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Зейнет жасындағы Парламент
Кім
келерін
болжамай
тұрып,
кімдердің кетіп бара жатқанын, несімен
есте қалғанына бір көз жүгіртіп
шыққанымыз жөн болар. Естеріңізде
болса, 2012 жылы 15 қаңтарда республикада ҚР Парламенті Мәжілісіне кезектен тыс сайлау және ҚР мәслихаттарына
кезекті сайлау өтті. Орталық сайлау
комиссиясының
мәліметтері
бойынша, сайлауда «Нұр Отан» партиясына
– 80,99%, «Ақ жолға» – 7,47%, ҚКХПға – 7,19%, «Ауыл» партиясына – 1,19%,
ЖСДП-ға – 1,68%, «Әділетке» – 0,66%,
Қазақстанның патриоттар партиясына
0,83% дауыс берілген еді. Сөйтіп, мәжіліс
құрамынан «Нұр Отан» – 83, «Ақ жол»
– 8, ҚКХП – 7 орын алған. Ал, қалған 9
орын Қазақстан халқы Ассамблеясының
мүшелерімен толыққан.
Соңғы кезде жұрт арасында «зейнеткер парламент» аталған бұл мәжіліс
депутаттарының кейбірінің өз жұмыстарына
көңілдері толмаса, енді біреулері өздерінің
төртжылдық қызметтеріне дән риза
көрінеді. Мәжілісті таратуды ұсынғаннан
кейін депутаттарымыздың Парламент
мінберінен сөйлеген сөздерінен білуге
болады (http://24.kz/kz/zha-aly-tar/sayasat/
item/100966-mys-istedi).
Көпшіліктің есінде бұл шақырылым
депутаттары
халықтың
қалауынан
гөрі биліктің талабын орындаумен
қалды. Өйткені, қаншама халықтың
наразылығын
тудырған
заңдарды
қабылдады. Алғашқы жұмыс жылында аналарымыздың зейнеткерлік жасын
ұзатуға табандылық танытса, екінші
жылы қазақ көшіне тоқтау салатын заң
жобасын қабылдады. Үшінші жылы ел
тәуелсіздігіне төнер қауіпке қарамастан
«Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы»
Заңды қабылдағанымен қоймай, балаларымызды мектептегі жарты тоқашынан
қақты және сәбилерді авто орындыққа
таңдырмақ болды. Ал, төртінші жылы
бұл елдің қарапайым дәрігерлері мен
ұстаздары 50, 60 мың теңгемен, қара
халық күнделікті мың теңге тапса да
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Аяқ астынан мәжіліс депутаттары өз жұмыстарына көңілдері
толмайтындығын мойындап, өздерін таратуды өтінді. Бұл, әрине,
жаңалық емес, біздің елде қандай да бір жоспарлар мерзімінен кейін
атқарылса, сайлаулар мерзімінен бұрын өтеді. Сайлау болса, өздеріне
көңілі толмағандарға халықтың көңілі толатыны «дәлелденіп», орындарына қайта отырғызады. Дегенмен де, халықтың көңілі аз санды
депутаттарымызға толмайтын болып шығады. Ендеше, сол орындарға
кімдер лайық?

Соңғы кезде жұрт арасында «зейнеткер парламент» аталған бұл
мәжіліс депутаттарының кейбірінің өз жұмыстарына көңілдері толмаса, енді біреулері өздерінің төртжылдық қызметтеріне дән риза көрінеді.
Мәжілісті таратуды ұсынғаннан кейін депутаттарымыздың Парламент
мінберінен сөйлеген сөздерінен білуге болады
көңілі тоқ болып жүргенде, депутаттарымыз өздерінің 500, 600 мың теңгелік
жалақыларын азырқанып, халықтың
наразылығына ұшырады. Жыл ортасында барымызды базарға салып, саудалауға
жол берді. Ал, бесінші жыл басталғанда
Мәжіліс өз қызметтерін тоқтатуды өтінсе,

Сенат төрағасы мемлекеттің заңдарына
мемлекеттік тілдің қатысы жоғын айтып,
айды аспанға шығарды. Парламенттің
бас мінберінен мемлекеттегі екінші
заңды тұлға ұлтқа қарсы сөйлеу арқылы
Парламенттің қос палатасының бірдей тарауы керектігін дәлелдеп берді.

Қай партияның бәсі жоғары
болды
Заң
талқылау
барысындағы
белсенділікке келсек, «Нұр Отанның» 83 депутатына қарағанда, «Ақ жолдың» 8, ҚКХПның 7 және ҚХА-ның 9 депутаты басым болып отырған кездер де болды. Алайда, олар
көпшіліктен озып, ойларын айтқанымен
арттарынан қалған әріптестерін ерте алмай, көпшілікке бағынумен болды. Жалпы
ұлттың сөзін сөйлеп, ұлттық құндылықты
Парламент мінберінде насихаттайтын депутаттарымыз бұл шақырылымнан аса
байқалмады. Әрине, ұлтшылдар ол сайлауда қатысып, ұлттың сөзін ұлттық мінберден
айтуды мақсат етіп еді. Алайда, олар біздің
үмітті сайлауға жетпей үзді. Айналдырған
5,6 депутаттан басқалары жиналыстарға
келіп-кетуден басқаны білмей, біздің Парламент үндемес Парламентке айналып, депутаттар алдындағы бір батырманы басудан ары асалмады. Қарсы уәж айтбаса да,
алдындағы қарсы дауыс беретін батырмаға
қателесіп баспаған жағдайда қолының
ұшын тигізбеді. Тіпті, ол батырманы басуды ойлаған да емес, бар-жоғын білмейтін де
шығар. Бәрі тек «иә» деген батырманы басуды жақсылап «үйреніп» алған еді.
Ел аузында биылғы сайлауда Парламентке «Ауыл» партиясы өтуі мүмкін деген болжамдар бар. Мейлі, қай партия өтсе
де қарапайым қазақтың үнін Парламентке
жеткізе алатын ұлтын, елін, жерін сүйіп,
еліне қызмет жасайтын азаматтар өткені
абзал. Жалпы бесінші шақырылымда
«Ақжолдықтар» аз да болса ұлттық
мәселелерді көтере алды. Ол да болса
партия құрамында ұлттық рухы жоғары
адамдардың ықпалының басымдылығын
білдірсе керек. Қазіргі кезде билік қалай да
осы елді құраушы ұлтпен санасуы керек.
Сондықтан, Парламентке өткен қай партия
болсын ұлтшыл тұлғаларды өз қатарларына
тартқаны жөн. Келесі шақырылымнан аз да
болса үміт күтеміз, себебі қазір бас партиямыз «Нұр Отанның» басшылығында
ұлтқа адал берілген Асқар Мырзахметов
пен кеңесшісі болып Берік Уәли мырзалар
отыр. Ол кісілер «Нұр Отаннан» өтетін
үміткерлерді ұлттық сүзгіден өткізе алар.

Алматыда бизнеске көмек жалғасады

Астана бизнестің алтын бесігі

Алматы қаласының аудандық әкімдіктерінде кәсіпкерлерге
консультациялық қызметтер көрсетіле бастады. Енді бизнесмендер
әкімдіктердің тиісті мамандарынан бухгалтерлік және салықтық есеп,
кедендік рәсімдер, менеджмент жүйесін енгізу, заңгерлік қызметтер және
басқа да толып жатқан мәселелер бойынша лайықты ақыл-кеңестер ала
алады.

Астана әкімдігі шағын және орта бизнес өкілдерін қолдауды
жұмыстарының басым бағыттарына айналдырған. 2015 жылы Астанада «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы бойынша жалпы
сомасы 12 млрд. теңгені құрайтын 67 жоба мақұлданды.

Консультациялық қызметтер жаңадан
бастап
келе
жатқан
кәсіпкерлерге
де, әрекеттегі кәсіпкерлерге де тегін
көрсетілетінін Алматы қалалық Кәсіпкерлік
және индустриалды-инновациялық даму

басқармасының баспасөз қызметі хабарлады.
Айта
кетелік,
бұған
дейін
консультациялық
қызметтер
тек
Алматының Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтарында
ғана
көрсетілетін.
2015
жылы
бұл
орталықтарда
бизнес
жүргізуге сервистік қолдау
көрсету аясында 4500 кәсіпкер
тегін
консультациялық
қызметтер
алған.
Оларға
көрсетілген
қызметтердің
саны – 6000.
Бүгінгі
таңда
Алматы
қаласында 185 мыңнан астам
шағын және орта бизнес
субъектілері жұмыс істейді.
Олар 584 мыңнан астам жұмыс
орнын қамтамасыз етеді.

