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Украиналық Forex Club ақпараттық-сараптамалық орталығы
құнсызданған валюталардың рейтингінде төл теңгеміз бірінші орынға
шыққанын жариялады. Нақтырақ айтсақ, сарапшылардың есебі
бойынша, теңге 85,2 пайызға дейін девальвацияға ұшыраған. Бір
алаңдатарлығы, төл теңгеміз соғыс жағдайындағы мемлекеттердің валютасымен салыстырғанда әлдеқайда қатты құлдыраған.

Белгілі экономист Тимур Исаев
forbes.kz сайтына жазған мақаласында
төл теңгеге байланысты түйткілдерді
ортаға салыпты. Оның айтуынша, ұлттық
валютаның құнсыздануы – экономикалық

басынан бастап мұнай бағасының бір
баррелі $44,4-тен $37,8-ге дейін, яғни 15
пайызға арзандағанын алға тартып отыр.
Алайда, 2014 жылдың қаңтар айынан
бері ұлттық валютамыз 125%-ға дейін

динар – 7% арзандаған. Алайда Оман,
БАӘ, Сауд Арабиясы, Бахрейн, Катар мемлекеттерінің ұлттық валютасы
өзгермеген. Ал Ирактың динары керісінше
5% күшейген. Осылайша мұнай өндіруші
мемлекеттердің бірде-біреуінде дәл теңге
құнсызданғандай құлдырау болмаған.
Біздің ұлттық валютаны тек Ресейдің
рублімен салыстыруға болады. Алайда
ресейлік рубльдің өзі 113% құнсызданып
отыр, – дейді Тимур Исаев.
Сондай-ақ, ол теңгенің құнсыздануы
саяси жағдайы тұрақсыз мемлекеттермен
салыстырғанда әлдеқайда құнсызданғанын
алға тартып отыр. Мәселен, сириялық
фунт 67%, украиналық гривна 48,7%,
Ауғанстанның афганиі 20% құлдыраған.
Өздеріңізге белгілі аталған мемлекеттер
қазіргі таңда жартылай соғыс жағдайында.
Мәселен, Сирияның ойранын ислам
атын жамылған террористер шығарса,
ал ресейлік сепаратистер Украинаның
ту сыртынан пышақ ұруда. Бұдан бөлек,
Ауғанстан ежелден саяси жағдайы тұрақсыз

Миллиардер кеңесші
Ханчжоу қаласында ҚР Премьер-Министрі Кәрім Мәсімов Alibaba
Group басқарма төрағасы Джек Мамен кездесіп, экономикалық байланыстарды талқылаған.

2014 жылдың қаңтар айынан бері ұлттық валютамыз 125%-ға дейін
құлдыраған. Ал енді мұнай өндіретін басқа мемлекеттердің валюта динамикасына назар аударайық. Қазіргі таңда Бразилияның реалы 65%,
норвегтік крон – 43%, анголдық кванза – 40%, әзірбайжандық манат –
33%, мексикалық песо мен малазиялық рингит – 31%, канадалық доллар –
30%, нигериялық найра – 24%, ирандық риал – 20%, ливиалық динар – 13%,
кувейттік динар – 7% арзандаған.
және мұнай бағасына байланысты емес.
Өйткені, ол мұнай өндіруші және соғыс
жағдайындағы мемлекеттердің валютасымен салыстырғанда теңге бірнеше есе
құлдырағанын алға тартып отыр.
– Ұлттық банк басшыларының айтуынша, теңгенің құнсыздануы мұнай
бағасының төмендеуіне байланысты.
Нақтырақ айтсақ, олар желтоқсан айының

құлдыраған. Ал енді мұнай өндіретін басқа
мемлекеттердің валюта динамикасына назар аударайық. Қазіргі таңда Бразилияның
реалы 65%, норвегтік крон – 43%, анголдық
кванза – 40%, әзірбайжандық манат –
33%, мексикалық песо мен малазиялық
рингит – 31%, канадалық доллар – 30%,
нигериялық найра – 24%, ирандық риал
– 20%, ливиалық динар – 13%, кувейттік

мемлекет. Алайда, соған қарамастан
олардың ұлттық валюталары біздің төл
теңгемен салыстырғанда әлдеқайда құнды
болып отыр.
Бұл нені аңғартады? Тимур Исаевтың
айтуынша, төл теңгенің құнсыздануына
ұлттық валютаға деген сенімнің жоқтығы
әсер етіп отыр. Нақтырақ айтсақ, қолының
кірі бар азаматтар өз ақшаларын АҚШ долларында сақтағанды жөн көреді. Осының
салдарынан төл теңге күннен-күнге
құнсызданып барады. Ал, халықтың ұлттық
валютаға деген сенімінің жоғалуына
Үкімет пен Ұлттық банктің солақай саясаты әсер етті. Әйтсе де, ақшамыз қанша
жерден құнсызданса да, біз төл теңгеден
бас тартпаймыз. Өйткені қазіргі жағдайда
төл теңегеге төнген қауіп Тәуелсіздікке
қатер төндіреді. Сондықтан да қаржылық
қиыншылықтарға
қарамастан
қараша
халық шыдамдылық танытуы мүмкін.
Алайда, халық шыдайды екен деп Үкімет
пен Ұлттық банк ойына не келсе соны жасай бермеуі керек қой.

Кездесу барысында сұхбаттасушылар
төлем жүйелерін, бұлтты есептеулерді

дамыту перспективаларын, сондай-ақ
интернет сауданың бизнестің экспорт
мүмкіндіктеріне әсерін талқылады.
Келіссөздердің қорытындысы бойынша К.Мәсімов Д.Маға ынтымақтастықты
Қазақстан Премьер-Министрінің кеңесшісі ретінде жалғастыруды ұсынды.
Джек Ма – әлемдегі ең ірі онлайнритейлерлердің бірі Alibaba Group-тың
негізін қалаушы және директорлар
кеңесінің төрағасы. Ағымдағы жылы
қазан айында Джек Ма Ұлыбританияның
премьер-министрі Дэвид Кэмеронның
бизнес-кеңесшілерінің қатарына енді. Сонымен қатар ол Қытайдың ең бай адамы.
Bloomberg журналының мәліметіне сенсек, Джек Маның байлығы 2014 жылы
29,7 миллиард долларға тең болған

5 жылда 67 жоба

Шаруалар үшін салық ережелері жеңілдетілді

Астанада «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы бойынша 500 жуық
жоба мақұлданды, деп хабарлады қалалық әкімдіктің баспасөз қызметінен. 2010
жылдан бастап, осы күнге дейін бизнесті қолдау мен дамытудың «БЖК-2020»
бірыңғай бағдарламасы аясында жалпы құны 84,5 млрд. теңгені құрайтын 480
жобаға қолдау көрсетілген. Соның ішінде 2015 жылы жалпы сомасы 12 млрд.
теңге болатын 67 жоба мақұлданған.

ҰКП араласуының арқасында ауылдық кәсіпкерлер үшін салық
ережелері жеңілдетілді. 2016 жылдан бастап шаруа қожалықтары
мен фермерлік шаруашылықтар үшін бірыңғай жер салығын төлеу
негізінде жеңілдікті режимді қолдануға арналған алаңдардың
шектік мөлшерлері ұлғайтылды.

Несие бойынша сыйақыны субсидиялау
(бағдарламаның 1 және 3 бағыттары) үшін
жалпы сомасы 81,6 млрд. теңгенің 425 жобасы,
соның ішінде 11,9 млрд. теңгенің 64 жобасы 2015
жылы жоспраланап, іске аса бастағанын айта
кетуіміз керек.

Несиелерге жартылай кепілдік беру бойынша жалпы кепіл сомасы 3,6 млрд. теңгені
құрайтын 89 жоба, соның ішінде 2015 жылы –
1,1 млрд теңгені құрайтын 35 жоба мақұлданды.
«БЖК-2020» бағдарламасы аясында жетіспейтін
инфрақұрылымды тарту үшін кепіл сомасы 2,7
млрд. теңгені құрайтын 35 жоба, соның
ішінде 2015 жылы жалпы сомасы 81,8
млн. теңге болатын үш жоба жүзеге
асқан.
Гранттық қаржыландыру бойынша
жалпы сомасы 59 млн. теңгені құрайтын
20 жоба, соның ішінде 15 млн. теңгенің 5
жобасы 2015 жылы мақұлданды.
Соның
нәтижесінде,
қалалық
кәсіпорындарда бұрынғы 8 мыңнан
астам және 4 мыңнан артық жаңа
жұмыс орны сақталды (соның ішінде
2015 жылы 700-ден артық жұмыс орны
сақталып, 500 артық жаңа жұмыс орны
құрылмақ), бұл ретте бюджет кірісіне 6
млрд. теңге көлемінде салықтық төлем
жасалды.

