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Мемлекеттік сатып алуда болсын, ұлттық компаниялар өткізетін
сатып алуда болсын, жеңімпаз атанып, көрсеткен қызметі мен
атқаратын жұмысына салғырт қараған, сатып алушы тапсырысы бойынша өндірген өнімінің сапасы сын көтермейтін кәсіпкерлік субъектісі
«Жауапсыз жеткізушілер реестріне» енгізіледі.

Мұны сатып алу өткізетін мекеменің
«қара тізімі» деуге болады. Бұл реестрге енген компания біраз жыл сатып
алу нарығына кіре алмайды. Яғни, ол
үшін тендер өткізетін мекемелердің есігі
тарс жабылады. Өкінішке қарай, соңғы
уақытта «Самұрық-Қазына» ұлттық әлауқат қорының сатып алуларына қатысқан
отандық өндірушілер арасында әлгі «қара
тізімге» енгендер саны көбейіп барады
екен.
Жыл басынан бері ғана 170-тен астам
кәсіпкерлік субъектісі Қордың «Жауапсыз жеткізушілер реестрінен» орын
алыпты. Шыны керек, Қор тарапынан
отандық өндірушілерді қолдау шарасы
жасалып-ақ жатыр. «Самұрық-Қазына

Контракт» ЖШС бас директоры Серікбек
Елшібековтің дерегіне сүйенсек, қордың сатып алу ережесіне отандық өндірушілерді
қолдаудың 14 нормасы енгізілген. Соның
бірі – тендерлер бірінші кезекте отандық
өндірушілер арасында өткізіледі. Бұл –
міндетті талап. Яғин, ол тендерге бірде-бір
шетелдік компания қатыстырылмайды.
Келесі норма сатып алудан жеңген отандық
тауар өндірушілерге алдын ала 30 пайыз
төлем жасалады. Сонымен қатар, олардан
банктік кепілдік те талап етілмейді.
Осындай қолдаудың арқасында 2014
жылдың қорытындысы бойынша, қордың
сатып алулар жүйесiндегі қазақстандық
тауар өндiрушiлердiң үлесi 75 пайызға
жеткен. Былтыр Қор қазақстандық тауар

өндірушілермен 1,2 трлн теңгені құрайтын
769 ұзақмерзімді келісімдер жасаған.
«Отандық тауар өндірушілерді қолдау
тұжырымдамасына
сәйкес,
жасалған
мұндай
келісімдердің
қазақстандық
кәсіпкерлерге берері зор. Өйткені мұнда
қомақты
қаражат
қамтылып
отыр.
Сондықтан да біз Ұлттық кәсіпкерлер
палатасымен бірлесіп кеңес өткіземіз,
кәсіпкерлермен келісімдер жасаудағы
мәселелерді талқылаймыз. Сол отырыстарда көбінесе келісімдерге қол қою шарттары
да бірден қаралады. Жалпы алғанда бұл
бағыттағы жұмыс тұрақты түрде жүргізіліп
келеді», – дейді Серікбек Елшібеков.
Серікбек
Елшібеков
«СамұрықҚазынаның» 250 еншілес кәсіпорнының
сатып алулары бір алаңға топтастырылған,
яғни қор қарамағындағы компаниялардың
сатып алулары туралы ақпарат алу
үшін әрқайсысының ресми сайттарына жеке-жеке кіру шарт емес. Бұл портал
қолданушыларының уақытын үнемдеуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сатып
алуға қатысушы компаниялар – қызмет
көрсетушілер үшін әр тендерден 80 мың теңге
үнемделді. Яғни, құжаттарды нотариалдық
рәсімдеу, көліктік және іссапар шығындары
айтарлықтай қысқарды. Ең бастысы, сатып
алуға қатысушы компаниялар бәсекелестері
ұсынған құжаттарды көріп отырады және
қателікті байқаса, бірден Қорға жүгінеді.
«Егер бұрынырақта бізге жылына 300-ге тарта шағым түсетін болса, қазір бұл көрсеткіш
үш есеге артып, мыңға жетті. Биыл бұдан
да көп болады деп ойлаймыз. Мұның өзі
кәсіпкерлердің
өздері
бәсекелестерінің
құжаттарын мұқият зерделеуге кіріскендігін
аңғартады. Біз мұны қолдаймыз» дейді ол.
Айта кетейік, сатып алудың осынау электронды жүйесі 2013 жылы енгізілді. «Ақпараттық
жүйе арқылы 72 миллиард теңге үнемдедік,
орындалмаған тендерлерден 27 миллиард
теңге қайтарылды. Осылайша, «СамұрықҚазына» қорының бюджеті жалпы алғанда
99 миллиард теңгені үнемдеп отыр», – дейді
С.Елшібеков.

Путиннің ойы ортақ валюта ма?
Еуразиялық экономикалық одақ елдері Мемлекет басшыларының Астанадағы ақылдасуынан кейін
қоғамда қызу талқыға түсетін тақырыптың да тиегі
ағытылып сала берді. Осыған дейін әрәгідікте айтылып жүрген ортақ ақша айналымына қатысты сыбыс
шындыққа айналатын түрі бар...
Ақордада өткен Қазақстан, Беларусь және Ресей мемлекеттері
басшыларының кездесуінен кейін
орыс елінің басшысы Владимир Путин шетін ой айтып қалды. «Ортақ
экономикалық кеңістік аумағында
біріңғай ақша айналымы жүйесін
құру туралы айтатын уақыт жетті
деп ойлаймын. Қазіргі жағдайға
біз иық тіресе отырып жеттік,
алдағы күндердегі қиындықтарға
да қарсы күш біріктіре аламыз. Біз
өз аймағымыздағы монетарлық
саясатты
үйлестіруіміз
керек.
Валюталық одақққа айналудың
алғышарты дайын болды деп
есептеймін..», – деген Путиннің
сөзінің астарында ЕАЭО елдерінің
қаржы нарығында орын алуы
ықтимал төтенше оқиғалардың
сұлбасы жатқандай. Бірақ, Ресей
басшысының бұл сөзіне қатысты
біздің Елбасы мен Лукашен-

ко тарапынан нақты қолдау да,
түбегейлі қарсылықта білдірілмеді.
Демек, алдағы уақытта қаржы
мамандарының таразыға салып
талқылайтын мәселесі шаш етектен
болмақ.
Жалпы, Астана төріндегі кездесуде әлемдік дағдарыстың әсері
мен қаржы нарығындағы құлдырау
туралы аз айтылған жоқ. Соның
бір дәлелі ретінде Нұрсұлтан
Назарбаевтың мына бір сөзін еске
түсірелік:
– Қазіргі дағдарыс ол әсіресе
өңірлік, және де әлемдік болып
табылады.
Оның
туындауына
біздің энергия тасымалдаушылар мен тауарларға бағаның күрт
төмендеуі әсер етті. Осыған байланысты Еуразиялық одақта да
тауар айналымы төмендеді. Біз
бұндай тәуекелдер болуы мүмкін
екенін білдік. Осы орайда біздің

