бизнесменнің 
айтуынша, Ақмола облысының жер пай-
далану және қорғауды бақылау жөніндегі 
басқармасы облыстық прокуратура 
ұсынысы бойынша оның жер телімін тар-
тып алмақшы болған. Ол жер телімінде 
кәсіпкерге тиесілі «Va-va» дәмханасы 
орналасқан болатын. Іс жергілікті ӨКП 
қарауына беріледі.

Бұл мәселе қоғам арасында үлкен дау ту-
дырды. Іске жоғары лауазымды шенеуніктер 
– қадағалау органдары мен қанша қисынсыз 
десек те, әділет органдары өкілдерінің 
қатысы бар болып шыққан. Кәсіпкердің 
сөзінше, шенеуніктер жеке бас мақсатын 
көздеп, қасақана оны аяқтан шалған. 
Сондай-ақ, олар қоқан-лоққы көрсеткен.

Нәтижесінде, жер пайдалану және 
қорғауды бақылау жөніндегі басқарма 
Көкшетау жер қатынастары бөлімін, со-

нымен бірге дәмхана орналасқан жер 
телімінің қожайыны Дана Темірбекованы 
сотқа берген. Арыз берушінің мәлімдемесі 
бойынша, 2012 жылы қол қойылған 
жер қатынастары бөлімі  мен Дана 
Темірбекованың арасындағы жер телімін 
жалға беру туралы шарт, сонымен бірге 
аталған тараптар 2015 жылы жасалған жер 
телімін сатып алу-сату шарты жарамсыз.

Кәсіпкер палата сарапшыларымен 
бірлесіп, апелляцияға шағым берген. 
Заңгерлердің пікірінше, сот лайықсыз 
арыз берушінің арызы қарауға алын-
ды, сонымен бірге, жер кодексінде арыз 
берушінің шартты жарамсыз деп табу 
мәселесі бойынша шағым айту құқығы 
қарастырылмаған.

Алайда әділет органдары айтылған 
дәлердерді назарға алмады. «Оған қоса, 
қажетті құжаттармен расталған іс ма-
териалдары бұрмаланып отыр. Айта 
кетерлік тағы бір жайт, Көкшетау қаласы 
әкімдігінің жер қатынастары бөлімі 
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Жуырда шетелдік басылымдардың бірінде «Қазақстан, Ресей және 
дағдарысқа қарсы басқару ісіндегі мүлде екі бөлек тәсіл» атты мақала 
жарық көрді. Онда экономикалық сарапшы Владислав Иноземцев 
көптеген қазақстандық шенеуніктердің қызметін тастап, бизнеске 
кетіп жатқанын, әрі оның жағымды құбылыс екенін атап көрсетеді. 
Бұл шынымен де солай ма?

Independent басылымындағы мақалада 
экономикалық сарапшы Владислав Ино-
земцев қос мемлекеттің экономикалық аху-
алынан мынадай өзгешеліктер байқаған. 
Оның ойынша Ресей мен Қазақстан эли-
тасы дағдарыспен күресте мүлде екі бөлек 
тәсіл қолданады.

– Ресей үкіметін ел экономикасы 
қызықтырмайды, олар бар қаражатты 
қарулы күш пен құқық құрылымына 
жұмсап жатыр. Ал Қазақстанда был-
тыр бюджет шығынының 39 пайызы, 
ал биыл 55 пайызы ел экономикасын 
дамытуға бағытталған, – деп жазады са-

рапшы. Сондай-ақ, ол Қазақстанның са-
яси элитасындағы ерекше құбылысқа 
айырықша тоқталады. «Қазақстандық 
жоғары лауазымды шенеуніктер көптеп 
мемлекеттік қызметтен кетіп, өздерінің 
жаңа бизнесін ашып жатыр. Олар 
мемлекеттік қазынаны ұрлап-жырлағысы 
келмейді, керісінше шетелдік инвестиция-
ларды қолдайды», – дейді ол.