2015 жыл басында бизнесін шаруа қожалығы негізінде жүргізетін
кәсіпкерлердің жер аудандары бойынша орнатылған шектеулер салдарынан бірыңғай жер салығын төлеу үшін
жеңілдікті салық режимін қолдана
алмаған болатын. Бұл жайнда «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Салық
департаментінің директоры Жеңіс Жанболатова былай деген болатын:
– Аталмыш мәселені мемлекеттік
органдармен ұзақ талқыладық және
заңнамалық жұмыс аясында Салық
кодексіне өзгертулер енгізілді. Аталмыш өзгертулер 2016 жылғы 1 қаңтардан
күшіне енеді. Қазақстанның жекелеген облыстарында жер ауданы бойынша белгіленген аталмыш шектер
ұлғайтылады, – деді.
Департамент директоры берген деректерге сүйенсек, жер мөлшері Алматы,
Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан,
Атырау, Маңғыстау облыстарында және
Алматы қаласында ұлғайтылған.

«Мәселен, Алматы облысында 2015
жылы бірыңғай жер салығын қолдану
үшін шаруа қожалықтарына арналған шек
500 гектарды құраса, 2016 жылдан бастап
5 мың гектарды құрайтын болады», – деп
жалғады сөзін Салық департаментінің
басшысы. Осылайша, бірыңғай жер
салығын төлеу негізінде қайтадан арнайы салық режиміне оралу үшін, «Шаруа қожалықтары 2016 жылғы 1 қаңтарға
дейін салық органына хабарлама ұсынуға
тиіс».
Ауылшаруашылық тауар өндірушілер
үшін тағы бір салық жаңалығы көзделіп
отыр. «2016 жылдан бастап бірыңғай
жер салығын қолдана алмайтын шаруа
қожалықтар, ауылшаруашылық тауар
өндіруші заңды тұлғалар үшін көзделген
салық режимін қолдана алады, онда
корпоративтік салық, ҚҚС, әлеуметтік
салық, мүлік салығы және басқа да
бірқатар салықтар бойынша 70% жеңілдік
көзделген», – деп түйіндеді Жеңіс Жанболатова.
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Халқтың бизнеске қызығушылығы жоғары
Кәсіпкерлікті дамыту орталығының басшысы Нұрлан Құлбатыров
журналистерге берген сұхбатында осы деректермен бөлісті деп хабарлады.

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Акуов
теңге құлдыраған соң, Еуразиялық одаққа мүше елдерге ортақ валюта
ретінде рубльді енгізуді ұсынды. Ол бұл турасындағы ойын «Время»
газетіне берген сұхбатында ашық айтты.

– Мен басқа елдермен бірігіп, Еуразиялық
одақ елдеріне тезірек ортақ валюта
енгізілгенін қалаймын. Біздің сауда және
іскерлік қарым-қатынасты берік ұстанған
екі көршіміз бар. Олар – Ресей мен Қытай.
Қытайда экономикалық жағдай да, ұлттық
валютасы юань да тұрақты. Алайда, геосаяси тұрғыдан, сондай-ақ халық санының
тым үлкен айырмашылығына байланысты
Қытаймен ортақ валюта қолдана алмаймыз.
Ал Ресеймен бізді жүздеген жылдар байланы-

стырады. Сондықтан, рубль аймағына қосыла
беруге болады, – дейді Талғат Акуов.
Талғат Акуовтың айтуынша, Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше елдер қолданатын
жаңа валюта ойлап тапқаннан гөрі рубльді
ортақ валюта ретінде енгізген әлдеқайда
тиімді.
– Еуразиялық одақ елдеріне ортақ валюта ретінде рубльді қолданған дұрыс. Неге?
Барлық елдегі экономистер жаңа валюта
енгізу үшін 15-20 жыл керектігін айтады.
Мемлекеттер келісімге келу үшін бес жыл
кетсе, оны еуразиялық одақ елдеріне енгізу
үшін тағы бес жыл керек. Жаңа валютаны
әлем алдында таныстыру үшін де сонша уақыт
кетеді. Ал егер рубльді ортақ валюта етіп
бекітсек, бұл үдеріске әрі кетсе 2-3 жыл керек
болуы мүмкін, – дейді Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының президенті. Осы орайда,
Талғат Акуов еліміздің тәуелсіздігіне нұқсан
келмейтінін айтады.
– Біз патриотпыз, біз өз тәуелсіздігімізбен
мақтанамыз.
Алайда,
Еуропаның
өзі
экономикалық одаққа бірігіп, ортақ валюта қолданып жатқанда, Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше елдерге неге
ортақ валюта қолданбасқа? Әлемдік дағдарыс
кезінде Қазақстан өз тәуелсіздігіне нұқсан
келтірмей, экономиканы да ұстап тұруы керек, – дейді Акуов.

Елбасы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында елiмiзде кәсiпкерлiктi дамыту, оны
қолдау және iскерлiк климатты одан әрi
жақсартуға байланысты бiрнеше басым
бағытты атап көрсеттi. Кез келген реформа ауқымды ақпараттық-сараптамалық
зерттеуді қажет етеді. Сондай зерттеулердiң
бiрi – осы «Кәсiпкерлiктi жаһандық
бақылау» деп аталатын жоба. Саралау
кезінде барлығы 72 ел назарға алынды.
Орта Азия елдерінен қатысқан Қазақстан
жалғыз мемлекет.
Өз кезегінде «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ Кәсiпкерлiктi дамыту орталығының директоры Нұрлан
Құлбатыров:
– Еліміз 13,7% кәсіперлік белсенділікті
көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз – еліміздегі
экономикалық белсенді тұрғындардың
13%-ы өзінің бизнесін бастауға, яғни
кәсіпкерлікпен айналысуға құлықты, – деп
ойын ортаға салды.
Кәсіпкерлердің үштен бір бөлігі ғана
жалақыға бала ретінде немесе жұмыстың
болмауы салдарынан бизнеспен айналысса, ер адамдар өз қалауы емес, қажеттiлiгi
бойынша бизнеспен айналысатыны мәлiм
болды.
Қазақстанда
кәсіпкерлікке
қызығушылық өте жоғары Қазақстан –
кәсіпкерлік бойынша әлемдік ірі зерттеудің
тізіміне енген Орталық Азия өңiрiндегi
алғашқы мемлекет.
Бұл туралы ҚР Ұлттық экономика
министрлiгi жанындағы «Экономикалық
зерттеулер институты» АҚ Кәсiпкерлiктi
дамыту орталығының директоры Нұрлан
Құлбатыров мәлімдеді.

«Қазақстан – кәсіпкерлік бойынша әлемдік ірі зерттеудің тізіміне енген
Орталық Азия өңiрiндегi алғашқы мемлекет. «Global Entrepreneurship Monitor»
(GEM) – әлемнің жеке елдері арасындағы
кәсіпкерлік
белсенділікті
зерттеуге
бағытталған әлемнің бизнес мектептерінің
жалпы бастамасы, – деді Н.Құлбатыров
ОКҚ брифингінде. Оның айтуынша,
бүгінгі таңда жобаға әлемнiң 73-тен астам
мемлекетi қатысады, бұл әлем халқының
72,4% және әлемдiк жалпы iшкi өнiмнiң
90 пайызын құрайды. Бұл туралы www.
primeminister.kz. ақпарат агенттігі хабарлады.
– Жұмыс жасап келе жатқан жылдарда GEM жобасы көптеген қатысушы елдер үшін бизнес ортаны жақсартуға байланысты шешiмдер қабылдаудың тиiмдi
құралына айналды. GEM мәліметтері
жаһандық тақырыптық зерттеулер үшін
негізгі және көп пайдаланылатын мәлімет
көзі болып табылады, – деп түсіндірді сарапшы.
– Сауалнамаға қатысқандардың 50
пайызы саудада бизнеспен айналысқысы
келетiнiн айтса, респонденттердiң 30
пайызы қызмет көрсету саласында жеке
iсiн ашқысы келетiнiн жеткізген, – дедi
өз кезегінде Назарбаев университетінің
«Global
Entrepreneurship
Monitor»
жобасының ұлттық үйлестірушісі Лейла Ерғожа. Сонымен бірге зерттеушілер
атап өткендей, «Қазақстанда кәсіпкерлікке
қызығушылық АҚШ, Канада, Австралия
және Сингапурға қарағанда жоғары».