мақсатымыз
тиісті
келісімдер
жасап, біздің үкіметтер іскерлік
түрде
барлық
іс-қимылдарды
талқылауға негізделуі керек. Менің
ойымша, 2015 жылы Еуразиялық
экономикалық одақ үшін үлкен
тәуекелдер мен сын-қатерлер бар, –
деді Қазақстан басшысы.
Демек, Назарбаевтың болжамды сөзінің астарында әлі
аяғынан толық тұрып үлгермеген
экономикалық
одақ
үшін

монетарлық саясаттан бұрын, тауар
айналымы мен өндірістік өрлеуді
жолға
қоюдың
маңыздылығы
көрініс тауып отыр. Тек, қазіргі
жағдайда
одақтастар
арасында айқын басымдыққа ие болып
отырған Ресейдің әлемдік геосаяси жағдайға ықпалы мен Путиннің
лидерлік амбициясы оны ойлауға
мұрша бере ме?
Қалай болғанда да Қазақстан
Еуропа мен теңіз құрлығы елдері

үшін аймақтағы экономикалық
көшбасшы болып қала беретіні
анық. Бірақ, мәселе «доллар гегемониясына»
келіп
тірелетін
болса, еліміз түбі бір таңдау жасайтыны тағы айдай ақиқат.
Тіпті,
Ұлттық
экономиканы
долларсыздандырудың
күн
тәртібіне қайта-қайта көтерілуі
мен ол істің жеке адамдардың
қалтасындағы
«көк
қағазға»
қатысты қатаң талап қоюмен басталуы тұрғындардан бұрын елдегі
бизнес-элитаны алаңдатын сияқты.
Дәл осы күпті көңіл үстінде
Путиннің ортақ жаңа валюта (егер
де ол ескі таныс рубль болса ше?..)
енгізу туралы ұсынысы отқа май
құйғаны анық. Және көрші ел
басшысының ойында тек ортақ
ақша ғана тұр ма? Онсыз да тұтыну
нарығы ортақ елдердің келешектегі
иық тіресе дамуына шекара
бағандары кедергі бола бастаса
қайтеміз?.. Мүмкін бұл әрекеттер
«Тәуелсіздікке қатер төндіретін кезкелген ұйымнан бас тартамыз...»
деген Елбасы сөзінің іс жүзіне
асырылатын кезеңі жақындап келе
жатқанын білдіретін шығар...
Ия, барлығын уақыт көрсетеді!
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Белгілі кәсіпкер Ахметбек Нұрсила көптен бері «Сапалы қазақ» идеясын дәріптеп
жүр. Қазақ кәсіп игерсін, бизнеспен айналыссын дейді. Қазақ байымай, өзгемен
терезесі тең ел бола алмаймыз дегенді де әлеуметтік желілерде жиі айтып жүр. Сондайақ, жастарды бизнесті бастауға баулып, арнайы тренингтер өткізуді де қолға алғалы
жатыр. Біз ойда жүрген сауалға қысқаша жауап беруін сұраған едік.
– Сауда жасау қолымыздан келмейді, ол біздің
қазаққа қол емес деген түсінік бар. Мұндай
ұғымды қалай өзгертуге болады?
– Бұл ұғым, меніңше, кейінгі жылдары түбегейлі
өзгерді. Тек қанға сіңген ата кәсіп болмаған соң, соны
толық меңгеріп, жеті атасынан саудагер халықпен
бәсекелесе алмай жатқанымыз болмаса.

– Сіз бизнесс-тренинг ұйымдастыруды қолға
алып жүрсіз. Бұл қадамға баруыңызға не түрткі
болды?
– Ең сорлы қазақ күніне екі адамға ақыл айтады
(күледі). Мен өзімді сорлы қазақ деп санамаймын,
сондықтан күніне 5-6 адамға ақыл айтпасам, ішім
кеуіп тұрады (күледі). Шынына келсем, мен бала
кезімде журналист болсам деп армандаушы едім. Содан кейін мен басқа адамдарға бір күрделі нәрселерді
мысалмен оңай, тез қабылдайтын қылып түсіндіре
алатын қабілетім бар екенін түсіндім және оның
маған ұнайтынын да білдім. Ал одан басқа халыққа
пайда келіп жатса, олар маған рахметін айтып, ақша
төлеп жатса, мен одан неге қашуым керек.

– Бизнес-тренинг өткізетін шетелдіктер
елімізге қымбат бағамен келіп кетеді. Кейбірі
алаяқ, ақша табуды ғана ойлайтын жандар екенін артынан біліп жатамыз. Мұндай
үрдістің қазақы ортада аз болуының себебі неде?

– «Сапалы қазақ» идеясын ұсынып жүргеніңізді
білеміз. Сіздіңше, Сапалы қазақ болу үшін қазақ
не істеуі керек? Қандай шарт-жағдай керек?
– Бұны Ахмет Байтұрсын атамыз кезінде нақтылап
тұрып айтып кетті ғой. «Біз кейін қалған халық, алға
басып, жұрт қатарына кіру керек. Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек.
Білімді болуға оқу керек. Бай болуға кәсіп керек.
Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында
жұмыс істеу керек», – деген еді Ахаң. Бұл сөздер әлі
де өзекті деп ойлаймын. Менікі сол Ахаңды қайталау,
жаңғырту да қал-қадарым келгенше.

– Бізде бизнестің ұңғыл-шұңғылын ұстаздық
деңгейде жетік білетін маман жетіспейді. Бұл саланы
керек етіп, осыны табыс көзіне айналдырып жүрген
қазақтар жоқтың қасы. Бірте-бірте бұл да түзелер,
қалыпқа түсер деген үміт бар. Оқығанның бәрі педагог бола алмайтыны сияқты, бизнесменнің бәрі
үйретуші, жол нұсқаушы бола алмайды.

– Мен белгілі бір бизнесті бастау үшін алдымен
неге көңіл бөлуім керек? Бизнесті бастау үшін
ең қажетті үш кеңес айтсаңыз.
– Дұрыс сала (ниша, іс, тақырып) таңдап алуыңыз
керек. Оның болашағы болатынына нық сенім
болу керек. Өзіңіз қыр-сырын жетік білетін іспен
айналысуыңыз керек. Осы іс сізге тек қана ақшалай
пайда емес, жүрегіңізге де жақын, ұнауы маңызды.