еріксіз кетеді. Тағы біреулері – жұмыссыз 
қалғандар, отставкаға кеткендер. Енді 
біреулері Үкіметтің бір саласында бірнеше 
жыл тер төгіп, еңбек еткеннен кейін, сол 
саланың қыр-сырын игеріп, мықты бай-
ланыс орнатады. Мұндайлар Үкіметтің 
беретін жалақысына, тағы біреулердің қас-
қабағына қараудан шаршаған жандар, – деп 
жіктеп көрсетіпті Т.Назханов.

Қызметтен кеткенімен мемлекет 
қаржысына қол сұғуын 

доғармайды
Ал саясаттанушы Дос Көшім де 

Иноземцовтің мақаласында келтірілген 
фактілерді жартылай қолдамайтындығын 
айтады. Оның пікірінше, өкінішке қарай, 
Қазақстанда сыбайлас жемқорлық деңгейі 
өршімесе, ортаймай тұр.

– Қазақстанда шенеуніктер бизне-
ске кетіп, мемлекет қазынасын ұрлау-

жырлау тыйылды деген мүлде қате пікір. 
Біздің билікке мақсатты түрде байығысы 
келетіндер барады. Рас, шенділердің арасын-
да бизнеске кетіп жатқандары бар шығар. 
Бірақ олардың бизнесі айналып келгенде 
мемлекеттік сатыпалулар, тендерлерден 
тұрады ғой. Өйткені олар «бармақ басты, 
көз қыстымен» тендерді қалай алуға бола-
тынын, кімге, қандай «отметкасын» беруді 
біліп алған қулар. Демек, олар мемлекеттік 
қызметтен кеткенімен, мемлекеттің 
ақшасына «қол сұғуды» доғармайды. Ал 
осындай былықтардың ортасында отырған 
кейбір шендіні жұмыстан шығармақ түгілі, 
орнынан қозғаудың өзі қиын. Негізі, қандай 
да бір дауға іліккен мемлекеттік қызметкер 
біздегі «Мемлекеттік қызметкердің ар 
кодексі» бойынша өз еркімен жұмысынан 
бас тартуы тиіс. Бірақ бізде «портфелінен» өз 
еркімен бас тарта қоятындар өте аз. Өйткені 
билікке келгендердің көздейтіні байлық.
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Үш себеп
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 

вице-президенті Тимур Назханов 
қазақстандық шенеуніктер арасында 
қызметінен өз еркімен кетіп, бизнеспен 
айналысып жүрген адамдардың бар екенін 
айтады. Бірақ мұны жаппай құбылыс деуге 
келмейтінін алға тартты. 

– Елімізде VIP-тұлға дейміз, яғни жоғары 
лауазымды атқамінерлердің қызметін тастап, 
бизнеске ат басын бұруы ілуде бір кездесетін 
жағдай. Ондайлар көп емес. Керісінше, біздің 
шенеуніктердің майлы да жайлы орнын-
да отырып-ақ, бизнесін дөңгелете беретіні 

ешкімге жасырын емес. Олар тек фирмасын 
туысқанының немесе бөтен біреудің аты-
на тіркеп қояды. Бұл Қазақстан ғана емес, 
посткеңестік мемлекеттердің барлығына тән 
құбылыс, – деді. Дегенмен Тимур Назханов 
жоғары шенді тұлғалардың өз қызметін та-
стап, кәсіпкерлікке бет бұруының мынадай 
үш себебін атап берді.

– Біреуі ұрлаудан шаршайды, бірақ 
жүйе оны мәжбүрлейді. Содан кейін 

Ескі көлік пұл болады
1 шілдеден бастап ескі көліктерін кәдеге жарататын жерге өткізгендерге ақы төлене бастай-

ды. Бір көлікке шамамен 300-350 мың теңге беріледі. Бірақ қаржылай емес, сертификатпен. 

Мемсату шетелдіктерді қызықтырды

Астанада өткен Еуропа және Орталық 
Азия елдері сарапшылары бас қосқан фору-
мында меймандар еліміздегі мемлекеттік са-
тып алу жүйесіне жоғары баға берді. 