Бұл бағдарлама талапкерлердің бизнес саласындағы тәжірибелік дағдыларын
дамытуға мүмкіндік береді. «Білім алушылар кәсіпорынды басқару және бизнесті
жоспарлау, әсіресе, экономикалық дағдарыс
жағдайында пайда болатын күрделі
мәселелерді талдауға, басқаруға және шешуге үйренеді» деп атап өтті бағдарлама
директоры және халықаралық сауда мен
маркетинг саласындағы халықаралық сарапшы Максимилиан Фёдингер.
Бағдарлама
түлектері
магистрлік
жұмыс
ретінде
өздері
келешекте
тәжірибеде қолдан уға болатын бизнесжоспар жасап шығарады. Максимилиан Фёдингер мырзаның ойынша, жаңа
білім беру бағдарламасы қатысушыларға
қажетті білім мен тәжірибе беру арқылы
жалпы елдегі бизнестің дам уына серпін
береді.
«Бұл бағдарламаға өзінің негізгі
біліміне қосымша экономикалық, іскерлік
білім алғысы келетіндер қатыса алады.
Олар мемлекеттік австриялық университет
оқытушыларынан Қазақстаннан шетелге
шықпай, дәріс алады, оған қоса мемлекеттік
үлгідегі австриялық дипломға ие болмақ»
деп атап өтті Федингер мырза.
Сонымен қатар ол бұл бағдарламамен
оқу құны 12 мың евро, бірақ оқу орны 5 мың
евро шәкіртақы тағайындау мүмкіндігі

бар екенін, сонда үздік талапкерлер 7 мың
евроға оқи алатындығын ескертті.
MBA бағдарламасының мақсаты –
қазіргі заманда кәсіпорындарды дамыту
саласында білім алушылардың білімдерін
тереңдету және арттыру. Тыңдаушылар
бизнесті
дамытуға
бағдарланған
дайындықтан
өтеді,
оның
ішіне
көшбасшылық, стратегиялық басқару, маркетинг, қаржы негіздері, бизнес жоспарлау, инвестицияларды есептеу, тиімділікті
талдау және т.б. пәндерден австриялық
оқытушылардан дәріс алады.
Тұсаукесерге Қазақстанның бизнес
және сараптама қауым өкілдері, ұлттық
компания қызметкерлері және бизнес-білім
беру саласындағы халықаралық сарапшылар қатысты. Оған қоса Максимилиан
Фёдингер қатысушыларға «Клиенттердің
қызығушылығын қалай оятуға болады?»
атты шеберлікдәрісін өткізді.
Максимилиан Федингердің бизнесті
дамыту
саласында
отыз
жылдық
тәжірибесі бар. Ол 24 мемлекетте Еуроодақ
және БҰҰ даму бағдарламасы арқылы
қаржыландырылатын жобаларға қатысқан.
Жобаларды құрылымдау, бизнес-жоспарларды және маркетингтік стратегияларды
даярлау, сондай-ақ жарнама саласы бойынша 100-ден астам компанияларда жұмыс
атқарған.

PS. Белгілі кәсіпкер Талғат Акуовтың ортақ валюта турасындағы ойы қоғамда түрлі пікір
туғызуда. Құр сөзбен қуырдақ қуырып, өздерін ұлтшыл санаушылар рубль ортақ валюта болса,
тәуелсіздігімізге қатер төнеді деп өздерінің қауіптерін айтты. Иә, біз үшін теңгенің күшейіп,
құнын жоғалтпағаны керек. Бірақ біздің билік Еуразиялық одаққа мүше болып, Ресеймен тығыз
қарым-қатынас орнатып жатырмыз. Кез келген экономикалық ынтымақтастықтың соңы
ортақ валютаға әкелетіні белгілі. Ал ортақ валютаның рубль, алтын бола ма, ол басқа әңгіме.
Әлем жаһданып, өмір сүріп жатқан тұста Қазақстанның бұйығы күй кешуі мүмкін емес.
Біз айғайласақ та ғалымдық экономика өз дегенін істейді. Сондықтан Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығы президенті Талғат Акуовтың ортақ валюта турасындағы ойын сарапқа салып,
қазірден бастап еліміз үшін пайдалы жақты қарастырған жөн. Әйтпесе кейін кеш болады.

Бизнес білім қажет па?
Бизнестің дамуына серпін береді Қазақстанда менеджерлер мен
кәсіпкерлерге арналған австриялық білім беру бағдарламасы ашылды. Астанада мемлекеттік Бургенланд қолданбалы ғылымдар
университетінің (Австрия) Іскерлік басқару магистрі (MBA)
бағдарламасының қазақстандық тыңдаушыларға арналған тұсаукесері өтті.

www.nap.kz

Үкімет биылғы ЖІӨ өсуіне берген болжамы тым асыра сілтеніп жіберілгенін
жасырып та отырған жоқ. Еске салсақ,
алғашқыда министрлер кабинеті Қазақстан
экономикасының өсімі 2015 жылы 5% болады деп болжаған. Одан кейін ол көрсеткіш
4,8%-ге дейін төмендетілді. Ал мұнай
бағасының төмендеуімен соңғы нұсқасында
2015
жылғы
мембюджетте
биылғы
экономикалық өсім бар болғаны 1,5%-ды
құрайды деп болжанды.
Бірақ шенеуніктер ол көрсеткішке де
қол жеткізу қиын екенін мойындады. 19
қарашада Ұлттық экономика министрі
Ерболат Досаев парламентте «Қазақстан
Республикасының 2016-2018 жылдарға
арналған республикалық бюджеті туралы»
заңына өзгерістер енгізу туралы» заң жобасын парламентте таныстырып тұрып ЖІӨ
нақты өсімі 2015 жылы бар болғаны 1,2%
болады деп мәлім етті.
Мұның барлығы кофе тұнбасына қарап
құмалақ ашқанға ұқсайды. Тура сол сияқты
жақында биылғы инфляцияға болжамын
министрлер кабинеті 6-8%-дан 8-10%-ға
көтерді, ал кейін қараша қорытындысы бойынша инфляция 12,8% болды. Сондықтан
экономикалық 1,2% өсімге қол жеткізу
үкімет шенеунікітерінің тек жақсы ниеті
ғана болып қалуы әбден мүмкін.
Айтпақшы, олай деп тек біз емес, сарапшылар да ойлайды. Мысалы, «Халық
финанс» инвестициялық компаниясының
бағалауынша,
биыл
қазақстандық
экономиканың өсімі 0,5%-ды құрайды.
Дүниежүзілік банк болжамы оған қарағанда
тәуір. Бірақ, олардың сарапшыларының
пікірінше, Қазақстан ЖІӨ өсімі 2015-2016
жылдары қайта қаралған ресми бағадан
да төмен болып, тек 2017 жылы ғана екпін
алуы мүмкін.
«Біздің базалық сценарийде мұнай
бағасы 2016 жылы төмен болып қала береді
және ақырын 2017 жылға қарай көтеріледі де
тұтынудың артуына және инвесторлардың
сенімділігін арттыруына септігін тигізеді
деп күтілуде. ЖІӨ 2015 және 2016 жылдары 1% шамасында қалып, тек 2017 жылы
ғана 3,3%-ға дейін көтерілуі мүмкін», – деп
есептейді халықаралық қаржылық институтта.
Бұл ретте экономикалық өсім туралы ресми бағаның осыншама жиі өзгерісі
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Экономикалық дағдарыс тереңдеген сайын билік басындағылардың
әрекеті үрей құшқандардың әрекеттеріне көп ұқсап барады. Әрине,
үрейге әлі жеткен жоқ, бірақ көңіл алаңдаушылық жекелеген
шенеуніктердің кабинеттерінде кеңінен таралып бара жатқандай.