Көлік саудасы
Қазақстанда 17,3 млн адам бар екенін білеміз. Ал жыл басында 3,7 миллион автокөлік
тіркеліпті. Бұл туралы жақында ҚР Ұлттық экономика министрлігіне қарасты Статистика агенттігі хабарлады. Әрбір мың адамған 218,6 автокөліктен келеді екен. Ал Монакода әр
мыңыншы тұрғынға – 900, АҚШ-та – 800 көліктен келеді. Британия мен Германияда әр адамда
екі көліктен бар. Біздің елдің де бұлардан қалысатын түрі жоқ. Өйткені, ауқаттыларымыздың
бірін тауға, бірін тойға деп 3-4 көлікті қатар мінетінін көріп жүрміз.
Қазақстандағы ең көп көлік
мінетін аймақтар – Алматы мен
Астана қалалары. Одан кейінгі
орында Солтүстік Қазақстан,
Атырау және Алматы облыстары
тұр. Бұларда әр бесжүзінші адамға
240 автокөліктен келеді екен.
Ал көлікті аз мінетін аймақтар
– Оңтүстік Қазақстан және
Қызылорда облыстары. Бұларда әр
мыңыншы адамға 114,9 және 159,9
көліктен келеді. Қызық, былтырғы
көрсеткіш бойынша көлігі көп
аймақ – Оңтүстік Қазақстан облысы, ал көлігі ең азы Солтүстік
Қазақстан болатын. Биыл бұл
көрсеткіш керісінше болыпты.
Негізінен,
нарықта
сатылым жағынан Hyundai, Kia,
Geely, Chevrolet, Peugeot, Renault,
Volkswagen, FAW, DAF, Toyota
секілді брендтер көш бастап

тұр. Ең қымбат көлік мінетіндер
Алматы мен Астанада көбірек
тіркеліпті. Бүкіл Қазақстанда
қуаттылығы 4 литрден асатын 59 мың автокөлік тіркелсе,
соның үштен бірі, яғни 21,7 мыңы
Алматының асфальтын тоздырады. Қуаттылығы 3 пен 4 литр
аралығындағы көліктер де басқа
қалаларға қарағанда, Алматы мен
Астанада көп тіркеліпті. Оның
40,4 мыңы – Алматыда, 12,5 мыңы
– Астанада. Ал еліміздің барлық
аймағындағы қуаттылығы осы
шамадағы көліктер – 103,5 мың.
Негізінде, бізде былтыр да
автокөлік аз тіркелмеді. 2013 жылмен салыстырғанда 16,2 пайызға
жоғары болды. Былтырғы қаңтар
– қараша аралығында республикада 637 257 жеңіл автомобиль
тіркелді. Бір ғана желтоқсан ай-

ында қолда 3 906,2 мың жеңіл
көліктің бары белгілі болды. Ал
биыл бір ғана қаңтар айында
еліміз бойынша 63 741 жеңіл автомобиль тіркелген. Комитеттің
мәліметінше, қаңтар айында ең
көп көлік сатып алған аймақ Жамбыл облысы (8 397 дана), Алматы
(7 950 дана) және Алматы облысы
(7 195 дана) болған. Ал Атырау,
Батыс Қазақстан және Қызылорда
облыстары
басқалармен
салыстырғанда көлікті өте аз сатып алған.
Ал ақпан айында 4 081,9
мың жеңіл автокөлік тіркеліп,
көрсеткіш қайта азайды. Шынында, қаңтар айында Қазақстанда
көлік неге көбейді? Статистикаға
жүгінсек, биылғы қаңтардағы
көлік саны былтырғы қаңтардағы
көлік санынан 51,7 пайызға

жоғары екен. Мұның себебі
неде? Әрине, Ресейдегі рубльдің
құнсыздануы
мен
автокөлік
бағасының арзандауының әсері
болды. Былтырғы желтоқсан
айында Қазақстанда сатылған
автокөліктердің 55,8 пайызы Ресейден жеткізілді, тек бестен бірі
ғана – отандық көліктер. Мысалы, 2014 жылы шыққан Мitsubishi
көлігі Қазақстанда 48 950 долларға
бағаланса, дәл сондай ресейлік
Мitsubishi 1 659 990 рубльге сатылды. Есептесек,16 839 доллардай айырмашылық бар. Халық

арзанын әрі импорттық өнімді
алмағанда қайтеді, сондықтан
қаңтардағы көлік нөмірінің негізгі
себебі осында. Қазір Ресейде
бірқатар автокомпаниялар рубль
бағамының тұрақталуына қарай
көлік бағасын қайта көтерді.
Ал бізде керісінше, отандық
автоөндірісті қолдау мақсатында
бюджеттен 20 миллиард теңге
бөлінді. Сәуір айынан бастап
екінші деңгейдегі банктер арзан
автонесие бере бастайды. Демек,
отандық көліктерге дем берілетін
шығар.
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Құс шаруашылығы саласына жататын бөдене өсіру ісі елімізде кенжелеп болса да дамып келеді. Жақында
Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің аға оқытушысы, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, еліміздегі тұңғыш бөдене зерттеуші ғалым
Мұхтар Қасенұлы Байбатшановпен жолығып, бөдене өсірудің қаншалықты пайдалы кәсіп екені жайында
сұрап, білудің сәті түсті.
– Қазақстанда бөдене өсірудің аяқ алысы қалай?

– Мұхтар Қасенұлы, Қазақстанда бөдене
шаруашылығын
дамыту
мәселесін
ғылыми тұрғыдан зерттеп, зерделеп
жүрген жалғыз маман екеніңізді білеміз.
Адамзат баласы осы бір жұдырықтай
құсты өсіріп, игілігін көруді қай
уақыттан бастап қолға алған?
– Бөдене өсіру Шығыс Азия елдерінде,
соның ішінде, Қытай, Жапония және
Үндістанда айрықша дамыған. Өз басым,
бөдененің негізгі отаны Жапония деп
есептеймін. Өйткені, Күншығыс елінде
бөдене өсіретін шаруашылықтар көп. Жапонияда тек қана бөдене өсіру ісімен айналысатын ғылыми-зерттеу институттары жұмыс істейді. Бүгінде бөдене өсіріп,
оның жұмыртқасын саудалауда Қытай алдына қара салдырмай келеді. Көрші елде
өндірілген бөдене жұмыртқасы әлемдік
нарықты жаулап тұр. Соңғы уақыттары
бұл іспен айналысуға Үндістан да айрықша
көңіл бөліп отырған жайы бар. Көрші
Ресейде жақсы дамыған. Дүниежүзінде
бөдененің 20 түрі бар. Солардың арасында
жұмыртқалағыш жапон бөденесі әлемге кең
тараған. Адамзат баласы бөденені еті мен
жұмыртқасы үшін және сәндік-декаритвтік
бағытта өсіреді.

– Ертеректе қазақтар бөдене аулауды аңшылықтың бір қыры ретінде
қарастырды.
Ата-бабаларымыз
оны
өсіріп, кәсіп көзіне айналдырған емес.
Ал қазір елімізде бөдене өсіріп, оның еті
мен жұмыртқасын саудалап отырған 82
шаруашылық бар. Олардың 25-і Алматы
облысының аумағында орналасқан. Мен
2005 жылы зерттеу жұмысымды бастағанда
Қазақстанда бөдене өсірумен айналысатын
бар болғаны бес-алты шаруашылық болатын. Чернобыль апатынан кейін ғалымдар
апат аймағында радиациядан жапа шеккен
балаларды бір орталыққа жинап, тәжірибе
жүргізеді. Бір топтың балаларына бір ай
бойына бөдененің жұмыртқасын ішкізсе,
екінші топтағы балаларға жұмыртқа
бермейді. Бір айдан соң жұмыртқасын
ішкен балалардың ағзасын тексергенде
ғалымдар бөдене жұмыртқасы радиацияны
ыдырататынын анықтаған. Осыдан кейін
көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай
тұтына бастады.