БЖК-2020
бағдарламасын
жүзеге
асыра бастағалы жалпы сомасы 84,5
млрд. теңгелік 480 жобаға қолдау
көрсетілген. Соның нәтижесінде қалалық
кәсіпорындарда 8 мыңнан астам қазіргі
жұмыс орны сақталып, 4 мыңнан астам
жаңа жұмыс орны ашыпты. Бюджетке 16
млрд. теңге салық төлемін жасаған.
Бұдан басқа, елордада шағын және орта
бизнеске қосымша қолдау көрсету және
дамыту мақсатында
«Даму» кәсіпкерлікті
дамыту қоры» АҚ
бірлесіп жаңа екі
бағдарлама
қолға
алынды.
«Астана
қаласында
шағын
және орта кәсіпкерлік
субъектілерін өңірлік
қаржыландыру»
бағдарламасы
бойынша
1,5
млрд.
теңге бөлінді. Жоба
франшиза тартумен,

ритейлдік желілерді (супермаркеттер,
гипермаркеттер) дамытумен және модернизациялаумен, қоғамдық тамақтану
пункттерімен байланысты жобаларды
қаржыландыруға бағытталған. Пайыздық
сыйақы мөлшерлемесі 7,6% аспайды. Бір
кәсіпкерге берілетін максималды сома
- 200 млн. теңгеге дейін. Қазіргі кезде
бағдарламаға қатысушы банктер бөлінген
қаржының 60% жуығын игерді.
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Таяуда «Даму» кәсіпкерлікті
дамыту
қорының
басшылары
осындай
қуанышты
жаңалықтарымен
бөлісті.
Мұнымен
қоса
салалық
шектеулердің алынып тасталғаны
да белгілі болды. Өз кезегінде
«Даму»
кәсіпкерлікті
дамыту қоры» АҚ-ның басқарма
төрайымы
– «Бизнестің жол картасы –
2020» бірыңғай жүйесіне өзгеріс
енгізілгенде, кепілдік мөлшері
70-тен 85%-ға дейін көтерілді.
Бұл тәсілмен 20 млн теңгеге дейін
несие алып, бизнес ашуға болады. Сондай-ақ, «Даму микро» деп
аталатын экспресс қызмет іске
қосылды. Оның аясында 5-7 күн
ішінде 30 млн. теңгеге дейін қаржы
алу мүмкіндігі бар. Әзірге ол Алматыда іске асырылып жатыр.
Сондай-ақ биылғы жылдың аз
ғана күні ішінде 170 стартап жоба
қолдау тауып үлгеріпті. Ал өткен
он екі айдың қорытындысына келсек, кәсіпкерлікті қолдау қорынан
несие алған кәсіпкерлер 1,6
трлн теңгенің өнімін шығарып,
қазынаға 115 млрд теңге салық
төлепті.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту
Қоры» АҚ Басқарма төрайымы
Ләззат Ибрагимова 2015 жылы
атқарылған қызметтің негізгі
нәтижелерін атады. Оның айтуынша, 2015 жылы 1 516
қарызгердің қызметіжалпы сомасы 192,1 млрд. теңге көлемінде
несиемен
қаржыландырылды.
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың
Бірыңғай бағдарламасы» бойынша көрсетілген қолдаудың
арқасында, 2015 жылы 1,6 млрд.
теңгенің өнімі сатылды, 115 млрд.
теңге көлемінде салық төленді, 19
мың жұмыс орны сақталды және
7,9 мың жұмыс орны ашылды.
Осы
ретте
2015
жылы
кәсіпкерлерлікті
субсидиялау

Шағын бизнес ашамын деген азаматтардың құлағына алтын сырға. Кәсіпкерлікпен
айналысқысы келетіндер бұдан былай 20 млн теңгеге дейін несиені кепілдіксіз ала
алады. Ол аздай, алғашқы жарна көлемі де азайтылды. Бұрынғыдай көзделген
қаржының жартысын емес, бар болғаны 15%-ын жинасаңыз жеткілікті.

құралдарын жақсарта түскенін
айта кетуіміз керек. Айталық,
Үкіметінің
Қаулысымен
субсидиялаудың жылдық шекті
үстеме
сыйақысыс
14%-дан
16%-ға ұлғайған. Оның ішінде
жылдық 7%-ды мемлекет субсидиялайды, қалғанын – кәсіпкер
төлейді. Айналымдағы қаржыны
толтыруға алынған несиелерді
субсидиялау үшін ҚР Ұлттық
қорынан 7,2 млрд. теңге көлемінде
қосымша
қаржы
бөлінген.
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың
Бірыңғай бағдарламасын» жүзеге
асыру мақсатында 2016 жылы
республикалық бюджеттен 28,2
млрд.теңге бөлінгені брифинг барысында мәлім болды.

2015 жылы «Даму» қоры
кәсіпкерлерге кепілдеме алу
туралы өтінішті E-gov порталы арқылы жолдауға мүмкіндік
беретін
автоматтандырылған
процесті аяқтады. Келешекте
мұндай процесс мемлекеттік
қолдау құралдарының барлық
түрі бойынша енгізіледі, тіпті
әкімдіктер жанындағы өңірлік
үйлестіру кеңесі де онлайн-режимде өтеді.
2015 жылы наурызда «Даму»
Қорына ҚР Ұлттық Қорынан
бұрынырақ бөлінген 200 млрд
теңге есебінен үшінші транш – 50
млрд. теңге бөлінді. Бүгінгі күнде
осы қаржының 86,5% игерілді.
Үшінші транш 2016 жылдың наурызында толықтай игеріледі.

Қазір алдыңғы екі транштан
қайтқан қаржы револьверлік
қаржыландыруға
жұмсала
бастаған
«Даму» қоры Астана әкімдігі
кәсіпті енді бастаушы жас
кәсіпкерлерді қаржыландыруға
300 млн. теңге және ШОБ
қаржыландыруға 500 млн. теңге
бөлген. Қосарлана қаржыландыру
шартымен «Даму» КДҚ» АҚ жас
кәсіпкерлерге 300 млн. теңге
және ШОБ қаржыландыруға 1
млрд. теңге бөлді. 11 кәсіпкерге
742 млн. теңге көлемінде қолдау
көрсетілді. Ал Алматыда қызмет
және сауда-саттық саласындағы
ШОБ
қаржыландыруға
2
млрд. теңге бөлді. Қосарлана
қаржыландыру негізінде «Даму»

қоры тағы да 2 млрд. теңге
бөлген.
2015 жылдың қарашасында
«Даму» Қоры мен Ақтөбе
облысының әкімдігі жалпы сомасы 900 млн. теңгеге меморандум бекітіп, облыстағы жас
кәсіпкерлердің стартап жобаларын қаржыландыруға Ақтөбе
облысының әкімдігі – 100 млн.
теңге, «Даму» қоры – 200 млн.
теңге бөледі.
Қаржы екінші
деңгейлі банктер арқылы иелерін
тапқан. Бағдарламада салалық
шектеулер қойылмаған. Несиенің
жоғарғы шекті сомасы – 15 млн.
теңге. Үстеме сыйақы жылына –
10%. Негізгі қаржыны алу және
модернизациялау үшін несие 7
жылға дейінгі мерзімге беріледі.
Ал айналымдағы қаржыны толтыру мақсатында – 3 жылға
дейінге мерзім қарастырылған.
Ақтөбе облысы әкімдігінде
қол қойылған тағы бір құжат –
ауылдық жерлердегі шағын және
орта бизнесті қолдау жөнінде меморандум. Жалпы сома – 600 млн.
теңге. Оның 200 млн. теңгесін
– Ақтөбе облысы әкімдігі, 400
млн. теңгені – «Даму» қоры
бөледі. Өңірлік қаржыландыру
бағдарламасы ауылдық жерлерде
жұмыс істейтін кәсіпкерлердің
жобаларына бағытталады және
екінші деңгейлі банктер арқылы
қаржыландырылады.
Құжатта
көрсетілгендей,
бағдарламада
салалық шектеулер жоқ, несиенің
жоғарғы шекті сомасы –10 млн.
теңге, жылдық үстеме сыйақы
– 10%. Мерзімі – айналымдағы
қаржыны толықтыру мақсатында
3 жылға дейін, негізгі қаржыны
алу және модернизациялауға – 7
жылға дейін беріледі.
Қор осындай меморандумға
Оңтүстік
Қазақстан
және
Қызылорда
облыстары
әкімдіктерімен
арада
қол
жеткізуді жоспарлап отыр.

Палата экономикадағы жағдайды сипаттап берді
Таяуда
Қазақстанның
Ұлттық
кәсіпкерлер
палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов
теңге бағамының қазіргі жағдайына қатысты пікірін
айтты.

2015 жылдың тамызында
Қазақстан теңге бағамының еркін
ауытқуына өткен болатын. Бұл
өтінішті жасағандардың арасында осы Ұлттық кәсіпкерлер пала-

тасы да бар. Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз
мәслихатынан кейін Мырзахметов тілшілердің «Теңгенің қазіргі
жағдайына көңілдеріңіз тола ма?»