үкіметтің ұзақ мерзімдік болжам жасайтын
тиімді жүйесінің жоқтығын көрсетеді. Өз
кезегінде ол, тиімді бюджетті құрай алмайды және онда салынған кіріс пен шығыс
жөніндегі параметрлерді ұстап тұра алмайды дегенді білдіреді.
Қандай болғанда да, Қазақстан өз
экономикасының құлдырау шегіне жеткен
жоқ. Айтпақшы, оның көршілері Ресей мен
Қытай да сондай. Және ол мұнай бағасының
арзандау цикылы әлі өз шегіне жетпегенімен

2,9%, 2019 жылы – 3% және 2020 жылы –
3,2% болады. Сөйтіп, 2016-2020 жылдары
экономиканың орташа жылдық өсімі 2,9%
деңгейде деп болжануда», – деп мәлім етті
19 қарашада Ерболат Досаев, «Қазақстан
Республикасының 2016-2018 жылдарға
арналған республикалық бюджеті туралы»
заңына өзгерістер енгізу туралы» заң жобасын парламентте таныстырып тұрып.
Екінші жағынан, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев министрлер кабинетінің алдында

Сценарий бойынша мұнай бағасы 2016 жылы төмен болып қала береді
және ақырын 2017 жылға қарай көтеріледі де тұтынудың артуына және
инвесторлардың сенімділігін арттыруына септігін тигізеді деп күтілуде.
ЖІӨ 2015 және 2016 жылдары 1% шамасында қалып, тек 2017 жылы ғана
3,3%-ға дейін көтерілуі мүмкін. Бағаның осыншама жиі өзгеруінен үкіметтің
ұзақ мерзімдік болжам жасайтын тиімді жүйесінің жоқтығын көрсетеді.
байланысты болып отыр. Осындай жағдайда
Астанадағы шенеуніктердің кереғар жоспарлары кездейсоқ емес сияқты көрінеді.
Бір жағынан үкімет жаңа үш жылдық бюджетте ЖІӨ өсімі 2016-2020 жылдары орташа
алғанда 3% болады деп болжанған.
«2016 жылы экономиканың нақты өсімі
– 2,1%, 2017 жылы – 3,6%, 2018 жылы –

ағымдағы осындай экономикалық күрделі
жағдайда үкіметтің бюджеттік жоспарларында көрсетілгеннен жоғары ЖІӨ өсуін
қамтамасыз ету керектігі туралы шамшыл
міндеттер қояды.
«Алдағы он жылда Қазақстан жыл сайын экономиканың өсімін кем дегенде 5%
деңгейде қамтамасыз етуі керек», – деді

Назарбаев 30 қарашада Қазақстан халқына
арналған жолдауында.
Ол аз десеңіз, елбасы инвестицияның
экономикаға жыл сайын келуін $10 млрдтан асыруды, ал алдағы 10 жылда кем дегенде $100 млрд-қа жеткізуді тапсырды.
Қазақстандық
шенеунікетер
шетелдік
инвесторларды шикізаттан басқа немен
қызықтыра алатыны белгісіз болып қалып
отыр.
Есесіне
айдан
анығы
мынау:
БТА-ның, Альянс пен Темір банктің
сыртқы қарыздарын бірнеше рет қайта
құрылымдаған
соң,
шетелдік
капитал Қазақстанның маңайына да жоламай кетеді. Осының барлығы күрделі
жаһандық экономикалық және саяси
жағдаймен, сондай-ақ тікелей шетелдік инвестицияны тартуға арқа сүйеген бұрынғы
экономикалық бағытқа қасақана қатып
қалумен күрделеніп тұр.
Түсініксіз болып тұрғаны, суға кеткенді
құтқару мәселесі сол суға кетіп бара
жатқанның тікелей өз ісі екендігін билік
басындағылар қашан түсінер екен? Кеш
болмай тұрғанда, трансұлттық корпорациялар мен бел астындағы бай көкелерге
арқа сүйемей, экономикалық бағытты
өзгерту керектігін, бірінші кезекте ішкі
инвестицияларға арқа сүйеу, үкіметтің
фискалдық саясатын және Ұлттық банктің
монетарлық реттеуін түбегейлі өзгерту
керектігін қашан түсінер екен, деп жазады
агенттік.
Сарапшылардың көбінің бағалауынша,
қара алтын бағасының арзандығы әлі талай уақыт сақталатын көрінеді. Осындай
жағдайда биліктің алдағы жылдарға ЖІӨ
өсімі туралы кереғар мәлімдемелері Иван
Крыловтың аққу, су шаян мен шортан туралы аңыз әңгімесін еске түсіреді: «Ағайын
алауыз болса, аузындағысынан айырылады,
олардың тірлігі тірлік емес – азап болады»
деген секілді.
Ал азаптанатын билік емес, қарапайым
қазақстандықтар болады, себебі шикізаттың
әлемдік бағасының арзандауы жағдайында
билік басындағылардың шикізаттық емес
сектордың өсуіне оңтайлы жағдай жасай алмауынан ерте ме кеш пе, оның ауыртпалығы
біздің барлығымыздың қалтамызға ауыр
тиеді деп түйіндеді дереккөз.

Зейнетақы қорынан «ҚазАгро» 115 млрд теңге алды
Тәуелсіздік тойына «сыйақы» ретінде берілді
ме, әйтеуір, «ҚазАгро» Ұлттық компаниясының
басшылығы Зейнетақы қорынан 115 миллиард теңге
алғандарын жария етті. Қалған 25 миллиард теңгесіне
жыл соңына дейін қол жеткізеді екен. Сөйтіп, ойықыры не керек, 140 миллиард теңге «қолдан» кетті.

Басқарма төрағасы Нұрлыбек
Мәлеловтың мәлімдеуінше, бұл
қаражаттың қайда және қалай
жұмсалатыны
«инвестициялау
механизміне» байланысты. Егер

зейнетақы қорындағы ақша ашық
нарықта инвестиция ретінде пайдаланылса, екі жаққа да табысты болады-мыс. «ҚазАгро» бұл
қаржыны алуға өздерін лайықты

санағандықтан сұрап алыпты.
Сондай-ақ, «ҚазАгро» АҚ-на
қарасты төрт бірдей қосалқы
компанияның жекешелендірілгелі
жатқаны белгілі болды. Олар
«Қазагрофинанс», «Продкорпорация»,
«Қазагромаркетинг»,
«Қазагропродукт».
Бұл
компаниялар өз миссиясын орындап қойыпты. Енді олардың
бағыты
өзгертілмек
екен.
Мәселен,
«Қазагрофинанс»
мамандандырылған
лизингтік
компанияға айналуы мүмкін. Бұл
бағытта «ҚазАгро» басшылығы
жекешелендіруге жататын компанияларды
бағалау
құнын
бекітетін білікті кеңесшілердің
көмегіне жүгінбекші. Нақты жоспар түзілмеген, ойдағы жобаның
өзін күзейтін тұсы көп.
Әу баста ауыл шаруашылығын
қолдау мақсатында құрылған алып
компанияның негізгі жұмысы
«Қазагрофинанс», «Продкорпорация»,
«Қазагромаркетинг»,
«Қазагропродукт»
арқылы
атқарылды.
Оларды
жекешелендіретіндей не күн
туды екен. Ақыры жекеменшікке
берілетін
болса,
зейнетақы

қорынан 140 миллиард теңгені не
үшін алды? Әлгі жердегі «дочка»
компаниялырының «жасауына»
берейін деп пе? Жекеменшікке
«жем» қылу үшін бе? Не десек
те «ҚазАгрода» енді ақша бар.
«Билет қалтада, пойыз қайда барады» дегеннің керін келтіріп,
«Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда
да, талтаңданың» кебін кигізіп
кетпесін,
әйтеуір.
Қыруар
қаржыны пайдаланып болған соң,
еселеніп қайтарса игі. «Қайтқан
мал да қайыр бар» дер едік.
Халықтың
ақшасын
аш
қасқырдай аңдып отырғанның бірі
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасы.
Ондағыларға
зейнетақы қорлары майлы қазан
іспетті.
«Атамекен»
басшылары кәсіпкерлерді қолдауға
қаржы дәметіп, үкіметбасын
айналшықтап жүр. Жалпы, осы
үнемі үкіметке қарап «алақан жаятын» да жүретін бизнестен пайда болмаса, зияны да тимесе екен
дейміз. Аяғына нық тұрып болмайтын не деген «ақсақ құлан»
біздің елдің бизнесі де, екінші
деңгейлі банктері де дейсің, кейде. Ашкөздік шығар, сірә.