жоғары екеніне көз жеткіздік. Кезінде АҚШ
Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен
экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін,
жапондықтар бөдененің адам бойындағы
радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті
тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір
жапон баласы таңертең міндетті түрде
бөдене жұмыртқасын шикідей ішетін
болған. Осының арқасында жапон халқы
денсаулығын түзеп, ойлау қабілетін дамытты. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған

– Бөденені заманауи инкубатордың
көмегімен көбейтуге болады. Бұл құстың
жаратылысын зерттегенде, инкувацияға
9-12 грамм болатын жұмыртқаларын
пайдаланғанда, 80 пайызға дейін балапан алуға болатынына көз жеткіздік.
Кейбір шаруалар ұсақ, ірі жұмыртқаларды
инкуваторға салып жатады. Бірақ олардан
балапан пайда болмайтынын түсінбейді.
Ірі жұмыртқаларда ұрық дамымайтынын шаруалар ескеруі тиіс. Инкуватордан

мемлекеттердің көшін бастап келеді.
Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады. Кезінде Шыңғыс ханның
өзі жаралы жауынгерлеріне бөдененің
жұмыртқасын ішкізіп, аяққа тұрғызғанын
тарихи кітаптардан оқығаным бар.

шыққан балапандардың алды 35 күнде
жұмыртқалай бастайды. Тоқсан күнде
олар жұмыртқалағыштықтың жоғарғы
деңгейге жетеді. Жалпы, бөдене бір жарым жылға дейін сапалы жұмыртқа береді.
Егер оны сапалы жеммен азықтандырса,
біраз уақытқа дейін сапалы өнім алуға болады. Негізінен, бөденені құрама жеммен
азықтандырған жөн. Сол кезде жақсы өнім
алуға болады. Біз бөденеге асқабақ бергенде жақсы жұмыртқалайтына көз жеткіздік.

– Жұрттың қызығушылығын туғызған
бөдененің біз білмейтін тағы қандай
қасиеттері бар?
– Тауыққа қарағанда, бөдененің дене
қызуы 2 градусқа жоғары. Сондықтан,
оның жұмыртқасын ұдайы тұтынған
адамның қан айналымы өте жақсы жұмыс
істейді. Бұдан басқа, бөдене жұмыртқасы
адамның иммунитетін көтеретін қасиетке
ие. Жалпы аурудың басым бөлігі қан
айналымының дұрыс болмауынан туындайтынын ескерсек, бөдене жұмыртқасын
тұтыну адам денсаулығына қаншалықты
пайдалы
екенін
байқауға
болады.
Біздер бөдене жұмыртқасына тәжірибе
жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы
тауық жұмыртқасына қарағанда 3-4 есе

– Әңгімеңізден бөдене өсірудің өте
пайдалы кәсіп екенін байқадық.
Жұдырықтай құсты қалай көбейтуге
болады?

Құс шаруашылығы тұрақты дамып келеді
Жақында Қазақстан құс өсірушілер одағының жыл сайынғы есепті
жиналысы болды. Шара барысында өткен жылдың қорытындысына
шолу жасалнып, алда атқарылар істер айқындалды. Сондай-ақ,
саладағы шешімін күткен мәселелер талқыланады.

Өткен жылы еліміздің құс өсірушілері
3,2 миллиард дана жұмыртқа мен 148 тонна құс етін өндірген. Бұл нәтижеге сала
еңбеккерлері оңайлықпен қол жеткізген
жоқ. Ең алдымен олар жұмысты жүйелі
атқара білсе, оның үстіне мемлекет тарапынан да үлкен қолдау болғанын айта кетуіміз
керек. Мәселен, өткен жылы құс өсіруші
компанияларға 14,2 миллиард теңге субсидия бөлініп, біраз шаруаның тындырылуына үлкен септігін тигізді. Өткен жылдың
өзінде 3 жаңа құс фабрикасы салынған.
Салада жұмыстың қарқынды дамуының
арқасында
ішкі нарықта тұрақтылық
байқалады. Қазіргі таңда ел өндірісшілері
тұтынушыларды жұмыртқамен 100 пайыз
қамтамасыз етіп отыр. Ішкі нарықтағы құс
етіне сұраныс жылына 250-300 мың тонна.
Әзірге оның 50 пайызы өзімізде өндіріледі,
яғни сиыр етінен кейінгі екінші орында.
Биыл да 2-3 ірі құс фабрикасы құрылысы
жүргізілмек. Егер бұл фабрикалар іске
қосылса, алдағы 3-4 жылда отандық құс
өсірушілер қазақстандық нарықты құс етімен
толық қамтамасыз етеді деген сенім бар.
Қазақстан құс өсірушілер одағының
болжамы бойынша, биыл елімізде 5 миллиард дана жұмыртқа, 190,5 тоннадан астам
құс еті өндіріледі.

Жиын барысында салада қордаланған
мәселелер де ортаға салынды. Құс
өсірушілерді
қызықтырып
отырған
мәселенің бірқатары– алдағы уақытта құс
өсірушілерге мемлекет тарапынан қандай
қолдау болатындығы, салаға инвестиция
тарту механизмін жетілдіру, бәсекеге
қабілеттілікті арттыру болып тұр. Негізі,
бұл салада біраз қиындықтар туындап
отырғаны жасырын емес. Отандық асыл
тұқымды құс шаруашылығы аяғынан
тік тұрып кетті деу қиын. Сондықтан да
асыл тұқымды құстар әзірге көбіне шет
мемлекеттерден әкелінуде. Осы себептің
салдарынан құс фабрикалары жыл сайын ондаған миллион долларды асыл
тұқымды жұмыртқа мен тәуліктік балапандарды әкелуге шет мемлекеттердің
қоржынына қолдан салып беріп отыр деуге болады.
Ішкі нарықты шетелден келетін
жұмыртқа мен құс етінен қорғау мәселесі
күн тәртібінде тұр деуге болады. Отандық
өндірушілерді қолдау, тұтынушыларды
экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету,
өз тауар өндірушілеріміздің экономикалық
қызығушылығын арттыру үшін белгілі бір
дәрежеде қорғаныш шараларын енгізсек,
бұл құптарлық іс болар еді.
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– Бөденеге қатысты алдағы уақытта
қандай зерттеу жұмыстарын жүргізу
керек деп есептейсіз?
– Зерттеуді қажет ететін салалары
жетіп артылады. Қазақстанда тек қана
бөдене шаруашылығын зерттеумен айналысатын институт тұрмақ, шағын зертхана жоқ. Бүгінде ҚазҰАУ-дың бірнеше
ғалымдары бөденені зерттеп, олқылықтың
орнын толтырғанын көңілге жұбаныш санаймыз. Айналамыздағы көршілеріміз –
Қытай, Ресей, Украина және Беларуссияда
бұл бағытта қызу жұмыстар жүріп жатыр.
Біз де қарап қалмауымыз керек. Бөдене
өсіру ісін мемлекеттік тұрғыдан қолдаудың
маңызы зор деп есептеймін. Кезінде Асқар
Ақаев өзінің ұлықтау рәсіміне келген
қонақтарға бөдене жұмыртқасын ұсынып.