Қазақстан соңғы жылдары қаражатты басқару 
жүйесінде бірқатар реформа жасағаны белгілі. Нәтижесінде 
еліміз мемлекеттік сатып алу жүйесін толықтай электрон-
ды форматқа көшірген болатын. Енді осы саланың жілігін 
шағып, майын ішкен мамандардың қатарын толықтыру 
өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан, бұл мақсатта 
шетелдік әріптестермен пікір алмасып, тәжірибе бөлісуі 
маңызды. Үш күнге созылған басқосуда сатып алу функ-
цияларын одан әрі кәсібилендірудің жайы талқыланды. Өз 
кезегінде ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік сатып алу 
заңнамасы департаментінің директоры Сәбит Ахметов: 

– Біздің веб-порталда жалпы 70 мыңға жуық өнім 
беруші қатысады. Компьютері бар, интернеті бар, элек-
тронды қолтаңбасы бар адам кез келген сатып алуға 
қатыса береді. Жаңа заң қабылданды. Жаңа заңға сәйкес 
бәрі ашық түрде жүргізіліп отыр. Бізде бәрі электронды 
форматта болады, – деді. Жиынға қатысқан  Дүниежүзілік 
банктің сатып алу жүйесі бойынша директоры Кристофер 
Марк Браун «Бұл форум мемлекеттік сатып алу саласында 
ынтымақтастықты арттырып, ұсыныстарды талқылауға 
жақсы себеп болды. Осы шараға 25 елдің өкілі келді. 
Жиынның жемісті болды деп есептеймін. Мемлекеттік 
сатып алу жүйесіндегі Қазақстанның аз уақытта жоғары 
сатыға көтерілуі өзге елдерге де үлгі», – деп ойын алға 
тартты.

Cертификатты жаңа көлікті несиеге 
тіркетуде немесе бүтіндей сатып алуда 
бастапқы жарна ретінде жұмсай ала-
сыз. Бұл туралы Қазақстандық авто-
бизнес қауымдастығының президенті 
Андрей Лаврентьев мәлімдейді.

Қаражат көлемі нарықтағы саты-
лып жатқан ескі көліктердің құнымен 

өлшенген. Қазір тозығы жеткен «темір 
тұлпардың» бағасы 1 мың долларға 
жетпейді. Бұдан бұлай, олардың 
қожайындары дилерлік орталықтарға 
жүгініп, көлігін «утилизацияға» тап-
сыра алады. Сол жерде оның құны 
жазылған сертификат беріледі. Ал 
жаңа көлік сатып аларда, бастапқы 

жарна ретінде бір емес, бірнеше 
сертификаттың басын біріктіруге 
мүмкіндік бар.

«Алғашқы жыл болғандықтан, бұл 
жобаға отандық қана емес, импорттық 
машиналарды сатып алатындар да 
қатысуын ұсындық. Тек бағасы 30-40 
мың доллардан аспауы керек. Биыл көлік 
нарығында баға құбылмалы. Ал серти-
фикат саны жеткілікті. Бәрін қамтуды 
ойлап отырмыз», – дейді Қазақстандық 
автобизнес қауымдастығының 
президенті Андрей Лаврентьев.

Айта кетейік, электронды 
түрде тіркелген барлық мәлімет 
«Өндірушілердің кеңейтілген 
міндеттемелері» операторына өтеді. 
Ол жыл басынан бері жұмыс істейді.

Үкімет жанынан құрылған бұл 
оператор барлық қаражатты ескі 
көліктерді бөлшектеп, шикізатын 
қайта өңдейтін зауытқа жұмсамақ. 
Қарағанды және Оңтүстік Қазақстан 
облысында осындай екі зауыт бой 
көтереді. Келесі жылы елімізде ескі 
көліктердің 80 пайызы кәдеге жараты-
лады деген жоспар бар.