деген сұрағына былай деп жауап
қатты:
– Шынымды айтсам, сарапшылардан көп естиміз. Бұл
бастаманың Ұлттық палатаныкі
екені жайлы әрдайым айтылады. Экономикалық заң бар. Ол
күшін жойған жоқ. Барлық елге
қарап көріңіздер, біріншісі бір
жыл бұрын Ресей болды, сосын
Әзірбайжан, Түрікменстан. Экономикасы, бюджеті экспорт позицияларына, бірінші кезекте мұнайгаз секторына тәуелді көрші
елдердің барлығы өз валюталарын девальвацияға ұшыратуға
мәжбүр болды. Сондықтан бұл
кәсіпкерлер палатасының бастамасы немесе қалауы емес. Экспорт бағаларының құлдырауы
мен өз валютасының әлсіреуі
жағдайында
экономиканы
құтқарып
қалудың
жолын
білетін сарапшыларды Нобель
сыйлығына ұсынуға шақырамын.
Егер осындай сарапшылар болса. Әлем түгелдей осыдан өтті.
Сондықтан палата экономикада
қалыптасқан жағдайды сипаттап

қана берді. Меніңше, біз тіпті
кешігіп қалдық. Жыл басынан
бері басталған девальвациялар,
егер депозиттерді қарасаңыздар,
Ресейдегі оқиғадан кейін барлық
жеке тұлғалар, контрагенттер
әлсіреудің болатынын түсінді
және валютаны ауыстыра бастады, сосын ол ұзаққа созылды. Бұл
тенденция сақталып отыр, – деді.
Айта кетейік, Ақордадағы
кеңейтілген жиында Қазақстан
Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаев теңгенің еркін ауытқу
бағамына
кімдердің
өтініші
бойынша
өткенімізді
айта
келіп, былай деген еді: «Үкімет
пен Ұлттық банк бұл шешімді
экспортшылардың, «Атамекен»
Ұлттық палатасының, еліміздің
шағын және орта бизнесінің
өтініші бойынша жасады».
А. Мырзахметов тілшілердің
сұрағына жауап беруі кезінде
теңгенің
қазіргі
бағамының
күтілгенін айтты.
– Бүгінде қазіргі бағамның
мұнай
бағасына
байланысты екенін түсінуге болады.

Оның ішінде рубль бағамын
бақылап отырмыз. Олар да
еркін ауытқу бағамы саясатына өтті. Болжамымыздың бәрі
дәл келді. Бәрі түсінікті – біз
құлдыраудың түбін түсініп отырмыз. Бағытымыз айқын. Осы
бағам күтілген еді. Жарты жыл
бойы бейімделу жүреді, қалыпты
болады дей алмаймын, шок болады. Ешкім оңай өмір уәде еткен
жоқ. Бәрі де дағдарыстың болатынын айтып отыр. Ол орташа
мерзімді болады. Бұған көңіліміз
толды немесе толмады деп айта
алмаймыз. Біз оны орындауымыз
керек, әйтпесе экономикамызды
жоғалтып аламыз, – деді ол.
«Девальвация экспорт салаларына өз-өздерін қамтамасыз
етуге мүмкіндік берді, бірақ
девальвацияның теріс жақтары да
бар – ол бағаның өсуі. Біздің экономикамыз Ресейдікіне қарағанда
импортқа тәуелді болып шықты.
Баға өсіп, қиындық туып отыр.
Бұл – импортты отандық тауармен ауыстыру саясатына көшуге
белгі», – деді палата басшысы.
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Сауда-саттықты дамыту керек
– Азаматхан, сіз басқарып отырған
«Қазақстанның софтверлік компаниялар қауымдастығы» өткен жылды қалай
қорытындылады?
– Өткен жылдың басында қойған
жоспарымыз бойынша, жаман нәтиже
көрсетпеген
сияқтымыз.
Алайда,
дағдарыс бізді де айналып өтпеді. Кейбір
жобаларға ақша бөлінбегендіктен, амалсыз
жұмыскерлерді қысқартуға тура келді. Расымен де, елімізде қазір дағдарыс бар. Ол
дағдарыс бір-екі жылмен шектеліп қоймауы
да мүмкін. Тіпті, бірнеше жылға ұласатын
да секілді. Мұның бәрінің кәсіпкерге оңай
соқпайтыны белгілі. Өйткені мемлекетте
негізгі түсім мұнайдан еді. Мұнай бағасы
төмендегеннен кейін салық азайды. Салық
азайған соң, әлеуметтік салалардың да
жағдайы төмендейтіні белгілі. Сондықтан
жеке кәсіп иелерінің тығырықтан шығудың
жолын іздеп жатқаны анық. Ал жеке басыма өткен жыл жаман болған жоқ. Осы
жылы білімімді жетілдіру үшін Мәскеудегі
Сколкова басқару мектебіне оқуға түстім.
Бұл мектеп менің өмірімді біржола басқа
арнаға өзгертіп жіберді деп айтсам
қателеспегендік болар. Бұл оқу орнына
түскен кезімде «бизнесімді жетілдіремін»
деп ойлағанмын. Керісінше, бизнесіме
ғана емес, өз өміріме де өзгеріс алып келді.
Түсінігім,
парасат-пайымым
өзгерді.
Барлық нәрсеге өзгеше қарай бастадым.
– Қазір «мұнай бағасы түсіп кетті»
деп қауіптеніп жатырмыз. Мұнайға
тәуелді болмау үшін кәсіптің қай түрін
дамытқанымыз абзал? Кәсіпкер болғысы
келген кез келген азаматты кәсіпті
қалай бастағаны дұрыс?
– Доллардың бағасы күннен-күнге өсіп
жатыр. Доллар өскен сайын сырттан келетін
тауарлардың да бағасы қымбаттайды. Ол
халыққа қолжетімді емес. Бізге қазір импорт емес дүниелермен айналысу қажет.
Мәселен, жеңіл өндірісті дамытайық. Киімкешектің сексен пайызы шетелден келеді.
Азық-түлік шетелдерден келіп жатыр. Еттің
өзін сырттан әкеліп отырмыз. Өйткені ол
жақта ет арзан. Олардың бәрі доллармен
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Қайтсек, экономикамызды жоғары сатыға көтере аламыз? Мұнай
бағасының арзандауы ел экономикасына өз ықпалын тигізуде. Бұдан
шығатын жол қайсы? Біз бұл сауалымызды Қазақстан софтверлік
компаниялар қауымдастығының президенті, белгілі меценат, қоғам
қайраткері Азаматхан Әміртай мырза жауап береді.

байланысты болғандықтан, бағасы қымбат.
Сондықтан біздің кәсіпкерлерге үлкен
мүмкіндік беріліп отыр. Олар импортпен келетін тауарларды елімізде өндіруді
қолға алуы тиіс. Қазақстанда өндірсек,
баға да тұрақтанар еді. Екінші, саудасаттықты дамытуымыз керек. Елімізде
сауда-саттық мүлдем дамымаған. Бізде
қанша желілік дүкендер бар. Ресейдің
өзі осы жағдайда бізден алда келе жатыр.
Оларда мұнай бағасы жоғары болып тұрған
кездің өзінде, зауыт-фабрикалар жұмыс
істеп тұрды. Экономиканың отыз пайызын ішкі өнім қамтамасыз етіп отыр. Тағы
бір айта кетерлігі, Ресейде кәсіпкерлікке
мемлекеттік көмек бөлінбеген.
– Мемлекеттік көмексіз кәсіпкер қалай өз
кәсібін бастайды?
– Кәсіпкерлер өз күшіне сенеді. Әрі
бәсекелестік өте жоғары. Бәсекелестікте
мықтылар ғана нарықта қалады. Біздің
кәсіпкерлердің дені мемлекетке алақан
жайып отырады. «Аңқау елге арамза

молда» демей ме? Мемлекеттен бөлінген
қаржының көбі «басқа жаққа» кетіп жатыр. Осы жағынан алғанда, Ресей дұрыс
саясат жасайды. Оларға мемлекеттен көмек
берілмейді. Бизнес өз бетімен дамиды. Ол
жақтың кәсіпкерлері шеттерінен мықты.
Тәжірибесі де мол. Жоғарыда желілік
бизнестің дамымағанын тегін айтқан
жоқпын. Ресейдің артықшылығы осында: олар желілек маркетингті қатты қолға
алған. Сауда-саттыққа келгенде, біз олардан әлсізбіз. Сауда-саттықты дамытпай,
кәсібімізді дөңгеленте алмаймыз. Тауар
өндірген соң, оны сатуымыз керек емес пе?