Ең алдымен біз шетелдерге таза бидай экспорттағанша дәнді
дақылдардың ауқымды бөлігін мал жемі ретінде пайдаланып,
экспортқа негізінен, ет шығаруды молайтсақ, аз да болса қосымша құн
аламыз. Мәселен, бүгінге дейін Қазақстан жылына шамамен 7-8 миллион тонна астық экспорттап келді. Бұл үшін қаншама мемлекеттік
субсидия бөлінгенін тізіп жатудың қажеті жоқ. Ал экспортты субсидиялау шетелдіктер қоректенетін тамақты субсидиялау емес пе?! Бір
сөзбен айтқанда, біз қазақстандықтарды емес, астығымызды алушыларды жарылқап келдік.

– Бөденені зерттегенде қандай да бір
шаруашылықтарға барып тәжірибе
жүргізген шығарсыз?
– Алматы облысының аумағындағы
бөдене өсіретін шаруашылықтармен байланысып жұмыс істедік. Бөдене табиғатынан
шулы жерді жақтырмайды. Сондықтан,
бұл құсқа арналған шаруашылықтар елді
мекеннен жырақта орналасады. Бөдене
қараңғы жерлерді жақсы көретін құс.
Көбіне түнде қоныс аударады. Ал күндіз
қалың шөптің арасында жасырынып жатады. Бөдене тауық тұқымдас құстардың
арасында ұшатын жалғыз қанатты құс.
Қазақстандағы жабайы бөденелер күн
суытқанда жылы жаққа ұшып кетеді.

– Бөдене жылу сүйетін құс болды ғой?
– Иә, бөдене жылуды жақсы көреді.
Олар қора ішінде жел өтінде қалып қойса,
өнімділігі күрт төмендеп кетеді. Бұл құсты
өсіруге ниеттенген адамдар алдымен
қорасын жақсылап сайлап алғаны жөн.
Бөденелерді арнайы төрт қабатты торларға
қамап,
тіршілігін
бақылағанымызда
төменгі қабаттағы тордағылардың көп
жұмыртқалайтынын байқадық. Яғни,
төменгі қабат қараңғы болғандықтан,
бөденелер өздерін жайлы сезінген. Жалпы,
бөдене жұмыртқасы бір аптаға дейін өзінің
құнарын 100 пайызға дейін жоғалтпайды.
Ал 30 күннен кейін жұмыртқасының
құнары 70 пайызға кемиді. Сондықтан,
дүкеннен жұмыртқаны сатып алғанда
абайлаған жөн. Болмаса жұмыртқаны арнайы шаруашылықтардан алу қажет. Сол
кезде алаңсыз боласыз.

Ал оның орнына ет сатсақ, бұл
шығын, бәлкім, мүлде болмас. Яғни,
қайта құрылымдауды экспорттық астық
өсіруге бөлінетін егістік алаңын азайтып,
оның орнына жемдік дақылдар өсіретін
алаңды кеңейтуден бастаған жөн. Бұл – бір.
Екіншіден, «өзіміз Амазонка жағалауынан
ет сатып алып жүргенде, біздің етті кім
алар дейсің, сыртқа шығаратын ет жоқ
қой» деп бәз-біреулер пікірімізге қарсы
шығуы мүмкін. Ал біз «ондай ет бар»
дейміз. Себебі қазірдің өзінде Ресейге біраз
ет экспорттағандығымыз жайлы ресми
мәлімет бар. Жалпы алғанда, етке қатысты
экспорт-импорт мәселесіне келсек, онда
былай деуге болар: біздің өзіміздің

өндіретін етіміз Амазонка жағалауынан
импортталатын еттен әлдеқайда қымбат.
Сондықтан қымбатты сыртқа өткізіп, арзанды отандастар базарына қойып жүрміз.
Бұл – дұрыс теория. Алдағы уақытта ауыл
шаруашылығын түбірінен және түбегейлі
қайта құрылымдау жасай қалсақ, онда
дәл осы теориямен жұмыс істеген жөн.
Амазонкадан ет алдыртуды жалғастыра
берген жөн. Ал өзіміздің бордақыланған
малымыздың етін Ресей алмаса, Иранға,
Иран арқылы Таяу Шығыс мемлекеттеріне
экспорттай аламыз. Тек бұл жаққа ет
өнімдерін өткізу үшін «халал технологиясы» бойынша жұмыс істеуге тиіспіз. Жалпы, «халал технологиясы» әлемнің барлық

мемлекеттерінде өтімді. Өйткені мұнда
санитарлық тазалық мұқият сақталады
ғой. Демек, біз Түрікменстан арқылы
құрлық беті, Каспий теңізі арқылы су арнасы жолдарын жасап алған ел ретінде енді
сол жолдарымыздың игілігін толық көретін
мемлекетке айналуға тиіспіз. Әрине, бұл
жақтағылар біздің мұнайымызды, металымызды, астығымызды, жүн мен терімізді
кідіріссіз сатып алады. Ал етке келгенде
«шұқшию» басталары сөзсіз. Сондықтан
Ауыл шаруашылығы
министрлігі мен
аймақтар әкімдіктері біздің экспорттық
етке
тапсырыс
беруші
жақтармен
өндірісіміз халал екендігіне толық кепілдік
беретіндей келісімшарттар жасасуға және
сол бойынша жұмыс істеуге тиіспіз. Сонда қымбат етімізді діндес ағайындарға
сатып, арзан етті Бразилия мен Аргентинадан импорттай берсек болады. Жалпы
алғанда ауылшаруашылығы саласы бойынша негізінен, ет экспортын молайтатындай
нақты және ұзақ мерзімді бағдарламамен
жұмыс істеу – ең пайдалысы.
Жоғарыда
айтылғандай,
жобамен
жұмыс істер болсақ, онда етті ірі қара
тұқымын өсіруге Орталық және Батыс
Қазақстан облыстарын мамандандыру
қажет. Өйткені бұл аймақ Иран арқылы жол
тартатын Таяу Шығысқа ең жақындарымыз.
Айталық, Семейден Иранға ет сатамыз десек, онда мұнымыз нағыз «Қожанасырдың
саудасы» болып шығар еді. Ал Орталық
және Батыс Қазақстанда орналасқан облыстарда бұлай істеуге қажеттінің бәрі
бар. Жайылымдық жеткілікті, шабындық
қажетті
толық
өтейді.
Сондай-ақ,
егістік алқаптардың мұндағы көлемі
бордақыланатын ірі қара үшін жемдік
дақылдар өсіруге толық жетеді. Қысқасы,
аймақтың табиғи жағдайы-ақ осындай іс
істеуге сұранып тұрғандай.
Иә, Қазақстанның Ауыл шаруашылығы
министрлігі соңғы жылдары мал тұқымын
асылдандыру
бағытында
«біраз
іс
тындырдық» дегенді жиі айтатын болды.
Бірақ ескеретін тұс бұл саланы тиімді ету
«мал тұқымын асылдандырумен» бітпейді.
Саланы тиімді ету үшін оның экспорттық
әлеуеті өсуі керек. Ол үшін қосымша құны
мол тауар түрлері ғана экспортталынады
деген нақты ұстаным керек.