Владислав Иноземцев: «Ресей үкіметін ел экономикасы қызықтырмайды, 
олар бар қаражатты қарулы күш пен құқық құрылымына жұмсап жатыр. Ал 
Қазақстанда былтыр бюджет шығынының 39 пайызы, ал биыл 55 пайызы ел 
экономикасын дамытуға бағытталған», – деп жазады сарапшы. Сондай-ақ, ол 
Қазақстанның саяси элитасындағы ерекше құбылысқа айырықша тоқталады. 
«Қазақстандық жоғары лауазымды шенеуніктер көптеп мемлекеттік қызметтен 
кетіп, өздерінің жаңа бизнесін ашып жатыр. Олар мемлекеттік қазынаны ұрлап-
жырлағысы келмейді, керісінше шетелдік инвестицияларды қолдайды», – дейді.
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Бозымбаев жоспары
Астанадағы баламалы энергетика жөніндегі I сам-

митте сөз сөйлеген ҚР Энергетика министрі Қанат 
Бозымбаев елімізде баламалы энергия көздерін аук-
цион арқылы сатып алу шараларының қолға алына-
тынын мәлім етті. Оның айтуынша, аукцион арқылы 
баламалы және дәстүрлі энергия көздерінің бағасын 
теңестіруге болады.

Оның ойынша, елімізде күн және жел энергиясы сияқты балама-
лы қуат көздері жылдам дамиды деген болжам бар.

– Соңғы жылдары әлем бойынша аталған энергия көздерінің 
бағасы төмендеп келеді. Себебі күн панельдерін өндіру бағасы 60 
пайызға арзандаса, жел энергетикасына қажетті құрал-жабдықтарды 
шығару құны 50 пайызға төмендеді. Мәселен, Дубайда өткен соңғы 
аукционда 800 МВт күн энергиясының 1 Кв/сағаты 3 АҚШ центіне 
сатып алынды. Тура бір жыл бұрын оның бағасы 5 цент болған, – 
деді министр.

Бұл жағдай баламалы энергия көздерінің арзандап келе жатқанын 
көрсетсе керек. Бәріміз жақсы білеміз, қазіргі кезде көмір станция-
лары нарығындағы баға шамамен 8 теңге. Ал 3 цент ол (қазіргі кур-
спен) – 10 теңгенің айналасында. Осыған байланысты алдағы екі-үш 
жылда баламалы энергия көздері дәстүрлі энергетикамен бәсекеге 
түсе алады деп ойлаймыз», –  дейді Қанат Бозымбаев журналистерге 
берген сұхбатында.

Министрдің айтуынша, мамыр айында шыққан «Баламалы энер-
гия көздері туралы» заңға сәйкес, энергетика министрлігі балама-
лы энергетика саласындағы саясатты жүргізетін мемлекеттік орган 
ретінде анықталды. 2020 жылға дейін Қазақстандағы баламалы 
энергия көздерінің көлемі 3 пайызға жетуі тиіс. Ал 2050 жылға дейін 
бұл көрсеткішті 50 пайызға дейін арттыру жоспарда бар.

Ынтымақтастық көкжиегі
Мемлекет басшысы Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристин 

Лагардпен кездесіп, Қазақстан мен қордың ынтымақтастығының негізгі бағыттары, 
сондай-ақ әлемдік қаржы-экономика жүйесінің дамуындағы маңызды үрдістерді (тренд-
тер) талқылады. 

Нұрсұлтан Назарбаев ХВҚ-
ның Өңірлік конференциясын 
Астана экономикалық форумы 
қарсаңында Қазақстанда өткізу ту-
ралы шешімнің біз үшін маңызды 
қолдау болғанын атап өтті. Мем-
лекет басшысы Қазақстан өз 
тәуелсіздігінің алғашқы күнінен 
бастап Халықаралық валю-
та қорымен ынтымақтасып келе 
жатқанын айтты. 

– Қор қызметкерлері алғашқы 
жылдары техникалық және 
қаржылық тұрғыдан зор көмек 
көрсетті. Бұрынғы кеңестік өзге 
мемлекеттермен салыстырғанда 
біздің ел тәуелсіздігінің 25 
жылдығына дейін көп нәрсені 
жүзеге асыра алды. Қазіргі кезде 
Қазақстан экономикасы да әлемдік 
экономика сияқты күрделі кезеңді 
бастан өткеруде. Бұған бірқатар 

факторлар, соның ішінде 
шикізат ресурстары 
бағасының төмендеуі, 
қазір біз жүзеге асырып 
жатқан құрылымдық 
р е ф о р м а л а р д ы ң 
кешіктірілуі, сондай-
ақ Ресейге қатысты 
ахуал мен Қытайдағы 
экономикалық жағдай 
ықпал етіп отыр. Соған 
қарамастан біз ІЖӨ 
төмендеуіне жол бер-
мей, оң динамиканы 

қамтамасыз еттік және оны биыл да 
сақтаймыз деген үміттемін. Еліміз 
алты жылдан бері экономиканың 
шикізат ресурстарына тәуелділігін 
азайту шараларын жүзеге асырып 
жатыр, – деді Қазақстан Президенті. 