Кәсіпкер өзіндік құнға жұмыс
істеу керек
– Отандық өнімді дамыту үшін шикізат
керек емес пе? Шикізаттың өзіне сыртқа
тәуелділік бар секілді. Қалай ойлайсыз?
– Негізі бізде Кеңес Одағынан қалған
комбинаттар бар. Оның бәрі тоқтап қалды.
Мақта-мата комбинаты бар еді, «Жетісу»

аяқкиім фабрикасы болған. Соның бәрін
қайта қалпына келтіруіміз қажет. Мәселен,
Астана қаласында құрылыс қоспасын
шығаратын «Alit» деген зауыт бар. Соның
шикізатын жасайтын зауыт Жамбылда салынуда. Нағыз кәсіпкер бизнесін дамытқан
кезде өзіндік құнға жұмыс істейді. Ол
үшін шикізатты өзі жасауға тырысады.
Дағдарыстан кейін Қазақстанның экономикасы қайта жаңарады. Мұнайға тәуелді
экономика кетеді. Оның орнына басқа негіз
келуі тиіс. Бұл оңай, тез іске аса қоймауы
мүмкін. Сондықтан қарапайым халық
қиналады. Бұл трансформациядан 90-жылдары біз өттік. Өйткені ол кезде бізде шетелде оқып келген, жаңа технологияны
меңгерген мамандар тапшы еді. Қазір
мықты мамандар жетерлік. Сондықтан бұл
қиындықты да жеңуге болады.
– Өзіңіздің бір сұхбатыңызда «Алдымызда «Экспо – 2017» көрмесі келе жатыр. Көрменің негізгі діңгегі «Смарт
Астана», яғни «ақылды қала» жобасы
болмақ. Яғни, Астана қаласын көрмеде
көрсететін боламыз. Сонымен қатар
энергетика саласындағы техникалық
жетістіктерімізді де көрсетеміз» деген
едіңіз. Осы мәселе не болды?
– «Смарт Астана» жобасы жүзеге асуда. Қазір шетелдік инвесторлармен жұмыс
жасап, жобаны жүзеге асыруды қолға алды.
Біз де бұл көрмеге қатысамыз деп отырмыз. Пайдаланылған мотор майын қайта
өндіруді қолға алдық. Осыны көрмеде
көрсетсек деген ойымыз бар.
– Еліміздегі ІТ саласына ең бірінші кезекте араласып отырған сіздің компанияңыз
секілді. Бұл салада не өзгеріс, не жаңалық
бар?
– Осы нарықта жүргеніме жиырма
жылдай уақыт болды. Экономика жақсы
кезде мемлекеттен үлкен тапсырыстар
болды. Алайда, бұл саламен түбегейлі
айналысып, жаңалық енгізіп отырған
компаниялар өте аз. Шетелдік нарыққа
шығып отырғандар жоқтың қасы. Бұл да
біздің мемлекеттік сатып алу жүйесінің
жетілдірілмегені. Бұл сала түбегейлі дамымай қалды. Экономикаға белгілі бір

Биыл бизнеске несие бөлу ұлғаяды

Ұлттық банк теңгенің болашағына қатысты мәлімдеме жасады

2016 жылы инвестициялық несиелерді
субсидиялауға және кепілдендіруге 7 млрд.
теңге қосымша қаражат бөлінбекші. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында ҚР Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев мәлім етті.

Таяуда Ұлттық банк басшылары теңге бағамының бұдан ары қарай қалай болатынына қатысты мәлімдеме жасады. Алдағы уақытта теңгенің еркін айналымда болу саясаты жалғасады. Бұл туралы Алматыда өткен баспасөз мәслихатында елдің негізгі қаржы
органының жетекшісі Данияр Ақышев мәлімдеді.

– Ағымдағы жылғы желтоқсанда «Бизнестің жол картасы
– 2020» бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнесті
қолдау мақсатында айналым қаражатын толықтыру үшін
несие бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға
өңірлерге 7,2 млрд. теңге сомасына, 2016 жылы инвестициялық
несиелерді субсидиялауға және кепілдендіруге – 7 млрд.
теңге қосымша қаражат бөлінетін болады, – деді министр.
Осы орайда ол бұл өз кезегінде экономикаға 202 млрд.
теңге сомасына несиелерді тартуға, өнім өндіруді 418 млрд.
теңгеден астам сомаға ұлғайтуға, кемінде 15 177 жұмыс орнын сақтауға және құруға, 50 млрд. теңге сомасында бюджетке салық түсімдерін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретінін
атап өтті.
Шағын және орта бизнеске несие беруді ұлғайту үшін
2016 жылы 65 млрд. теңге сомасына Халықаралық қаржы
ұйымдарынан несие желілері тартылатын болады, оның
ішінде Дүниежүзілік Банктен – 30 млрд. теңге, Азия Даму
Банкінен – 30 млрд. теңге, Еуропа Қайта Құру және Даму
Банкінен – 5 млрд. теңге.
«Макроөңірлерді
дамытудың
инвестициялық
бағдарламаларын тиімді іске асыру мақсатында Мемлекет
басшысының тапсырмасына сәйкес, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын қолдау құралдары белсенді пайдаланылатын болады», – деді Е. Досаев.

Ол жуық арада теңгенің
қатты құнсыздануы болмайтынын айтты. Оның
себебін бас банкир 2 жылда
мұнайдың бір баррелінің
110 доллардан 28 долларға
дейін
арзандауымен
түсіндіреді.
–
Мұнайдың
бір
баррелінен
82
доллар
жоғалттық. Бұл экспорттың
екі есеге азайып, одан түсетін
валюталық табыстың үш
есе қысқаруына әкелді.
Егер мұнай 30 доллардан
20 долларға дейін арзандайтын болса, біз бар-жоғы
10 доллар жоғалтамыз. Бұл
валюталық нарықтағы тепетеңдікке қатты әсер ете
қоймайды, – деді Ұлттық
банк төрағасы.
Ұлттық банк жетекшісінің айтуынша, 2004-2009

жылдардағы проблемалық
ипотекалық
несиелерді
қайта
қаржыландыру
бағдарламасына
өзгерту
енгізіледі.
Бағдарламаға
қатысатын банктер қатары
ұлғайтылады. Бұл жайында
Данияр Ақышев:
–
Біріншіден,
бұл
бағдарламаға
қатысатын
банктердің санын ұлғайтуды, қаржыны игеруді
2016 жылдың желтоқсанына
дейін созуды қарастырып
жатырмыз. Туысқан бірнеше
отбасы тұратын жалғыз баспана болса, оның аумағы
шектелмейтін болады. Осылайша бағдарлама жеңілдей
түседі.
Ипотекалық
несие алушылардың басым
бөлігінің мәселесін шешеміз
деген үміттеміз, – деп ойын
ортаға салды.
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мөлшерде үлес қосып отыр деп айта алмаймыз. Оның дамымай қалғандығының басты
себебі, мамандардың жоқтығы. Өйткені
біздегі жұмыс істейтін мамандардың дені
сырттан әкелінді. Ондай мамандар Ресейден, Белоруссиядан, Қырғызстаннан
келді. Мұнайдың буына шын тұншықтық.
Қарапайым жұмысшы болып еңбек етсе,
жоғары жалақы алды. Мұнай ауруымен
ауырдық. Біз оңай ақшаға жүгіргендіктен,
біздің бұл технологиялық саламыз дамымай қалды.
– Жалпы, осы уақыт ішінде бұған
лайықты мамандар неге шықпады?
– Ауыз толтырып айтатын маман
жоқ. Біздің қазақстандық өнім жоқ. Бұл
– шындық. Бірақ мемлекет бұл саланы
дамытуға арнайы қаржы бөлмеді емес.
Болашақта жақсы мамандар даярлауға
мүмкіндік болады деген үміт бар.

– Ауыл шаруашылығын дамытқым
келеді. Идеяны ойластыру, оны қағазға
түсіру, қаржылық моделін жасау – үлкен
ғылыми жұмыс. Осының бәрін дұрыс
көрсете алсақ, сонда бізге инвестор келеді.
Онымен ешкім айналысып отырған жоқ.
Кәсіпкер жұмысы алға баспаса, оның
бизнесі құлдырайды. Бизнесі құлдыраған
соң, қызметкерлеріне айлық таба алмай
қалады. Оның бәрі құрдымға әкеледі.
Кәсіпкер күндіз-түні жұмыс істеуге
тиісті. Көп ойланады. Мәселен, ойдың
бәрі – бизнес. Бизнес болмаса, менің абыройым, уақытым өледі. Бизнес жүрсе,
нәтиже болады. Адамның жан дүниесінде
мақсатына жеткізетін рухани күш бола-

қажеті жоқ. Бір дүкеннен бутик алып,
сауда жасасын. Он үш жасымнан базарда киім сатумен айналысқам. Сауда
адамның менталитетін өзгертеді. Коммуникацияны меңгереді. Әр клиенттің
тілін табуға үйретеді. Икемді бола бастайды. Адамның психологиясы жақсы
жағына қарай өзгереді. Тәжірибе жинап
алғаннан кейін, сатып отырған тауарын
өзі өндіріп көрсін. Осылайша, кәсіпті
дөңгелентуге болады. Біз статистикалық
зерттеу жасап көрдік. Елімізде әр қалада
дефицит заттар көп екен. Әлі жетпеген заттар бар. Бар заттардың өзі шетелден келеді. Бағасы қымбат. Тауарды