Президенттің өзі үкіметке
де, басқаларға да зейнетақы
қорларындағы қаржыны бизнесті
несиелеуге бермеу керектігін,
ақша үстіне, ақша қосып, табысты ету қажеттігін, олай болмаған
күнде де ол қаражаттың бюджет
тапшылығын өтеу мақсатында
ғана
пайдаланылуы
мүмкін
екенін қадап айтты емес пе?
Сонда
да
Елбасының
ескерткенін
елемей,
әркім
«көрпені» өзіне тартып әлек.
Әлбетте, зейнетақы қорларындағы
5,4 триллион теңге халықтың
ақшасы кімге бәйек қақтырмас.
Әлден 140 миллиард теңгесі
кетті.
Президент,
сондай-ақ,
Ұлттық банктің Зейнетақы корын
қадалағалауға қауқарсыз екенін де
айтқан-ды. Осылайша, халықтың
ақшасын қоярға жер таппай,
қолдан-қолға өткізіп жүргенде,
«хан талапайға» түспесін. Біздің
елде бюджеттің де ақшасын «үп»
деп кеткендер көп қой. Жалпы
«Қазаннан қақпақ кетсе, иттен
ұят кетеді» десе де, қазанның
құлағы халықтың қолында екенін
ұмытпаса екен, шіркіндер.
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– Қаншама жылдар бойы
бізбен бірге жұмыс жасап
отырған кәсіперлерімізді осындай дағдарыс кезінде қолдап,
көмек көрсетуіміз дұрыс деп
білемін, – дейді «АҚШЫҢ»
корпорациясының
президенті,
ШҚО
мәслихатының
депутаты Марат Құрманбай БАҚ
өкілдерімен өткізген баспасөз
мәлихатында – 2011 жылы
экономикалық дағдарыс сезілген
уақытта да біздің сауда орталығы
жалға алушыларға тағыда 10
пайыздық жеңілдік жасаған болатын. Міне, енді, сол тұрғыда
орталықтың ішкі және сыртқы
сауда нүктелерін жалға алған
кәсіпкерлерге алдағы жылдан
бастап, жалға алу ақысын 5 тен
15 пайызға дейін төмендетіп
ұсынғанды жөн көріп отырмын.
Және бұл жеңілдік жыл соңына
дейін сақталатын болады.
Қазіргі уақытта үш қабатты
«АҚШЫҢ» сауда орталығында
2 мыңнан астам кәсіпкер өз
ісін дөңгелетіп отыр. Яғни,
корпорация президенті Марат
Серікжанұлы атап өткендей,
алған орны арқылы бизнесін
жүргізіп, уақтылы салығын төлеп
отырған кәсіпкердің алға өрлеуіне
тиімді мүмкіндіктер жасалуы
тиіс. Сондай-ақ мұнда, жылдағы
дәстүр
бойынша
алғашқы
кезектегі қажетті азық-түлікті
халыққа қолжетімді бағада ұсыну
үшін, тұрақтандыру қорының
азық-түлігіне тиеслі сауда орны
тегін беріліп отыр. Тағы бір айтар
жайт, жергілікті бюджеттің кіріс
көзінің 70 пайызы осы шағын
және орта бизнестен түседі екен.
Демек, кәсіпкерлік саланың дамуы ел экономикасы үшін де өте
маңызды.
Жалпы отандық бизнесті
өркендетуде «АҚШЫҢ» сауда
орталығының үлкен үлес қосып
отырғандығын мұнда жолы түсіп
келген кез келген адам байқай

Әлемдік деңгейде өріс алған экономикалық дағдарыстың салқыны біздің
елімізді де айналып өтпейтіні белгілі. Дегенмен, баға саясатының тұрақтылығын
сақтау мақсатында жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалар үшін жалға алған
нысандарының төлемі де қолжетімді болғаны абзал. Семейдегі ірі сауда орталығы
болып табылатын «АҚШЫҢ» корпорациясы сол тұрғыда сатушылар мен сатып
алушыларға барлық мүмкіндіктерді қарастырып отыр.

алады. Осыдан бірқатар жылдар
бұрын шетелдік сауда өкілдері
бұл жерден 100-ден 2000 шаршы
метрге дейінгі аралықтағы орынды жалға алу мақсатында келген
екен. Алайда, Марат Серікжанұлы
үшін өзінің отбасын асырап,
халыққа да, ел экономикасын
дамытуға да пайдасын тигізетін
жергілікті кәсіпкерлердің жеке
кәсібін дөңгелетуіне жол ашқанды
жөн көрді. Есесіне, бұл күнде
«АҚШЫҢ»
сауда
орталығы
шағын және орта бизнесте бағын
сынағысы келетіндер үшін бизнес әліппесі ретінде мойындалып
отыр.
Семей
қаласы
әкімдігі
кәсіпкерлік бөлімі сауда кәсібін

дамыту секторының меңгерушісі
Айжан
Дәуірбекқызы
«АҚШЫҢ» корпорациясының
кәсіпкерлерге жасап отырған
осынау жеңілдігі үлкен көмек
екенін атап өтті.
– Сонымен қатар «АҚШЫҢ»
әкімдікпен жасалған меморандум талаптарын барынша сақтап
отыр. Бағаны тұрақтандыру саясатын да бірінші болып қолдап,
өзгелерге үлгі бола білуде. Бізді
қуантатыны сауда сөрелеріндегі
күнделікті азық-түліктің таза әрі
сапалы болуын үнемі тексеруден өткізіп, қадағалап отырады.
Көтерме сауда бағасын 10 пайыздан артық көтермеуге де үнемі
көңіл бөліп келеді. Сол себептен

Азамат кәсіпкер
Қазақстандық ірі кәсіпкерлердің бірі Барлық Меңдіғазиев өз бизнесін
еңбек ұжымының иелігіне беруді жоспарлауда. Бұл туралы өзінің Фейсбуктегі
парақшасында танымал заңгер Жангелді Сүлейменов мәлім етті.
Бұл Қазақстан тариxында алғаш орын алайын деп отыр. Б. Меңдіғазиев бизнесті қарапайым
жұмысшыларға беруге қатысты барлық заңдық
үдерістерді соңына жеткізуді толығымен заңгер
Ж. Сүлейменовке тапсырған. «Бұл Қазақстан
тариxында бұрын-соңды болмаған оқиға. Барлық
Меңдіғазиев өзінің бизнесін еңбек
ұжымына беруді жоспарлауда. Барлық пен
оның зайыбы Нұрия өз кәсіптерін 20 жыл
бойы дамытып келді, қазіргі уақытта ол
бірнеше бағыттар бойынша кәсіпкерлікті
дөңгелетуде. Тәуелсіз талдаудың нәтижесі
бойынша, оның бизнесі ондаған миллион доллар тұрады. Ол өнеркәсіптік және
кеңсе ғимараттары, көлік, жабдықтар, материалдар мен теxнологиялар. Ол жиырма жылдық жұмыс пен білікті мамандар.
Бұл – әділ іскерлік бедел. Осының баршасын Барлық пен Нұрия осы жылдары
өздерімен бірге болған адамдарға тегіннен
тегін бермек”, – деп жазады заңгер.
Оның айтуынша, мұндай тәжірибе
әлі елімізде орын алған емес. «Жеке басым, Қазақстанда осыған ұқсас нәрсенің
орын алғанын білмеймін. Шет мемлекет-

терде мұндай кездесіп жатады, бірақ біздің елде
бұл тұңғыш рет болып жатыр», – деп атап өтті Ж.
Сүлейменов.
Базіргі уақытта Барлық Меңдіғазиевтің «KSS»
ЖШС кәсіпорны 50 млн. долларға бағаланып отыр.

де корпорация президенті Марат
Құрманбайдың азаматтық қырын
көрсететін бизнес жолындағы бастамалары әрдайым халықтың да,
биліктің де ойынан шығып отырады, – деді.
Расында да «Ас – адамның
арқауы»
дегендей,
қала
тұрғындарының ет, сүт, көкөніс
түрлерін сатып алуында, бірінші
кезекте адам денсаулығының
ескерілетінін атап өткен жөн.
Сондықтан да жабық базардың
сауда
сөрелеріндегі
азықтүліктің санитарлық тазалығы
мемлекеттік стратегиялық талап
тұрғысынан да маңызды. Одан
өзге «Қазақстанда жасалған»
акциясы аясында отандық өнім

шығарушылардың
халықпен
біте қайнасып, тығыз байланыста болуына да жағдай жасалған.
Бір сөзбен айтқанда, бір жағадан
бас, бір жеңнен қол шығара
білгенде ғана тірлік алға басатыны анық. Бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігін айқын түсінген
М. Құрманбайдың экономикалық
дағдарыс қиындығынан шығу
жолындағы басты ұстанымы да
осы.
Ал «Атамекен» кәсіпкерлер
одағының Семей филиалының
жетекшісі
Ардақ
Әділжанов
та
бизнестің
әлеуметттік
жауапкершілігіне тоқтала келіп,
«АҚШЫҢ»
корпорациясының
кәсіпкерлерін қолдаудағы бастамасына құптайтынын білдірді.
А. Әділжановтың айтуынша,
бүгінгі күнде дамыған елдердің
халқы негізінен нәпақасын осы
кәсіпкерлік саладан табатын
көрінеді. Мәселен, Германия
халқының 70 пайызы осы бизнес
саласынан табыс тауып отыр.
Демек, жеке кәсіпкерлікпен айналысып, оны дамыту үшін
аянбай еңбек еткеннің ертеңгі
күнге сенімі мол. Қазір елімізде
кәсіпкерліктің
қанат
жаюына
барлық
мүмкіндіктер
қарастырылып отыр.
Жиын соңында «АҚШЫҢ»
сауда орталығында саудасын
жүргізіп отырған кәсіпкерлер де
жеңілдікті қуана қабылдағанын
айтып, ісін жүргізуіне әрдайым
қолдау
көрсетіп
отырғаны
үшін корпорация президенті
М.
Құрманбайға
шынайы
алғыстарын білдірді. Олардың
арасында 20 жылға жуық уақыт
бойы да осы сауда орталығында
тұрақта
сауда
жасап
келе
жатқандары да бар. Сайып келгенде, мұның бәрі де «АҚШЫҢ»
корпорациясының
Семей
қаласында маңдайалды сауда
орталығы екендігін көрсетіп
тұрғаны анық.