К.Лагард бірқатар мемлекет-
тер үкіметтерінің экономикалық 
блогының басшылары бірінші 
рет қатысқалы отырған Өңірлік 
конференцияның табысты өтетініне 
сенім білдірді. ХВҚ басқарушы 
директоры сондай-ақ Нұрсұлтан 
Назарбаевқа қормен арадағы 
серіктестіктің жолға қойылғаны 
үшін алғыс айтты. Осы серіктестік 
аясында Қазақстанға қажетті 
қолдау, соның ішінде техникалық 
сипаттағы қолдау көрсету жалғасып 
келеді. Сонымен қатар, К.Лагард 
елді экономикалық, индустриялық 
және инфрақұрылымдық дамыту 
жөніндегі Қазақстан жүзеге асы-
рып жатқан реформаларды ХВҚ 
қолдайтынына назар аударды. 

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жанандағы «Бильярд 
клубтың» мүшелері елімізде салауатты өмір салтын қалыптастыруда 
көпшілікке үлгі-өнеге көрсетіп жүргенін «НГ» газетінің оқырмандары 
жақсы біледі. Клуб жетекшісі Жұмағұл Оразов мырза әр апта сай-
ын клубқа мүше шағын және орта бизнес өкілдерінің басын қосып, 
бильярд ойнауды дәстүрге айналдырған. Түрлі салада еңбек етіп, 
еліміздің экономикалық дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген клуб 
мүшелері Алматы қаласындағы өзге де әуесқой клубтармен кездесіп, 
өздерінің білікті ойыншы екендерін сан мәрте дәлелдеді. Сәуір айын-
да қауымдастық жанынан құрылған «Бильярд клубтың» белсенділері 
Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті жанынан 
құрылған командамен Іле ауданында кездесіп, жеңіске жеткенін жазған 
едік. Таяуда «Бильярд клуб» мүшелері мемлекеттік қызметкерлерден 
құралған команданы Алматыдағы «Алматы түні» бильярд клубы-
на шақырып, күш сынасты. Осы жиында Алматы облысы бойынша 
Мемелекеттік кірістер департменті ойыншыларын Қанат Қасымбаев 
бастап келіпті. 

– Иә, команда болған жоқ. Жедел түрде 
жасақтауға тура келді. 

– Қазір командаларыңыз жиі бас қосып, 
өздерінің тәжірибелерін шыңдап 
тұратын шығар?

– Өкінішке орай, біздер Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының бильярд-
шы жігіттері сияқты апта сайын жиналып, 
кездесететін мүмкіншілігіміз жоқ. Біздің 
жұмысымыз көп. Сондықтан жиі басқоса 
алмаймыз. Айталық, біздің кеден сала-
сында істейтін жігіттеріміз іс-сапарлармен 
еліміздің шекара аймағына жиі шығады. Сол 
сияқты экономикалық қылмысты тергеп-
тексерумен айналысатын жігіттерімізде 
жиі іс-сапарға шығып тұрады. Сондықтан 
біздер жүйелі түрде жиналып, жиі бильярд 
ойнайтын мүмкіндігіміз жоқ.

– Жарыстарға қалай дайындаласыздар?
– Әрине, кез келген жарысқа шығатын 

адам өзін баптауы тиіс. Сондықтан 
біздің жігіттер қолдары бос кезінде би-
льярд клубтарға барып, біліктіліктерін 
шыңдайды. Достарымен ойнап, 
біліктіліктерін көтереді. Реті келгенде 
өзіміз де басқосып тұрамыз. Бірақ он-
дай мүмкіндіктер көп бола бермейді. 
Сондықтан командамыздағы әрбір ойыншы 

өзін-өзі жетілдіріп, жеке-дара дайындық 
жұмыстарын жүргізуге дағдыланған. 

– Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
бильярдшы жігіттер қалай екен? Ойын-
шы ретінде өз бағаңызды бере кетсеңіз?

– Жұмағұл Оразов бастаған «Би-
льярд клуб» Алматыдағы мықты әуесқой 
клубтардың бірі екенін мойындаймын. Коман-
да жүйелі түрде жаттығып тұратындықтан 
олардың кеңінен танылуына жаттығу жақсы 
әсер етті деп  ойлаймын. Сондықтан біздер 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
жігіттерін мықты қарсылас ретінде танимыз. 
Алдағы уақытта біздер жиі кездесіп, ауы-
спалы кобокке ие болу үшін барынша күш 
саламыз. Болашақта болатын ойындар біздің 
тәжірибемізді шыңдап, әдемі ойын өрнегін 
көрсетуге септігін тигізетіне сенімдімін. 
Біздің жігіттер жиі басқосып, бильярд ой-
нап тұрмаса да өткен жолығы кезедсуімізде 
4-3 аз ұпай есебімен ұтылғаннан-ақ біздің 
жігіттердің шамасын байқауға болады деп 
ойлаймын. 

– Қанат мырза, Алматы облысы бойын-
ша Мемлекеттік кірістер департменті 
іргелі ұжым екенін білеміз. Департамен 
өз қызметкерлері арасында салауатты 
өмір салтын қалыптастыруда  айрықша 

еңбек сіңіріп жатқанын құлағымыз ша-
лып қалды. Жігіттеріңіз спорттың өзге 
де қандай түрлерімен айналысады?

– Салауатты өмір салтын 
қалыптастырып, дене тәрбиесімен 
айналысудың маңызы зор. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі барша 
Қазақстан халқының бұқаралық спорт-
пен айналысып, денсаулығын көңіл 
бөлуіне айрықша көңіл бөліп отыр ғой. 
Сондықтан біздің Мемлекеттік кірістер 
комитеті аймақтардағы департменттердің 
басын қосып, футбол, волейболдан 
жиі жарыстар ұйымдастырып тұрады. 
Мұндай спорттық шараларға Алматы об-
лысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департментінің жігіттері белсенді түрде 
қатысып, жүлделі орындарға қол жеткізіп 
жүргенін мақтанышпен айта аламын. 
Енді бұған бильярд қосылып отыр. Жал-
пы, дене тәрбиесімен айналысу кәсіби 
жұмысымызды жоғары деңгейде атқаруға 
өз септігін тигізеді. Өйткені біздің жігіттер 
контарбандистерді ұстағанда өздерінің 
ептілігін көрсетуіне тура келеді. Сондықтан 
бұқаралақ спорт жұмысымыздың айырыл-
мас бөлшегі десек болады. 

– Әңгімеңізге рахмет!  

– Қанат мырза, өткен жолы Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығы жанынан 
құрылған «Бильярд клубтың» ойыншы-
ларымен кездесіп, жақсы ойын өрнегін 
көрсеткендеріңізден хабардармыз. 
Әңгімені командаңыздан бастасаңыз. 
Қай уақыттан бері ойнап жүрсіздер?

– Біздің Алматы облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаменті ішінен 
жасқталған команда Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының командасы сияқты бай 
тәжірибесі жоқ. Үстіміздегі жылдың ба-
сында Жұмағұл Оразов бильярдтан тур-
нир өткізу турасында ой тастағаннан кейін 
біздер өз арамаздағы бильярдқа қызығатын 
азаматтардың басын қосып, команда 
жасақтадық. Біздің облыстық Мемлекеттік 
кірістер департаментінің арасында спорт 
десе ішкен асын жерге қоятын жегіттер көп. 
Соларды таңдап алу қажет болды. Бұл үшін 
біздер өзара кездесіп, тастаяқты жақсы ой-
найтын жігіттерді таңдаық. Олардың ара-
сында салық, кеден және экономикалық 
қылмысты ашуға маманданған блоктың 
жігіттері де бар. Біздің команда осылайша 
қысқа мерзім ішінде жасақталды. 

– Сонда сіздерде бұған дейін команда 
болмаған болды ғой? 