Елде болса ерінге тиеді
«Нұр Отан» партиясының съезiнде Президент Нұрсұлтан Назарбаев
кәсiпкерлердi капиталды заңдастыру науқанына белсендi түрде қатысуға
шақыра келе мына бір мәселені айтты. «Шетелде ештеңенi жасыра
алмайтыныңды, бәрiн анықтауға болатынын өздерiңiз де байқап отырсыздар.
Жақында HSBC банкi ақшасын осында сақтайтын 100 мың адамның тiзiмiн жариялады. Не үшiн шетелде сақтайсыздар? Ол бiздiң Отанымыз емес, онда бiздi
ешкiм күтпейдi, ешкiм жақсы көрмейдi. Бұған дейiнгi капиталды заңдастыруда
ешкiмдi жазалаған жоқпыз. Бұл жолы да жазаламайтынына кепiлдiк беремiн.
Ақшаңызды Қазақстанға әкелiңiздер, ол ақша өзiмiзге жұмыс iстесiн», – дедi
президент.
Енді 2 жылдан соң Қазақстандағы 17,5
миллион халықтың табысы мен шығынын
көрсететiн
жалпыхалықтық
декларация толтырады. Бұл жолғы науқанның
алдыңғы екеуiнен айырмасы – заңдастыру
жалпыхалықтық декларация толтыруға
дейiн iске асуы тиiс.
Қазақстаннан шетелге қанша ақша
шығарылғаны жөнiнде нақты дерек жоқ.
Былтырғы жылы Tax Justice Network зерттеу компаниясы тәуелсiздiк алғалы берi
Қазақстаннан оффшорлы аймақтарға 138
миллиард доллар ағылды деген дерек
келтiрген.
Ұлттық банк төрағасы Қ.Келiмбетов капиталды заңдастыру бойынша заң жобасы
дайындалмас бұрын «елден сыртқа қанша
капитал кеткенiн бiлмейтiнiн, бiрақ бұл
миллиардтаған сома» екенiн айтқан.

Капиталды заңдастыру алғаш рет қолға
алынған 2001 жылы елге жарты миллионға
жуық сома қайтарылды. Екiншi мәрте
заңдастыру жүргiзiлген 2006 жылы елге 5
миллиард доллардан астам сома қайтарылды.
Қазақстан үкiметi бұл жолғы капиталды заңдастыру науқаны нәтижесiнде елге
12 миллиард доллар қаржы қайтарылады
деп күтуде. Бұл болжамның неге сүйенiп
жасалғаны белгiсiз.
Ал ендi жартысы артта қалған
заңдастыру науқанының қазiргi нәтижесiне
көз жүгiртсек, Ұлттық банк мәлiметiнше,
2015 жылғы 27 ақпанындағы дерекке
сәйкес, екiншi деңгейлi банктерден ақшаны
заңдастыру мақсатында жалпы сомасы 10,9
миллиард теңгеге жуық 69 есепшот ашылған.
Оның iшiнде 428,2 миллион теңге бюджетке
қосылған. Жалпы, Қазақстан экономикасына
2,9 миллиард теңге түскен.

Кезiнде сыртқа кеткен ақшаны керi
қайтару әрекетiн сарапшылар елге қаржы
әкелу және оны экономиканың қажетiне
құюға бағытталған шара деп түсiндiрген.
Оның үстiне шетелде күмәндi жолмен
табылған ақшаға күдiкпен қарап, соңғы
уақытта iрi қаржы институттары өз салымшыларын жария ете бастады. Тiптi Ресейге салынған санкцияның салдарынан
ресейлiк шенеунiктердiң шетелдегi есепшоттарына тыйым салу, бұғаулап тастау

тәрiздi тәсiлдер қолға алынды. Бәлкiм,
батыс пен Ресейдiң қарым-қатынасынан
сескенген
қазақстандық
қалталылар
шетелдегi
қаржысын
Қазақстанға
қайтаруды көксеген шығар. Сондықтан
капиталды заңдастыру арнайы адамдар үшiн жасалған болуы да бек мүмкiн.
Өйткенi шетелдiк банктер мен оффшорлы аймақтарда ақша сақтайтындар –
қатардағы кәсiпкерлер мен ресурстарға
жақын топтар екенi түсiнiктi.
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5,5 млн тонна сүт өндіре аламыз,
бірақ...
Өткен жылы Кеден одағының бізден
өзге екі мүше елдері Ресей мен Белоруссия техникалық регламент жасау үшін сүт
пен сүт сусындарының ара-жігін ажырату
керек екендігі туралы мәселе де болған.
Беларусь билігі бұл ретте «Ресейдің салық
саясаты салдарынан бюджетіміз 1 млрд
доллардай шығын көреді. Сондықтан Одақ
аясында бізге отандық өндірісті қорғау
үшін салықтық, тарифтік жеңілдіктер керек» дегенді өткен жылдың күзінде-ақ
мәселе етіп көтеріп, Ресейден тауар тасуына қатысты тосқауыл қоятын заңды да
қабылдауда шапшаңдық танытты. Ал біз
мұндай әрекеттер жасауға әлі де асықпай
отырмыз. Ет-сүт одағының төрағасы Иван
Сауэр жыл сайын 5,5 млн тонна сүтті
өзімізде өндірудің мүмкіндігі бар екенін айтады. Себебі бізде табиғи өнім жеткілікті.
Бірақ сүт өнімдерін қайта өңдеумен айналысатын шағын және орта деңгейдегі
шаруашылықтары қайта өңдеу технологиясымен қамтамасыз етілмеген.
– Біздің зауыт салынған кезде күніне
50 тонна сүт өндіруге арналған болатын.
Алайда қазір тек 38 тонна өндіріп отырмыз. Сол үшін Үкіметтен де ескерту алдық.
Жобалық қуаттылықты орындай алмай
отырғандығымыздың себебі, жоспар бойынша зауытқа Еуропадан асылтұқымды
ірі қара мал әкелінуі керек еді. Алайда
Еуропадан мал алуға тыйым салынып, ол
сиырлар алынбай қалды. Соның салдарынан толық қуатпен жұмыс істей алмай
отырмыз. Ал енді жобалық қуатымызды
ұнтақпен толықтыруға болар еді. Бірақ біз
ондай қадамға бармадық. Біздің ұстаным,
өніміміз аз болса да, сапалы болсын, – дейді
Иван Сауэр.