Параны санап алып жатқанда
ұсталды
Параны санап алып жатқанда ұсталды Шығыс
Қазақстан облысында «Ертіс» әлеуметтік кәсіпкерлік
корпорациясының төрағасы Манарбек Сапарғалиев парамен ұсталды.
Жемқорлыққа
қарсы
қызмет өкілдері ақшаны санап алып жатқан жерінде
оның үстінен түскен деп хабарлайды КТК арнасы.
Осылайша Сапарғалиев
делдалы жеткізген 1 миллион 200 мың теңгені алып
жатқанда абдырап қалды.
Құзырлы орган мәліметінше
ол
бұл
ақшаны
өзіне
бағынышты кәсіпорын директорынан алған көрінеді.
Өйткені пара бермесең
жылы орныңнан қуамын
деп қорқытқан екен. Манарбек
Сапарғалиев
әр
жылдары Алматыдағы Алмалы және Бостандық аудандары әкімдерінің орынбасары қызметін атқарған. Ал
Шығыс Қазақстан облысында

Өскемен және Риддер қалаларының әкімі
болып та жұмыс істеді.
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Аукцион өтпестен бұрын 100 жер
қойнауы учаскесі сатылатыны, оның
ішінде 27-сі өндіруге, 73-і барлауға
арналғандығы жөнінде хабарланып, онда
аукцион арқылы 46 алтын кеніші, 2 кобальт
пен хром, бір титан, үш үштен марганец пен
темір кеніштері, бір алмас, 2 боксит тағы
басқа кен орындары салатыны айтылған
болатын. Аукционға қатысуға өтініштер
1 қазанға дейін қабылданып, барлығы 190
өтініш түскен.
Инвестициялар және даму министрлігі
«Мемлекетке инвестиция тартуға, оған
қатысушылардан барынша мол қаржы
түсіруге септігін тигізеді» деп саналған
бұл аукционға 92 компания қатысып бақ
сынаған.
Менделеев кестесіндегі барлық элементтер табылатын қойнауы қазынаға толы
Қазақстанда геологтардың күрегі тимеген,
яғни игерілмеген жерлер жетерлік. Міне,
осылардың дені бәссаудаға түсіп, былтыр
заңды түрде мақұлданған аукцион биыл
алғаш рет өтіп отыр.
Аукционда оны өткізушілер күткен
нәтижеден жоғары бағалар болды. Мысалы,
Қарағанды облысындағы алтын өндіретін
Мыстөбе кен орнының о бастағы нарқы 991
мың теңгеге бағаланса, оның құны бірер
минутта-ақ 240 млн. теңгеге көтеріліп
кетті. Сол сияқты басында құны 2 миллион теңгеге бағаланған Қарағандыдағы
алтынға бай Наурызбай, Алтынсай кен
орындары аукцион соңында 280 миллион
теңгеге дейін шарықтады.
Австриялық тәсілмен өткен бұл
аукционның артықшылығы – оның жария
түрде өтуінде. Оның нәтижесі жақсы болуы
тиіс, себебі енді кен орындарын барлауигеру жұмыстарына мемлекет бюджетінен
ақша жұмсалмайды. Есесіне кен орындарын сатып алған кәсіпкерлер қазынаға
қаржы құяды.
ҚР Инвестициялар және даму министрі
Әсет Исекешевтің бұл аукцион туралы
«Аукцион жариялы түрде өтеді. Қатысам
деушілерге шектеу жоқ. Шараның ашық
өтуінің арқасында жемқорлыққа жол
берілмейді. Келер жылы тағы да 100
жер учаскесін аукционға қоюды жоспарлап отырмыз. Ал бүгінгі жеңіске жеткен

Жуырда ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің ресми сайты осы жылдың 3 желтоқсанында Қазақстанның қазба байлықтары
аукцион арқылы сатуға шығарылатыны жөнінде ақпарат таратқан
еді. Осыған орай елімізде алғаш рет жер қойнауын пайдалану құқын
беретін аукцион өтіп, бұдан былай Қазақстанда алғаш рет кен орындарын пайдалану құқы жекеменшіктің қолына өтетін болды. Яғни,
бұған дейін мемлекетке тиесілі болып келген 49 кен орнының 38-іне
енді кәсіпкерлер иелік етпек.

компаниялармен
келісімшартқа
отырып, ары қарай бірлесе жұмыс істейміз.
Ұйымдастырушылар о баста аукционнан 190 млн теңге пайда көреміз деп
топшылаған. Бірақ шара қорытындысы бойынша 1,5 млрд. теңге табысқа қол жеткізді.
Келесі аукцион көктем айында өтеді деп
жоспарлануда. Мұндай бастама отандық
бизнестің дамуына тың серпін береді және
елдегі жұмыс орындарын көбейтеді», – деп
түсініктеме берді.
Жалпы, еліміздегі кен орындарын игеруге шетелдіктер бұрыннан атсалысып келеді.
Мысалы, біраздан бері «Қазатомпром»

ұлттық акционерлік қоғамы Ресей, Канада,
Франция, Жапония және Қытай елдерімен
біріккен кәсіпорындар ашып, еліміздегі
атом кеніштерінде уран өндіруде. Ресейдің
«Росатом» мемлекеттік корпорациясының
«Атомредметзолото»
компаниясы
еліміздегі
«Energy»
компаниясының
иелігіндегі
«Қаратаудың»
біріккен
кәсіпорнының 50 пайыз, «Ақбастаудың»
25 пайыздық акциясына иелік етіп отыр.
Сол сияқты уранға қатысты Қазақ-жапон
келісімі бар екені белгілі. «Аппақ» барлау кен орнының акциясының 65 пайызы
«Қазатомпромға» тиесілі болса, 25 пайы-

зын Жапонияның «Sumitomo Corporation»
компаниясы, 10 пайызын «Kansai Electric
Rower» компаниясы сатып алған. Сондайақ «Хорасан – 1» және «Хорасан – 2» деп
аталатын уран кеніштерінің де 40 пайыздық
үлесі жапондарда. Ал, Канаданың «Cameco»
компаниясымен бірігіп құрған «Ульба Конверсия» жобасындағы «Қазатомпромның»
үлесі – 51 пайыз болса, Camecoның үлесі
– 49 пайыз. Және «Инкай» уран кенішінің
акциясының 40 пайызына «Қазатомпром»
иелік етсе, 60 пайызы канадалықтардың
үлесінде. Демек, еліміздің бір ғана уран
өндірісінің біраз бөлігі жекенің қолында
деген сөз.
Мамандар бұл аукцион алғаш сөз
болғаннан бері өз пікірлерін білдіріп,
ұсыныстарын айтуда. Олардың ойынша, қазба байлықтарды аукционға салып пайда табу үшін стратегиялық
маңызы бар кен орындарына мемлекеттік
бақылауды күшейту керек. Сондай-ақ
қазба байлықтарды шикізат күйінше
шетелдіктерге арзан бағаға сата беруді
доғарып, негізгі қорды сақтауы қажет. Қазба
байлық ресурстарын аукционға салғанда
олардың құнын көтеріп, қымбатқа сатуды
ойластыру керек.
Жасыратыны жоқ, қазір әлем бойынша
шикізаттан
алынатын
өнім
көрсеткішін 92-94 пайызға жеткізуге
ұмтылыс жасалып жатқан шақта бізде
қазба байлықтың 90 пайызы шикі
күйінде сыртқа кетеді екен. Сонымен
бірге дұрыс игерілмегендіктің салдарынан ысырап болып жатқан қазынамыз да
аз емес. Мысалы көптеген кеніштерде
ілеспе газ пайдаланылмай, ашық аспанда жанып жатыр. Ал бұл газды пайдалануды жолға қойғанда елімізде көгілдір
отынның бағасы арзан болып, халықтың
тұрмыс деңгейін көтеруге себі тиер еді,
әрі экологиялық жағынан да зиянды отын
түрін тұтыну азаяр еді.
Сонымен, кен орындарын тұңғыш рет
жеке кәсіпкерлердің иеленуіне мүмкіндік
беретін аукцион өтті. Біреулердің айтып
жүргеніндей жер сатылған жоқ, тек жер
қойнауындағы қазынаны өндіру ісі жалға
берілді. Ал бұл шара мемлекеттің қаржы
қорын молайтуға тиіс.