Инвестордың ақшасын
қорғайтын заң керек
– Әлеуметтік жобаларға жиі демеушілік
көрсететініңізді білеміз. Нақты қандай
салаларға көбірек қаржы бөлесіз?
– Біз инвесторлық компанияны құрған
кезде, ең бірінші қолға алған шарамыз,
инвестициялық климатқа жағдай жасау
еді. Осыған байланысты, Еуропада, шетелдерде көп жүрдім. Көп инвесторлармен
кездестім. Олардың Қазақстанға инвестиция салуға ынтасы жоқ. Мың инвестордың
біреуі ғана көнуі мүмкін. Не себепті?
Себебі, бізде олардың ақшасын қорғайтын
заңнама жоқ. Олар – таза, ашық жұмыс
істеп үйренген адамдар. Инвестордың
келмеуінің тағы бір себебі, олар Қазақстан
туралы дұрыс ақпарат алмаған. Хабары
жоқ. Мәскеуде оқып жүрмін. Қазақтарға
басқаша көзқараспен қарайды. Бір курста оқитын үлкен инвест банкир бар. Сол
кісіні Қазақстанға алып келдім. Ол кісі
елді көріп, таңғалды. «Қазақстанға инвестиция алып келуге көмектесемін» деді.
Еуропалық даму банкімен кездесу өткіздім.
Олардың да біздің елге ықыласы оянуда.
«Экологиялық жобаларға қаражат беруге дайынбыз» дейді. Біздің кәсіпкерлерге
белсенділік таныту қажет. Ол үшін білім
қажет.
– Қазақстан экономикасының қай саласын дамытудың маңызы зор деп
есептейсіз?

ды. Жігер болады. Сол күш-жігерді адам
қалай пайдаланып отыр? Кәсіпкер бүкіл
күш-қуатын жұмсайды. Сонда ғана адам
жетістікке жетеді. Ол егер несие алса,
ертең ол қарызын жаба алмаса, құрдымға
кетеді. Ол табысты болуы үшін күндізтүні тынбай еңбек етеді. Біз осы психологияны түсіндіруіміз керек. Қазақтар
ешуақытта саудаласа алмайды. Бізге
мұғалімдер: «егер тобыңмен бірге базарға
баратын болсаң, жандарыңа өзбек пен
қырғызды қосып алыңдар» дейді. Қазақ
пен орыс саудаға жоқ екенбіз. Біз сұраған
бағаны береміз де жүре береміз.
– Жаңадан кәсіп бастағысы келетін
жастарға не айтар едіңіз?
– Біріншіден, оларға айтарым, саудасаттықпен айналыссын! Одан арланудың

өткізу үшін оның насихаты болуы тиіс.
Жарнаманы меңгерген абзал. Интернет
арқылы жұмыс жасауға болады. Бұл – әр
кәсіпкердің қолынан келетін дүние. Өте
ыңғайлы, баюдың ең оңай жолы. Осының
өзін істемей отыр. Жиырма-отыз адаммен
кәсіп бастаған адам қалай жүз адамдық
кішігірім компанияға айналдырамын деп
ойлануы тиіс. Одан кеңейіп, мың адамдық
компанияға айналдырудың жолы бар
ма? Осыны ойланбаймыз. Нақты бизнес
жоспар жасап, табысқа жетуге болады.
Жалынып, жалпақтап сауда жасауға арланамыз. Біздің жобамыздың өзі осы.
Кәсіп ашамын деп отырған кәсіпкерлерге
көмектесу. Инвесторлар табу. Соның
кәсібін дөңгелентуге мүмкіндік беру. Ол
үшін мықты идея керек.

Нағыз бай адамдар – ғалымдар
– «Альянсты кәсіпкерлерге қолдау
көрсету үшін құрдық» деп айттыңыз.
Кәсіпкерлер сіздің көмегіңізге қалай
жүгіне алады?
– Қазақстанда бизнестің көркеюіне
жағдай жасаймыз. Ал кәсіпкер көтерілуі
үшін өзі жұмыс істеуі керек. Олар бизнес
идеясымен келетін болса, оны инвестормен
кездестіреміз. Кәсіпкер өзінің бизнес идеясына инвестордың көзін жеткізуі керек.
Сонда жұмысты қолға алуға болады.
– Бір кездері кәсіпкерлікке оқытуды қолға
алған еді. Кәсіп бастауға мұның да септігі
тиетін болар. Қалай ойлайсыз?
– Қазақтардың кәсіпкерлік, іскерлік
белсенділігі төмен. Құлшынысы да жоқ.
Егер кәсіппен саналы түрде айналыспайтын болсақ, ол қиын. Елді сақтаудың
жолы – кәсіпті меңгеру. Отандық өнімді
көбейту. Ол үшін еңбек етуіміз керек.
Америка туралы айтқан кезде алдымен есімізге түсетіні кім? Әрине, Стив
Джобс пен Билл Гейтс. Олар оңай жолмен
миллиардтарға қол жеткізген жоқ. Сол
жолға жету үшін тамаша идеяларды ойлап тапты. Техниканың жаңа түрін енгізді.
Осы арқылы әлемге белгілі болды. Америка ең алдымен қаржыны ғылымға бөледі.
Ол жақта нағыз бай адамдар – ғалымдар.
Қытай мен Үндістан да ғылымға көбірек
көңіл бөле бастады. Бізде осы үрдісті
қолға алып, ғылымды жетілдіруіміз керек.
Ғылымда жаңашылдық болмаса, кәсіпті
меңгеру қиын. Жаңа технологиялық
дүниелер ойлап таппасаң болмайды.
Онда өзгелерге ұтыламыз. Отандық өнім
дегеніміз – осы.
– Кәсіпке үйрететін, бағыт сілтейтін
ғылыми еңбектер бар ма? Кәсіпкер неге
сүйенеді?
– Арнайы кітаптар көп. Олардың дені
орыс тілінде. Одан бөлек, интернетте
де мағлұматтар жетерлік. Қазақ тілінде
мойындауымыз керек, кітаптар өте аз.
Кәсіпкерге қойылатын басты талап – коммуникацияны меңгеру. Яғни, байланысты жетілдіру. Тіл табыса алу. Қазақта
«қарғыс алма, алғыс ал» деген сөз бар емес
пе? Бумеранг. Шетелдіктер осыны қатты
меңгерген. Олар оңай тіл табысады. Мінез
көрсетпейді, сыпайылық басым. Соның
арқасында кәсібін оңай дөңгелентіп отыр.
Гүлзина Бектас

Салық саясатын оңтайландыру керек
Қазақстан егемендік алып, тәуелсіз мемлекет болғанына да, міне,
ширек ғасырға аяқ басты. Осы кезең аралығында салық жүйесіне
көптеген өзгерістер енгізілді. Салықтар мемлекеттің саяси және
экономикалық қызметтерін қаржыландырудың негізгі көзі болып табылады. Ол мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады.
Еліміздің салық жүйесінің өзіндік
бір ерекшелігі бар. Мәселен, Германияда
салықтың 50 түрі, біздің елде 13 түрі бар.
Неге? Өйткені, салықтың басқа төлемдерден
ерекше екеніне байланысты оған арнайы
мәртебе беріп отырмыз. Салықтар және
басқа да бюджетке төленетін міндетті
төлемдерді қоссақ, яғни салықтың 13 түрі,
алымдардың алғашқыда 13, қазіргі кезде
6 түрі, 9 төлемақы, мемлекеттік баж, кеден төлемдері, консулдық алымдардың
барлығы 50-ге жақындап қалады.
Барлық елде де салық мемлекет
бюджетін толтырудың негізгі көзі болып
саналатыны белгілі. Салық кірісі арқылы
үкімет ел экономикасының өсімі мен өзге
де салаларды бақылап, болашақты болжай алады. Дамыған мемлекеттерде салық
түрлері өте үлкен. Мәселен, АҚШ-та ІЖӨге түсетін салық 28 пайызды құраса, Англияда – 36 пайыз, Дания мен Швецияда
48 пайызды құрайды. Сол себепті бұл елдерде жемқорлық деңгейі төмен. Керісінше,

білім беру мен медициналық қызметтердің
сапасы жоғары. Дамыған мемлекеттердің
тұрғындары да үлкен салықтан үлкен табыс
келеріне көздері анық жетеді және сенеді.
Елімізде жалпы деректерге сүйенетін
болсақ, ІЖӨ-ден түсетін салық кірісінің
көлемі 11 пайыз. Бұл әрине, шикізат қоры
мол, экономикалық өсімі жыл санап артып
келе жатқан ел үшін өте аз көрсеткіш.
Халықаралық стандарттарға сәйкес
және әлемдік тәжірибелерге сүйеніп,
еліміздің жалпы әлеуетін ескере отырып, 2008 жылдың 10 желтоқсанында
қабылданған жаңа Салық кодексіне
салықты есептеу тәртібінде және салық
мөлшерлемелері
бойынша
бірнеше
өзгертулер мен толықтырулар енгізілді,
атап айтқанда, көлік салығы, мүлік
салығы, акциз салығы. «Молшылық
салығы» дер кезінде қабылданған іс-шара
болды. Аталған салық түрлері бойынша
бюджетке бірнеше есе салықтық түсімдер
түсті. 2014 жылдың қаңтар айында БҰҰ-