Сүтті жинау қиын
Қазақстан Сүт одағының мәліметтері
бойынша, қазіргі таңда отандық сүт және
сүт өнімдері халықты сапалы өнімдермен
толық қамтамасыз ете алмайды. Өндірілген
шикізаттың тек 13 бөлігі өнеркәсіптік
қайта өңдеуден өткізіледі екен. Отандық

Таяуда Астанада өткен азық-түлік қауіпсіздігіне арналған конференцияда Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков
кептірілген сүт ұнтақтарын «табиғи сүт» ретінде сататындарды сынға
алып, дүкендердегі сүттердің тең жартысы Ресейден әкелінетін арзан
ұнтақтардан жасалатынын, оны өндірушілер сүт қорабының сыртына «табиғи сүт» деп жазып, тұтынушыларды алдап келгенін айтты.
Жақында ғана Қостанайдағы сүт фермасы сүт зауыттары өнімін алудан бас тартқандықтан, 30 тоннаға жуық табиғи сүтті төгуге мәжбүр
болған. Өйткені, зауыттарға табиғи сүтті сатып алғаннан гөрі, Ресейден әкелінетін арзан ұнтақты пайдаланып, соны табиғи сүт ретінде
саудаға шығару тиімді болып отыр.

кәсіпорындар оралған сүт өнімдерімен
тұтынушылардың
қажеттіліктерінің
тек 27 пайызын ғана қамтамасыз етеді.
Оның ішінде экспорт көлемі 22 мың
тонна болса, импорт 903 мың тоннаны
құрайды. Осы сауылатын сүт көлемінен
барлық қазақстандықтарды сүт және сүт
өнімдерімен қамтамасыз ету көзделген.
Өнеркәсіптік өңдеуге сүттің 30 пайызы ғана
жетеді. Бұл сауда жүйелері арқылы халыққа
жететін түрлі сүт өнімдерін өндіру үшін
жеткіліксіз екен. Бізде табиғи сүт жетеді.
Бірақ оны дер кезінде жинап алу қиын.
Себебі ірі қаралардың басым бөлігі жекенің
қолында. Әзірге іріленген шаруашылықтар,

сүт қабылдайтын орындар аз әрі олар бірбірінен алыс орналасқан. Ал оны бір жерден екінші жерге жеткізу үшін, біріншіден,
жол шығыны кедергі болса, екіншіден,
жаңа сауылған сүтті бұзылмаған күйде
дер кезінде жеткізу тағы бар. Сондықтан
кейде шалғайдағы шаруашылықтарға сүт
өндіру тиімсіз болып қала беруде» дейді
Қазақстандағы Сүт одағының сарапшысы
Лидия Михеева.

Жалған өнім
Академик, ауыл шаруашылығы ғылым
дарының докторы Көпмағамбет Елеме-

сов бізде шикізат өнімдері жоқ дегенге
сенбейтінін, мәселе бағада екенін айтады. 1
литр таза сүттің бағасы 60-70 теңге болса, 1
келі сүт ұнтағы 20-30 теңге. Жоғары жақтан
қадағалау болмаған соң, сүт өндірушілерге
дайын ұнтақты көсіп алып, судан сүт дайындай беру әлдеқайда тиімді. Ал қазіргі
пайдаланып жүрген сүтіміздің басым бөлігі
құрғақ сүт қана емес, оған қосылатын сүт
майының орнына өсімдік майлары қосылады
екен. Себебі өсімдік майлары сүт майына
қарағанда 5-8 есе арзан. Сыртында «Қаймақ»,
«Сүзбе», «Ірімшік» деген атауы бар 19 сүт
өнімінің құрамына тексеру жүргізілгенде,
оның жетеуінің құрамы сыртында жазылған
атауға сай болмай шыққан. Осыдан-ақ
тұрғындардың қаймақ деп жүргені құрғақ
ұнтаққа қосылған пальма майы мен сүттің
дәмін келтіретін хош иіс қосылған ақ
қоймалжың екенін байқау қиын емес.
– Қазақстан жағы өз мүддесін
қорғамаса, елдегі сүт өнімін өндірушілер
де, оны тұтынушылар да, тіпті сүтті қайта
өңдеумен айналысатын шағын және орта
бизнес те зардап шегуі әбден мүмкін. Себебі
қазір шаруа қожалықтары өз алдына, жекелеген қолдағы үй шаруашылықтарындағы
мал азығын реттеу, мал басын сақтау жайы
– ауылдың басты проблемаларының бірі.
Егер біз елде сүт өндірісін дамытқымыз
келсе, осы мәселені ойластырғанымыз
жөн. Асылтұқымды мал өсіріп отырған
шаруашылықтарға ғана көңіл бөле бермей, шалғай ауылда жатқан үй-жайында
мал өсіріп отырған, не жайылымдық жері
жоқ, не мемлекеттік көмек ала алмайтын
ағайынға септік тигізу қажет. Қазір үйжайдағы мал өсіретін шаруаларға мемлекет дем беріп жіберсе, кейін мал басы
қыстан аман шыққанда, шаруаларға өнім
өндіруге мемлекеттік тапсырыс беру
керек. Әрине, мемлекетке өткізілетін
өнім бағамына қатысты тағайындау екі
жаққа да тиімді болғаны жөн. Осылайша,
ауылдағы ағайынды шағын кластерлік
жүйеге бейімдемесек, біз біржола Ресейдің,
Беларусьтың өніміне тәуелді болып, үнемі
көршіден сүт сұрауға тура келеді, – дейді
академик Көпмағамбет Елемесов.

Субсидия бөлудегі заңсыздық

«Жасыл парақтар» пайдасы бар ма?

Үкіметтен
бөліген
субсидияны
орын-орынсыз
жұмсағандардың «қара тізімі» шықты. Шаруаларға субсидия
беру кезінде заңбұзушылыққа жол бергендер қатарында Алматы облысы көш бастап тұр. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы
министрлігінде өткен селекторлық жиында министрліктің жауапты хатшысы Арман Евниев мәлімдеді.

Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында палата депутаттары
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттің
кәсіпкерлік қызметке қатысуын шектеу мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.

Өткен екі жыл ішінде аймақта 2228
заң бұзушылыққа жол берілген. Ал
онан кейінгі шаруашылықты дамытуға
бөлінген
қаржы
талан-таражға
салғандар сабында Жамбыл, Ақтөбе
және Қызылорда облыстары тұр.
«Қандай да бір заңбұзушылыққа
тап болсаңыздар, Ауыл шаруашылығы
министрлігі оны қарауға дайын. Сенім

телефондары, министрдің блогы жұмыс
істейді. Шаруа, мемлекет қаражат
бөлмей жатыр, деп ойлайды. Ал бұл
уақытта аймақтарда түрлі сылтаулармен құжаттар сұралып, кәсіпкерлердің
жұмысын бөгейді. Немесе тиісті ақша
мүлдем басқа азаматтарға бөлініп жатады», – дейді А.Евниев.
Бас прокуратара 2013-14 жылдары ауыл-аймаққа бөлінген қаржының
қайда жұмсалғанын тексеріп, осындай деректерге көз жеткізген. Соңғы
екі жылда ауыл шаруашылығын
субсидиялауға қазынадан 82,2 миллиард теңге бөлінді. Ал жергілікті
бюджеттерден қаралған қаржы 154,4
миллиард теңгеден астам. Қолдау
қаржыны үлестіру заң бойынша
жергілікті әкімдіктердің құзырында.
Көбіне субсидия беру тәртібі бұзылып,
кәсіпкерлер құқығының шектелетіні
анықталды.