Еуразиялық одаққа кедендік кодекс не үшін қажет?
«Еуразия әлемі» пікірсайыс клубында бас қосқан сарапшылар бұл жолы «Еуразиялық экономикалық одақтың Кедендік
кодексі: ұлттық мүдде мен мемлекетаралық әріптестіктің
арақатынасы» атты тақырыпты талқыға салды.

Саясаттанушы, «Еуразия әлемі» ҚҚ
жетекшісі Эдуард Полетаев өз сөзінде:

«Кодекс алдағы жылдың басынан бастап күшіне енуі тиіс. Бірақ көптеген

мәселелер бойынша одаққа мүше елдер әлі
де болса ортақ келісімге келген жоқ. Ендеше кодекс келер жылы да қабылданбай қалуы
мүмкін» деген пікір білдірді.
Ал Zonakz.net интернет-газетінің саяси шолушысы Владислав Юрицының айтуынша, Еуразиялық одақтың кеңістігінде сатып алушылардың, яғни, тұтынушылардың
мүддесін қорғайтын қандай да бір лоббилік
топтар жоқ. Яғни, бұл кодекстің енгізуден
бұрын қарапайым тұрғындарға не беретінін
ескеру керек.
Өз кезегінде Caspian Bridge ақпараттықсараптамалық орталығының бас редакторы
Замир Каражанов: «Кедендік кодексті әзірлеу
барысында барлық мемлекеттің мүддесі
ескерілгені анық. Себебі, пікірсайыстарда бизнес және мемлекеттік құрылымдардың өкілдері
қатысқан болатын. Бірақ та, қалай болған күннің
өзінде Ресейдің лоббилік мүмкіндігі одаққа
мүше басқа елдерге қарағанда әлдеқайда күшті.
Бірінші кезекте, бұл Кедендік кодекс Ресейге
қажет. Осы арқылы Мәскеу өзін экономикалық
тұрғыдан көрсетті. Ал біз ше? Бізде қандай
қауқар бар?», – деді.
Саясаттанушы
Антон
Морозовтың
пікірінше, Кодекс күшіне енген жағдайда
отандық өндірушілердің тағдырын ойлау керек.

– Иә, заң жүзінде бәрі жақсы және мінсіз.
Кодекс ортақ, шекаралар ашық, мүмкіндік те
мол әрі одаққа біріккен мемлекеттердің құқығы
тең. Егер де аталған Кедендік кодекс отандық
өндірушілердің мәселелерін шешіп жатса, ендеше бұл дұрыс құжат болғаны, – дейді Морозов.
Еуразиялық
франчайзинг
қауымдастығының президенті Бекнұр Қисықов:
«Бізге Кедендік кодекстен не күтуге болады?
Иә, көптеген барьерлер, яғни кедергілер жойылады екен. Бірақ осыншалықты қысқа мерзімде
мұның бәрін жойып, не болмаса қысқартып
жіберу мүмкін емес. Егер кодексті қазір
қабылдайтын болсақ, ертең екі жүріс жасаймыз.
Яғни, күшіне еніп, жұмысына кіріскен Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізіп әуреге
түсеміз. Франчайзинг қауымдастығының өкілі
ретінде мені Кодекс күшіне енгеннен кейін
жеке, интеллектуалдық мүлік, авторлық құқық
қалай қорғалады деген мәселе мазалайды, –
деді.
Ал отырысты түйіндеген саясаттанушы Андрей Чеботарев: «Кедендік кодекс
қабылданып, нақты іске кіріскеннен кейін ғана
біз Еуразиялық одақтың қандай ұйым екенін
(саяси әлде экономикалық) айтып бере алатын
боламыз», – деді. Яғни, Кедендік кодекстің
қабылдануы біраз түйткілдің бетін ашады деп
күтілуде.
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Тақырып ҚР Қаржы министрлігі
Мемлекеттік табыс комитеті төрағасы
Дәулет Ерғожиннің «Атамекен» Пікірталас
клубының отырысында сөйлеген сөзінен
кейін дамып кетті. Ел салықшыларының
басшысы «М1», «М2» және «М3»
(айналымдағы ақшалай және ақшасыз
қаражат саны және өзге де критерийлер)
ақшалай агрегаттарына жасалған талдау теңгемен берілетін ақша жиынының
сығымдалуын
көрсетіп
отырғанын
мәлімдеді. Бұл халықтың сатып алу
қабілетінің төмендеуінің, кредиттік, демек,
инвестициялық
белсенділіктің
төмендеуінің анық белгісі. Талдаушылар
бұдан жаңа валюта бағамы жағдайындағы
ҚР Ұлттық банкінің айқын кредит-қаржы
саясатының жоқтығын көріп отыр.
«Рубльдің
еркін
бағамы
жайлы шешім қабылданғанда Ресейдің
Орталық банкінің қалай әрекет еткенін
еске түсірейік, – деп атады Айдархан
Құсайынов. – Алдымен девальвациялық
күтулердің әсері тарқауына уақыт берді.
Иә, сол кезде бағам бір доллар үшін 70
рубльге дейін бірнеше есе көтеріліп
кеткен еді. Бірақ ОБ оны сығымдап,
интервенциямен тоқтатқан да жоқ –
девальвациялық
күтулер
түгесілген
соң экономиканы рубльмен толтыру басталды. РФ ОБ мақсатты түрде ресейлік
бизнестің рубль жиынына қол жеткізуін
қамтамасыз ете отырып, рубльдің 50-ден
төмен нығаюына мүмкіндік бермеді».
Және де бұл әмбебап рецепт.
Экономистің айтуынша, АҚШ Федералдық
резервтік жүйесі мен Еуропаның барлық
орталық банктері 2008 жылғы дағарыс
кезеңінде және одан кейін дәл осылай
қимылдаған екен.
«Банктер сандық тұрғыдан жұмсарту
деп
аталатын
саясатты
жүргізді,
яғни дағдарыс жағдайында іскерлік
белсенділікті ұстап тұру үшін, экономикаларын ақшамен толтырып, валюталарды еппен босатты, – дейді сарапшы. – Бізде керісінше. Ұлттық банк бір
жағынан, теңгеге деген қысымды алып
тастау үшін, ақша жиынын қысқартады,
келесі бір жағынан, интервенциялар
арқылы нарықтан соңғы өтімділікті тарта отырып, төмендетілген бейнарықтық

Қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеушілер санының болашақта өсуі
– қазақстандық бизнес үшін ең өзекті мәселе емес, деп есептейді экономист Айдархан Құсайынов. Оның ойынша, кәсіпкерлердің ең өзекті
түйткілі – теңгенің күштілігі және өтімділіктің болмауы.