ның сарапшылары «2013 салық жиынтығы
– жаһандық көрініс» атты баяндамасын
жариялады. Онда көрсетілгендей, дамушы мемлекеттер ішінде Қазақстандағы
кәсіпорындар төлейтін салық деңгейі ең
төменгі көрсеткіш (28,6 пайыз) деп саналады. БҰҰ-ның бұл тізімінде біздің
ел 17-орында тұр. Ал, ең жоғары салық
Өзбекстанда (98,5 пайыз). Жалпы, Шығыс
Еуропа елдері мен Орталық Азияда
кәсіпорындар мен өндіріс орындарына салынатын салықтың орташа көлемі 41 пайызды құрайды.
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың
Қазақстан халқына арнаған 2015 жылғы
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты
Жолдауында «Бүгінде біз бюджетке
салықтық түсімдердің 20 пайызға дерлік
төмендегенін айтып отырмыз. Қосылған
құн салығын төлеу көлемі төрттен бірге,
ал табысқа корпоративтік салық бойынша 13 пайызға төмендеді. Бұл бар болғаны
бизнеске қосымша қысымды білдіретін
болады. Бюджет шығындарын Ұлттық қор
есебінен жабу – көрегендік емес. Біз алдағы
жылдардың қандай боларын білмейміз.
Сондықтан менің ұстанымым қағидатты
– Ұлттық қор қаржыларын ағымдағы

шығындарға пайдалану тоқтатылуы тиіс.
Ұлттық қордан республикалық бюджетке
жыл сайынғы кепілдендірілген, шектеулі
трансферт бірден-бір тетік болуы керек.
Үкіметке Ұлттық қор қаржыларын жаңа
жаһандық өмір шындығы жағдайында
қалыптастыру мен пайдаланудың жаңа
тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын. Бізге мемлекеттік кірістер мен
шығыстардың бүкіл жүйесін қайта қарау
қажет. Ең алдымен, бюджеттің кіріс базасын ұлғайту керек. 2017 жылы қазіргі
ҚҚС-тың орнына сатудан түсетін салықты
енгізу қажет. Барлық тиімсіз салықтық
жеңілдіктерді жойған жөн. Салықтық
режімдерді оңтайландыру қажет – тек үш
деңгей ғана қалуы керек. Олар – жалпы,
жеке кәсіпкерлер үшін патент және шағын
және орта бизнес, сондай-ақ, аграрлық
сектор үшін арнайы салық режімі. Мұндай
механизм
«көлеңкелі
экономиканы»
жарыққа алып шығатын болады» деп атап
көрсетті.
Осыған орай Қазақстан Үкіметі және
тиісті министрліктер мен мекемелер
бірнеше бағдарламалар әзірлеп, жүзеге
асыруда. Уақытында төленбеген салықтың
айыппұлы мен өсімпұлы өте жоғары болады.
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Елімізде банктерден несие алып, шаруасын жеңілдетуге тырысатын жандардың қатары көп. Олардың басым бөлігі жылдар бойы банктен алған қарызын қайтара алмай әбігерге түседі. Сондықтан болар,
Қазақстан қайтарымсыз несиелер саны бойынша әлем елдері арасынан
бірінші орынға шығыпты. Бүгінде халықтың банктерге қайтармай
отырған қарызы 4,5 триллион теңгеден асып кеткен.
Несие таратудан алдамыз
Қазір елімізде несие алмаған адам
жоқтың қасы. Той жасаса да, көлік алса да,
баласын оқытса да жұртшылық несиеге
жүгінетін болды. «Несие» түсінігі біздің
елімізге жаһанданумен бірге жетті десек
қателесе қоймаспыз. Жалпы, несие – белгілі
бір мерзім бойы пайдаланып, қайтарылу
үшін әдетте, пайыз төлеу шартымен ақшалай
немесе тауар түрінде берілетін қарыз. Несие
негізінен, коммерциялық және банк несиесі
деп бөлінеді.
Қазақстан егемен ел атанғаннан кейін
халықтың басым бөлігі банктерден несие
алуға бейім бола бастады. Ресми мәліметтер
Қазақстан халқының 65 пайызы несие
алуға құлықты екендігін дәлелдеп отыр.
2015 жылдың өзінде елімізде 2 миллионға
жуық азамат несие алса, осы жылы
қарапайым халыққа екінші деңгейлі банктер мен микрокредиттік ұйымдар 3 триллион теңге шамасында несие үлестірген.
Бұл несиелердің басым бөлігі кепілзатсыз
алынған тұтынушылық несиелер.
Жалпы, өткен жылдың 11 айында
халыққа берілген несиелердің 16 пайызы
ипотекалық, ал 14 пайызы кепілдендірілген
тұтынушылық несиелер болыпты. Демек, Қазақстанда ипотекалық несие алуға
ниеттілер де аз емес. Айта кетейік, біздің
елімізде тұрғындар Еуропаға қарағанда
ипотекалық несиеге 4-5 есе көп өсім төлейді
екен. Еуроодақ елдерінің басым бөлігінде
жылдық өсім 3,5 пайыздан басталады.
Мәселен, испандықтар ипотекалық несиені
4,25-4,5 пайыз жылдық өсіммен алады.
Ал бізде ипотекалық несиенің пайыздық
мөлшерлемесі 14-15 пайыздан басталады.
Статистикалық
деректер
бойынша,
Қазақстандағы
экономикалық
белсенді
халықтың 12 пайызының несие тарихы аса мәз емес. Демек, мұндай несие
алушылардың 90 күннен асып кеткен

қарызы бар. Банктен несие алып, оны дер
кезінде төлей алмай жүргендердің саны
статистикалық деректердегі көрсеткіштен де
асып түсуі мүмкін. Банктерге берешегі бар
жұртшылықтың көпшілігі ай сайынғы табыс
көздерінің аздығынан және несие үстемесінің
тым жоғарылығынан қарызын қайтара алмай
жүргендер. Әрине, алмақтың да салмағы бар,
сондықтан, несиені үстемесімен қайтаруға
тура келеді. Ал қазақстандық банктер
қазіргі уақытта қарапайым халыққа 15-16
пайыздық үстемеден кем несие бере алмайды. Қай банкке барсаңыз да, ең кем дегенде
несие үстемесі 10 пайыздан асып жығылады.
Мәселен, «Халық банкінде» несие беру
бағдарламаларының ең төменгі пайыздық
мөлшерлемесі 15 пайыздан басталады. Ал
Еуразиялық банктің несие үстемесі 10-12
пайыздың көлемінде екен. Бүгінде елімізде
38 банк қызмет атқарады. Бұл банктердің
өңірлердегі бөлімшелерінің де несие беруге құқылы екенін естен шығармаған абзал.
Еліміздегі банктердің жылдық пайыздық
мөлшерлемелері
шетелдік
банктермен
салыстырғанда
айтарлықтай
жоғары.
Әлемнің көптеген мемлекеттеріне халыққа
берілетін несиенің үстемесі 4-5 пайызды ғана
құрайды.
Қалай десек те, банктердегі несиенің
пайыздық мөлшерлемесінің жоғарылығына
қарамастан, елімізде несие рәсімдеуге
ниеттілер қатары азаяр емес. Тіпті, пайыздың
мөлшерлемесі жоғары саналатын «Каспий
банктің» де тұтынушыларының қатары жыл
санап артуда. Жоғарыда аталған 38 банктен өзге елімізде жылдам несие беретін
ұйымдар да жеткілікті. Жылдам несие
беретін жекелеген ұйымдардың пайыздық
мөлшерлемесі 20 пайыздан асып жығылады
екен. Ал халық қолжетімді, үстеме пайызы
төмен несие алуды армандайды. Сөйтіп,
бір тірлік бастап, жұмысын жандандырып,
тұрмысын түзеткісі келеді. Бірақ әзірге мем-

Мұнай бағасы құлдыруда
Қазақ қара алтынға балаған мұнай құны бүгінде түкке татымай
қалды. Осыдан 13 жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда ең төменгі
көрсеткішке жетті. Соңғы құлдырауға Иранға салынған халықаралық
санкциялардың алынуы әсер етті.
Талай
жылдық
шектеулердің
құрсауынан босаған Тегеран мұнайды
көптеп өндіріп, онсыз да мәз емес жағдай
ушықтыры түскендей. Бұған қоса, күні кеше
Сауд Арабиясындағы қор биржасының акциялары да құнсызданды. Жаһандық ахуал
менмін деген Қытайдың өзін әбігерге салып отыр. Ал көрші Ресейдегі жағдай көңіл
көншітпейді.