Ұлттық экономика министрі Ерболат
Досаевтың айтуынша, «жасыл парақтар»
қағидатының енгізілуіне байланысты бүгінгі
күні қазақстандық бизнес үшін бірқатар
қолайсыз жағдайлар пайда болып отыр. Осыған
орай, министрлік АҚШ, Сингапур мен Норвегия секілді елдердің тәжірибесін зерделеген. «Мемлекеттік компанияларға еншілес
құрылымдар құрудан шектеу, экономиканың
бизнес қатысатын салаларына мемлекеттің
қатыспауы, кәсіпорындардың рөлін күшейту
қажеттілігі сезіліп отыр. Бұл ретте заң
жобасының негізгі мақсаты бизнес қатысатын
экономика салаларына мемлекеттің қатысуы
үлесін шектеу үшін құқықтық негіздерді бекіту
болып табылады. Осы арқылы мемлекеттік
активтерді басқару саласындағы заңнама
жетілдіріледі. Осыған орай, заңды жетілдіру
бәсекелестікті арттыра түсуге және жеке
кәсіпкерліктің жалпы дамуына ықпал ететін
болады», – деді Е. Досаев.
Бұл ретте жаңа мемлекеттік кәсіпорындар
мен еншілес компаниялар құруға қатаң шектеу енгізіледі. Анықталған қағидаттарға

қарамастан құрылған мемлекеттік компаниялар
жекешелендіріліп, монополияларға қарсы органды күшейту көзделеді. «Бұған байланысты
заң жобасында монополияға қарсы органның
тауарлы нарықтарын бәсекелестік ортаға беру
үшін қызмет түрлерін және мемлекеттік компанияларды анықтау тұрғысында жыл сайынғы
талдау жүргізуді бекітетін норма енгізіледі.
Талдаудың нәтижесінде Үкіметке бәсекелестік
ортаға берілетін мемлекеттік компаниялардың
және қызмет түрлерінің тізбесі жолданады», –
дейді Е. Досаев.
Қалай десек те, мемлекеттік органдардың
нарықта шағын және орта бизнеспен алға
мойын созып, бәсекелес болуы орынсыз. Бұл
мәселе ұлттық компанияларға да қатысты
екені жасырын емес. Қазіргі таңда бірқатар ірі
компаниялар сауықтыру кешендері мен өзге
де қызмет көрсететін салаларда жұмыс істеп,
кәсіпкерлердің алдын орап отырғаны жасырын емес. Қоғамдық қызмет көрсету саласы
шағын және орта бизнестің құзырында болуы тиіс. Сол кезде ғана бизнес өркендейді. Ірі
компаниялардың манаполия орнатуы орынсыз.
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Бизнесті қолдау
Алматыда Еуразиялық қайта құру және даму банкі мен «BG Kazakhstan» компаниясы өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Тараптар Батыс
Қазақстан облысындағы жастар және әйелдер кәсіпкерлігін қаржыландыру жобасын
жалғастыруға уағдаласты. Жобаның үшінші кезеңін қаржыландыруға 250 мың евро
жұмсалмақ.
«Қазақстан Үкіметі кәсіпкерлікті дамыту
мақсатында қаржылық сала, экономикада жеке секторды, ШОБ, адам капиталын, жасыл экономиканы
дамыту, инвестиция тарту, институционалдық ре-

формаларды жүзеге асыру, интеграция сынды 8 бағыт
бойынша халықаралық келісімдерге қол жеткізді. Осы
міндеттерді жүзеге асыру үшін ЖІӨ-дегі ШОБ үлесін
50 пайызға жеткізу керек. ЕҚҚДБ бағдарламасы
кеңес беру қызметін де қамтиды. 300
кәсіпорынға көмек көрсетілді. Жаңа келісім
нәтижесінде 5 жыл ішінде 150 кәсіпорын мен
500 кәсіпкерге қолдау көрсетеміз деп ойлаймыз. Әйелдер кәсіпкерлігін 41 млн. доллар
көлемінде несиелеу көзделген. 750 әйелге
бизнесті жүргізуде кеңес беріледі», – деді ҚР
ҰЭМ Кәсіпкерлікті дамыту департаментінің
директоры Ғалия Жолдыбаева.
Бүгінгі таңда ЕҚҚДБ шағын бизнеске
қолдау көрсету тобы Қазақстандағы ШОБқа жататын 1200-ден аса кәсіпорынға өз
бизнесін дамытуға арналған кеңес беру
қызметтеріне қол жеткізуге көмектесті.
Қазіргі таңда бұл бағдарлама ҚР Үкіметі
ұсынған қаржы есебінен сондай-ақ, АҚШ
үкіметінің «BG Kazakhstan» және ЕҚҚДБ
арнайы акционерлер қорының қолдау
көрсетуімен қаржыландырылып отыр.

Қазақстанда қаржы қызметтері
10 түрі қолданылады
Дамыған мемлекеттердің тұрғындары қаржы
өнімдері мен қызметтерінің жүздеген түрлерін пайдаланатын болса, Қазақстанда олардың ең танымалдарының
10 ғана қолданылады, соның ішіндегі 5 өнім – бұл банк
құралдары болып табылады.
« Э к о н о м и к а л ы қ
сауаттылықтың
халықаралық
орталығы» қоғамдық қорының
мәліметінше, ағымдағы жылдың
бірінші тоқсанында ЭСХО ҚҚ
Дүниежүзілік банк әдіснамасы
негізінде Қазақстан халқының
қаржылық
сауаттылығының
деңгейіне
ғаламдық
ұлттық
зерттеу
жүргізді.
Зерттеуге
республиканың
барлық
аймақтарынан 1200 респондент
қатысты.
Жүргізілген
зерттеудің
қорытындылары
бойынша
анықталғаны
–
сауалнамаға
қатысқан
қазақстандықтардың
38 пайызы отбасылық бюджетті
жүргізбейді, несиелер мен депозиттер тақырыбы ең келелі
мәселелердің бірі болып отыр.

Сонымен қатар, халық бұл
тақырыптар бойынша білім алуға
барынша мүдделі болып табылады. Орташа алғанда, қаржылық
сауаттылықтың ең төмен деңгейі
Қызылорда
және
Маңғыстау
облыстарының
респонденттері
арасында анықталды. Мүлде
қазба байлығы жоқ жапония сынды елдер қор биржаларында акция сатып алып, сонымен-ақ үйде
отырып табыс отырғанын білеміз.
Ел азаматтарының қаржылық
сауаттылығы мемлекет дамуының
негізгі кепілі.
Ел азаматтарының қаржылық
сауаттылығын арттыру үшін жержерде арнайы орталықтар ашып,
ең қарапайым банктердің несиеге
үстеме пайызды қалай қосатынын
үйретуден бастаған жөн.