бағам бойынша теңгені үнемі долларға
конверсиялап отыр. Теңгенің күшін
сақтап қалу жолындағы күресте өртелген
Ұлттық қордың 28 млрд. доллары – мұның
бәрі сол баяғы валютаға қамалған теңге

шығарылған бес жарым триллион теңге.
Реттеушінің өзімен-өзі мағынасыз әрі аяусыз шайқасуын бақылап отырмыз, ал онда
зардап шегіп жатқан бизнес. Ал мұнда
ақша бәрінен алынып, «уәкілетті» бан-

Ұлттық банк теңгеге деген қысымды алып тастау үшін, ақша жиынын
қысқартады, келесі бір жағынан, интервенциялар арқылы нарықтан соңғы
өтімділікті тарта отырып, төмендетілген бейнарықтық бағам бойынша теңгені үнемі долларға конверсиялады. Теңгенің күшін сақтап қалу
жолындағы күресте өртелген Ұлттық қордың 28 млрд. доллары – мұның
бәрі сол баяғы валютаға қамалған теңге өтімділігі. Бүгінде біз банктер
арқылы экономикаға толтырылған екі триллион зейнетақы ақшасы жайлы естіп жүрміз. Бірақ 28 млрд. доллар – бұл экономикадан шығарылған
бес жарым триллион теңге. Бұдан реттеушінің өзімен-өзі мағынасыз әрі
аяусыз шайқасын байқаймыз.
өтімділігі. Бүгінде біз банктер арқылы
экономикаға толтырылған екі триллион
зейнетақы ақшасы жайлы естіп жүрміз.
Бірақ 28 млрд. доллар – бұл экономикадан

ктер арқылы таратылып жатыр – біреуге
көбірек, біреуге азырақ».
Экономист
бүгінде
бизнестің
айналымдық қаражатты тек мемлекеттік

Мемсату өзгереді
«Мемлекеттік сатып алулар туралы» жаңа заңда
жеке кәсіпкерліктің әлеуетін барынша пайдалануға
бағытталған жаңалықтар еніп отыр. Бұл туралы Мемлекет басшысының бес институттық реформасы аясындағы
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру бойынша заңнамалық жаңалықтар мен ережелерді түсіндіру
жөніндегі семинарда ҚР Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов
мәлім етті.

Еске сала кетейік, жақында
қабылданған «Мемлекеттік са-

тып алулар туралы» ҚР Заңы
Ұлт жоспарының 56-шы қадамын
жүзеге
асыруға
бағытталады.
Құжаттың
негізгі
мақсаты
мемлекеттік сатып алулардың
тиімді жүйесін құру болып табылады, сонымен бірге құжат сатып
алулар ережесін жеңілдетіп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
азайтуды
қарастырады.
Атап
айтқанда, құжатта ықтимал тауар жеткізушілердің құқықтары
мен заңды мүдделерін қорғау және
мемлекеттік сатып алуға қатысатын
тараптардың жауапкершілігін арттыру шаралары көзделіп отыр.
Біз қазіргі күні жаңа заңнамалық
ережелерді жүзеге асыруға қатысты
өңірлер басшыларын, мемлекеттік

органдар өкілдерін шақыра отырып, бірқатар семинар-кеңестер
өткізіп жатырмыз. Соның ішінде
5 жаңа заң ережелерін түсіндіру
маңызды. Бұдан бөлек, аса маңызды
бағыт – бұлар «Мемлекеттік сатып
алулар туралы» және «Мемлекеттік
аудит және қаржылық бақылау туралы» мүлдем жаңа заңнамалар.
Бұл екі жүйе Елбасы айқындаған
5
институттық
реформадағы
стратегиялық міндетке жатады.
Бұндағы басты мәселе мемлекеттік
органдардың өзара ішкі жағынан да,
сондай-ақ мемлекеттің бизнеспен
өзара әрекеттестігі бойынша да
тиімді жүйе құруға бағытталады»,
– деді Б.Сұлтанов.
Министрдің сөзіне қарағанда,
мемлекеттік
сатып
алуларға
бағытталған жаңа нормалар бойынша жеке кәсіпкерліктің әлеуетін
мейілінше пайдалану көзделеді. Ал
«Мемлекеттік аудит пен қаржылық
бақылау туралы» Заң игерілетін
қаражаттың тиімділігіне негізгі
басымдықтар
беріле
отырып,
сарапшылық-талдау қызметтерін
күшейту көзделеді.

бағдарламалардың біріне қатысу арқылы
ғана ала алатынын айтады, себебі
Ұлттық банк белгілейтін реттеуші және
пруденциялық нормаларға шырмалған
екінші деңгейдегі банктер теңгемен кредит
беруді қатаң түрде шектейді.
«Ұлттық банк, осылайша, инфляциялық
процестерге қатаң бақылау орнатуға тырысады. Бірақ мұны неліктен кәсіпкерлік
үшін тұншықтырғыш жағдайлар жасау жолымен жасау қажет?» – деген сауал қояды
сарапшы.
Экономистің ойынша, Ұлттық банк
банктермен ара қатынасын жөнге салып,
өзінің берген уәделерін бірдеңе ғып орындауды бастауға тиіс.
«Егер
теңгенің
еркін
бағамы
төңірегінде берген уәдесі – теңгені
қалыпты мөлшерге дейін босаңсытуды
орындайтын болса, экономика «тыныс
алатын болады». Өндірушілеріміз импортпен бәсекелесетін болады, экономиканың
өсуін
дамытып,
бизнесті
ақшамен
жарақтандыра отырып, өтімділікті еркін
түрде өсіруге болады. Теңге биржаға емес,
шынайы сектор – сауда, өндіріс, еңбекақы
және салыққа баратын болады. Бүгінде
Ұлттық банк теңгенің күштілігіне табан
тіреп алып, экономиканы әлсіретіп тастады – мұнда енді басты түйткіл салық
емес, олар екінші тұр. Күшті теңгемен
өндірушілердің табыстылығы болмайды, ақша айналымы жоқ, жалақы жоқ,
сұраным да, бизнес те жоқ».
Сарапшы
елімізде
техникалық
тұрғыдан дұрыс валюта саясатын жүзеге
асыруды біршама оңай деп есептейді.
«Қазақстанда он ірі банк бар. Егер
экономиканың
өсуіне
бағытталған
дұрыс саясат болатын болса, олардың
әрқайсысының
басшылығымен
және
тіпті соңғы бенефициарымен техникалық
орындау жөнінде жай ғана келісуге болады – одан ешкім ұтылмайды ғой, – деп
есептейді Айдархан Құсайынов. – Айқын
ойын ережесін орнатуға бөгет жасайтын
не? Қаржы нарығындағы реттеушінің
шексіз әкімшілік ресурстарына ие бола
отырып, біздегі банк секторының жоғары
шоғырлануын пайдалана отырып, Ұлттық
банк қисынды монетарлық саясат жүргізе
алмағаны ма?

Бизнес мүддесі қалай қорғалуда
Биылғы жыл отандық кәсіпкерлер үшін де
қайшылығы мол, күрмеуі қиын кезең болды. Қарадай сенген «қара алтынымыз» пұл болмай қалды. Ал күн санап
шарықтап бара жатқан доллардың құны қай шамаға барып тұрақтайтынын ешкім де дөп басып айта алмай тұр.
Қазақстан секілді дамушы елдің экономикасында шағын және
орта бизнестің ерекше маңызға ие болатыны айтпаса да түсінікті.
Сондықтан олардың аяққа нық тұруы үшін ауқымды жобалар жүзеге
асырылып, елдегі кәсіпкерлік саласының дамуына негіз қаланған-ды.
Салыстырар болсақ, осыдан үш-төрт жыл бұрын қандай еді, қазір
қандай?! Кәсіпкерлер біледі, бұрынырақта бизнеспен айналысам деген адамның алдын кесе-көлденеңдейтін мәселелер шашетектен болатын. Бизнес өкілдері әкімшілік кедергіден көз ашпайтын. «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жұмыс істей бастағалы бұл мәселе
де оңтайлы шешімін таба бастады.
Ұлттық палатаның негізгі мақсаты – кәсіпкерлердің құқықтары
мен заңды мүдделерін жан-жақты қорғау екені мәлім. Осы бағытта палата құрылғалы, яғни 2013 жылғы қазаннан бері аталған құрылымға
кәсіпкерлерден 9600 шағым келіп түскен (оның 2600-і орталық
аппаратқа, 7 мыңға жуығы өңірлік палаталарға). Биылғы жылдың
өзінде Кәсіпкерлер палатасының орталық аппаратына 1000, өңірлік
палаталарға 3800 шағым жолданып, олардың 41 пайызы өз шешімін
тапқан. «Үй артында кісі бар» дегендей, әрбір шағымның артында
небір түйіткіл, қаншама тағдыр барын бағамдай беріңіз.
Таратып айтсақ, биыл палатаға бизнесті қорғау бағытында
жолданған шағымдардың 20 пайызы – жер қатынастары, архитектура
және құрылыс саласына, 14 пайызы – салық құқығына, 11 пайызы –
мемлекеттік және басқа да сатып алуларға, 6 пайызы – кәсіпкерлік
субъектілері арасындағы өзара келіспеушіліктерге, 6 пайызы – қаржы
саласындағы түйіткілдерге, 4 пайызы – көліктік мәселелерге және 3
пайызы – лицензиялау саласындағы проблемаларға қатысты.