Әрине, халықаралық жағдай Қазақстанға
әсер етпей қоймас. Дегенмен мұнай баррелінің
құны 20 доллардан төмендегеннің өзінде
бізде тиісті жоспар әзір тұр. Еліміз алдын
ала қамданып, дағдарысқа қарсы шараларды қолға алды. Елбасы өткен жылы халыққа
Жолдауында әлемдегі қиын ахуалды тағы
бір мәрте ескерткен болатын. Елбасының
екі ай бұрын сөйлеген сөзі дөп келіп отыр.
Әлемдегі ахуал тығырыққа тіресе де,
5 институционалдық реформадағы
басым бағыттар еліміздің алға
дамуына
кепіл
болмақ.
Ал
шикізатқа тәуелді болмас үшін
Президенттің тапсырмасына сай,
индустрияландырудың
екінші
бесжылдығы қарқынды жүріп жатыр. «Нұрлы жол» бағдарламасы да
белең алып, транзиттік тасымалға
көптеп мән берілуде. Демек,
еліміздің дамуына қажетті жағдай
жасалды. Біздің міндет – тек жұмыла
еңбек ету.

лекет қарапайым жұртшылыққа мұндай
мүмкіндік бере алған жоқ. Қазақстанның
банк жүйесі өзге мемлекеттерге қарағанда
дамыды дегенімізбен, елдегі қарапайым
жұртшылықтың жалақысы мен несиенің ара
салмағы сәйкес болмай тұрған жайы бар.
Қайтарымсыз несие көлемі көп.

Жағдай мәз емес
Қарыз күліп кіргенімен, жылап қайтады.
Халық банктен алған қарыз ақшасын еселеп қайтаратынын жиі естен шығарады.
Осының салдарынан жыл сайын қайтару
мерзімі өткен несиелердің үлесі артуда.
Кей деректерге көз салсақ, банктердің несие қоржындарының 80 пайыздан астамын проблемалық несиелер құрайды екен.
Бүгінде проблемалық несиелер 4,5 триллион
теңгені құрап отыр. 2014 жылдың басында
сол кездегі Ұлттық банк төрағасы Қайрат
Келімбетов: «Жағдай мәз емес. Біз жұмыс
істемей жатқан несиелер көлемі бойынша
әлемде бірінші орында тұрмыз. Осы жылдан бастап үкімет ақша-несие саясатының
тиімділігін жоғарылатуға айрықша көңіл
бөлмекші. Несиелеу жүйесін қайтадан
іске қосу қаншалықты мүмкін екенін
қарастыратын боламыз», – деген еді. Бірақ
одан бері де қайтарымсыз несиелердің
мәселесі шешімін тапқаны шамалы.
Мамандар шамадан тыс несие алу
қаржылық
дағдарысқа
әкелу
қаупін
күшейтетіндігін жиі тілге тиек етеді. Бүгінде
берген несиесін қайтарып ала алмай жүрген
банктердің қарасы қалың. Банктен алған

несиенің 30 пайызы дер кезінде төленбейді
екен. Жергілікті кәсіпкерлікті несиелендіріп
бас қатырмайды, пайызы өте жоғары несиені
барлығына бірдей таратып қойып, пайдаға
кенеліп отыра береді. Бұл жерде мемлекет қандай да бір жауапкершілік алу керек.
Қарыздың аты қарыз, мемлекеттің атына кір
келеді. Мұны дер кезінде бақылауға алу керек».
Бүгінде елімізде қайтарымсыз несиелермен жұмыс істейтін арнайы «Проблемалық
несиелер қоры» бар. Қордың негізгі
міндетіне
коммерциялық
банктердің
балансындағы
өндірістік
активтермен
қамтамасыз етілген проблемалық несиелерді
сатып алу кіреді. Осы қор құрылғаннан
кейін банктердің проблемалық несиелерден
тазаруына мүмкіндіктер ашылатын болар
деп үміттенгендер көп болған. Бірақ мұның
соңы да сиырқұйымшақтанып кетті. Банктер
өздерінің проблемалық активтерін қорға
сатуға құлықсыз. Оның бір себебі – банктерде жылжымайтын мүліктердің кепілдікте
тұрғандығы. Яғни, банк қызметкерлері
мүліктер өз құнын жоймайды деп есептейді.
Сондай-ақ, Ұлттық банк бұған дейін екінші
деңгейлі банктердің мерзімі өтіп кеткен заемдарын төмендету үшін бірыңғай саясат
бекіткен. Соның нәтижесінде проблемалық
активтер көлемі 740 миллиард теңгеге жуық
төмендеді. 2013 жылғы деректерге сүйенсек,
«Нұрбанкте» 50 пайыз, «Темірбанкте»
46,76 пайыз, «Альянс банкте» 44,53 пайыз,
«Казкоммерцбанкте» 40,43 пайыз жұмыс
істемейтін несиелердің үлесінде.

Дағдарыс – мүмкіндік
Дағдарысты қиындық емес, берілген мүмкіндік деп қарау керек.
«Нұрай» ЖШС директоры, облыстық мәслихат депутаты Сейітқали
Алшынбаев осындай пікір білдірді.
Кәсіпкер қазіргі әлемде болып жатқан
экономикалық дағдарысты, еліміздегі
«экономиканың ерекше кезеңін» қиындық
деп емес, берілген жаңа мүмкіндік деп
қарау керек деп есептейді. «Біздің жас
кезімізде бизнеске үйрететін ешкім болмады, бәрін өзіміз меңгердік. Қазір мемлекет
тарапынан кәсіпкерлікті дамытуға күш
салынып жатыр. Көмек жеткілікті. Түрлі
мемлекеттік бағдарламалар бар. Қаражатты
да беруде. Сондай қолдау болып тұрғанда
халық тарапынан, кәсіпкерлер тарапынан
үлкен белсенділік көрініп, бизнесте үлкен
қозғау болуы керек. Бұл дағдарыс елдегі
ысырапшылдықтың қандай кері әсері
бар екенін көрсетті. Бүгінгі күн – кез келген азаматтың мемлекет маған не береді
деп емес, мемлекетке мен не беремін деп
ойлануды қажет ететін кезеңі. Қазіргі
маңдайдан терді тамшылатып, білекті сыбанып, нақты қадамдарға баратын кезең.
Әрине, адам баласының қолынан келмейтін
дүние жоқ. Осындай экономикалық қиынқыстау кезеңде жаңа мүмкіндіктер мен тың
идеяларды іске асыратын кезең келді деп

есептейміз», – дейді кәсіпкер Сейітқали
Алшынбаев.
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Мүлікті жария ету жөніндегі процедура әлемдік тәжірибеде өзінің тиісті
нәтижесін берген оңды шара екенін айтуға
тиіспіз. Атап айтсақ, Еуропада, АҚШ-тың
кейбір штаттарында сәтті жүзеге асқан.
Сондықтан да аталмыш шара 2016 жылдың
31 желтоқсанына дейін ұзартылып, ел
арасында түсіндіру жұмыстары кеңінен
жүргізіліп жатыр. Енді осы заң шеңберінде
жүргізіліп жатқан шаралардың қандай
жеңілдіктері мен ерекшеліктері бар, соған
тоқталайық.
Жалпы, мүлікті жариялау жөнінде
әңгіме қозғаған кезде «Қандай жеке
құндылықтар
жариялау
арқылы
заңдастыруға жатады?» деген заңды
сұрақтар туындайды. Аталмыш сұрақтың
жауабы өзіміз сөз етіп отырған заңның 3
бабында нақты айқындалған. Атап айтсақ,
ақша, бағалы қағаздар, заңды тұлғаның
жарғылық капиталындағы үлесі, басқа
біреудің атына рәсімделген жылжымайтын мүлік, еліміздің территориясындағы
ғимарат,
шетелдегі
жылжымайтын
мүліктер мен қаржылар жариялау арқылы
заңдастыруға жатады. Осы орайда, пайдалану құқығы сотпен қаралып жатқан
мүліктер, несиеге алынған қаражат, мемлекет пайдасына берілуге тиісті мүлік,
бюджет қаражатына салынған объектілер,
жемқорлықпен байланысты қылмыстық
жолмен келген мүлікті заңдастыруға жатпайтынын еске сала кеткен орынды. Сонымен қатар, мүліктерді заңдастыру акциясы 2016 жылдың 31 желтоқсанына
дейін жүргізілгенімен, жылжымайтын
мүліктерге байланысты
құжаттарды
қабылдау уақыты 30 қарашада аяқталады.
Сондықтан
да
мүмкіндікті
тиімді
пайдаланудың бір жылға да жетпейтін
мерзімі қалғанын ұмытпаған жөн.
Бүгінде түрлі себептермен жылжымайтын мүлігін басқа біреудің атына
жаздырған, қаражатын шетелдік банктерде ұстап отырған азаматтар аз емес.
Солардың ішінде жеке жылжымайтын
мүлігі мен қаржысын басқа біреудің атына жаздырып, ақырында сол мүлік пен
қаржыны атына жаздырған адамның өзі
пайдаланып, тақыр жерге отырғызып кеткен жағдайлар да аз емес. Ал мына заң
осындай келеңсіздіктердің алдын алып

Өткен жылдың 13 қарашасы күні Елбасы «ел азаматтарына, оралмандарға және елімізде тұруға ықтиярхаты бар адамдарға
олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау
туралы» Заңға қол қойды. Тиісті өзгерістер мен толықтырулар
енгізілген бұл Заң мүлікті жария етуді жүзеге асырудың жаңа
процедуралық ерекшеліктерін айқындап берді. Яғни, мүлкін жария
етуші субъектілерге бұрынғы заңдармен салыстырғанда көптеген
жеңілдіктер қарастырылған.

қана қоймайды, сіздің болашаққа сеніммен
қарауыңызға даңғыл жол ашады.
Заңда қаржы мен мүлікті жария ету
талаптары түбегейлі жеңілдендірілген.
Қағазбастылық
пен
бюрократтық
әрекеттерге тегеурінді тосқауыл қойылған.
Әңгімені қаржыдан бастайық. Бұл шара
аталмыш Заңның 8 бабының (ақшаны
жария етуді ұйымдастыру және жүргізу
тәртібі жөніндегі жалпы ережелер) талаптары негізінде жүзеге асырылады.
Мысалы,
қаржының
иесі
тиісті
қаражатын екінші дәрежедегі банкідегі
немесе Ұлттық пошта операторындағы
жинақшоты арқылы көрсеткен жағдайда,
10 пайыздық алым алынбайды. Сонымен қатар субъект қаржыны жария еткен

күннен бастап ақшасын кәсіпкерлікке,
құнды қағаздар сатып алуға, инвестиция
құралы ретінде жұмсауға, мүліктер сатып
алуға құқылы. Ал енді екінші жағдайда
субъект шетелдегі немесе қолма-қол
айналымдағы қаражатын банкке салмайақ, арнайы декларацияда көрсету арқылы
да жария етуіне болады. Мұндай жағдайда
10 пайыздық алым алынады және арнайы
декларацияны жергілікті мемлекеттік кіріс
органына тапсыру міндетті болып табылады.
Ал енді жылжымайтын мүлікті заңды
түрде жария етудің жеңілдетілген процедураларына тоқталайық. Мысалы, еліміздің
территориясында тиісті талаптарға сай
рәсімделген жылжымайтын мүліктерді

заңдастыру кезінде он пайыздық алым
алынбайды. Осы айырмашылықты көп
адамдар біле бермейді. 10 пайыздық алым
тек шетелдегі жылжымайтын (оның ішінде
басқа біреудің атына жазылған) мүлікті
заңдастыру кезінде ғана алынады. 10
пайыздық алым мөлшері жылжымайтын
мүліктің арнайы декларацияда белгіленген
құнынан өндіріледі. Және де тағы бір
ерекшелік – мүліктің құнын субъектінің өзі
анықтайды. Ол үшін тұрғылықты жер бойынша мемлекеттік кіріс органдарына тиісті
құжаттар мен арнайы декларацияны тапсырса жеткілікті. Тиісті құжаттар тізбегі
осы заңның 9 (Қазақстан Республикасының
аумағынан тысқары жерлердегі, оның
ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлікті
(ақшадан басқа) жария ету) және 10 (Басқа
тұлғаға немесе жария ету субъектісіне
ресімделген Қазақстан Республикасының
аумағындағы мүлікті (ақшадан басқа)
жария ету) бабтарында айқындалған.
Әкімшілік жанынан құрылған жариялау
жөніндегі комиссияға субъект иелері тек
еліміздің территориясында орналасқан,
алайда тиісті талап бойынша уақытында
рәсімделмеген жылжымайтын мүліктер
бойынша ғана баруына болады.
Аталмыш акция біткеннен кейін
шетелдегі жылжымайтын мүлік пен есепшоттар бойынша түскен ақпараттардың
барлығы
мемлекетаралық
келісімдер
негізінде түбегейлі тексерілетінін, қатаң
шаралар қолға алынады. Себебі, кез келген заң қаншалықты жеңілдік жасағанмен,
оны орындамаған субъектілерге жазалау
шараларын да назардан тыс қалдырмайды.
Атап айтсақ, «ҚР Қылмыстық жолмен ізі
жасырылған ақшаны әшкерелеу, алу және
тәркілеу туралы» халықаралық Страсбург
Конвенциясының мүшесі болып табылады. Аталмыш Конвенция 2011 жылдың 2
мамырында Қазақстан Республикасының
Заңымен ратификацияланған. Енді Елбасымыз айтқандай, қылмыстық жолмен шетелден сатып алынған жылжымайтын мүлікті
және шетел асып кеткен қаражатты тексеру
еш қиындық тудырмайды.
Бекен Нұрахметов, Алматы қалалық
мемлекеттік кірістер департаменті
түсіндіру жұмыстары басқармасының
бөлім басшысы

Бизнеске сенім артылмақшы

Қаржы бәсекеге қабілеттілікті бағытталады

Қазақстанда бәсекеге қабілетті ортаға жүктеуге болатын
мемлекеттік функциялар тізімін анықтайтын арнайы комиссия
құрылады. Бұл туралы бүгін «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен жиын барысында Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту
жөніндегі басқарма жетекшісі Асқарбек Ертаев мәлім етті.

Қазақстан кәсіпорындарға тікелей мемлекеттік инвестициялар
құюдан бас тартуы ықтимал. Бұл туралы ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен жиында ҚР Инвестициялар және даму вице-министрі
Рахым Ошақбаев мәлім етті.

– Үнемі жұмыс істеп тұратын комиссия түрлі ведомстволармен, мемлекеттік
органдардың жұмысын үйлестіру үшін
құрылады. Комиссияның негізгі міндеті
– бәсекеге қабілетті ортаға, яғни бизнеске тапсыруға болатын мемлекеттік
функциялар қызметін анықтау және сол
фнкциялардың тізімін жасау, функцияны тапсыру формасын таңдау, бәсекеге
қабілетті ортаның дайындығына анализ
жүргізу, мемлекеттік функцияны тапсыру бойынша мемлекеттік органдардың
дайындаған регламенттерін қарау, – деп
түсіндірді А.Ертаев.
Ал «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының өкілі А.Бижанованың айтуынша, егер өзін-өзі басқарушы кәсіпорын
жұмыс нәтижесін көрсете алмаса, мемлекет
басқару мен қадағалауды қайтарып алады.
«Кәсіпкерлер палатасы жақын арада
қауымдастықтар мен бірлестіктерге жолданатын мемлекеттік қызметтердің тізімін
дайындап қойды. «Қауымдастықтар мен

бірлестіктер бұл қызметтерді кәсіпкерлер
мен кәсіподақтардың бақылауына бергенде, қандай нәтиже болатынын сараптауы керек. Мемлекеттік функцияларды
беру мәселелері жөнінде өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы заң жобасы 2016 жылдың қыркүйегіне қарай
«әзірленеді», – деп түсіндірді А.Бижанова.

«Біз едәуір тиімді архитектураны ұсынып отырмыз және саланы, кәсіпорындарды
тікелей қолдау шараларынан бас тартуды
ұсынамыз. Бюджеттің кірістері көп болған
кезде, бізде жобаларға, белгілі бір салаларға
мемлекеттік тікелей инвестициялар құюға
мүмкіншілік болды. Қазіргі уақытта ондай
бюджеттік мүмкіндіктер жоқ және ең бастысы ол тетіктердің тиімділігі аз екендігі
дәлелденді. Қазіргі уақытта инвестициялар
ақталмағандықтан, оған қарсы қисынды
сын көп айтыла бастады. Менің айтып
отырғаным, зауыттарға мемлекет инвестициялар салды, бірақ объективті немесе
жеке себептерге байланысты олардың
кейбірі жобалық қуатына да шыға алмады»,
– деді ол.
Оның сөзіне қарағанда, ИИМДБ басты мақсаты өңдеуші саланың бәсекеге
қабілеттілігін арттыру болып отыр.
Сондықтан осы бағдарлама аясында
бөлінген қаражаттың 80 пайызын және
барлық реттеу іс-қимылдарының 80 пайызын осы міндетке бөлу қажет.

–
Бірінші
кезекте
бәсекеге
қабілеттіліктің өрісін кеңейтуге өндірістік
саясаттың базалық құралдары: кедендіктарифтік реттеу, техникалық реттеу, несиеге қолжетімділік, салық саясаты әсер етеді,
– деп атап өтті ол.

