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«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы шағын кәсіпкерлікті шағын несие- 
леу бағдарламасын іске қоспақ. Қайтарылмалы негізде 1 млрд. 200 млн. теңге 
көлеміндегі бағдарламаны қаржыландыру «АЛМЭКС» компаниялар тобының жеке 
капиталын тарту арқылы іске асады. Бүгін Палата басқармасы төрағасы Абылай  
Мырзахметов пен «АЛМЭКС» басқарма төрағасы Мәжит Есенбаев өзара ынтымақ-
тастық туралы меморандумға қол қойып, шағын несиелеу шарттарын айтып берді.

талап қойып отырған жоқпыз», –
деп мәлімдеді ол.

Мырзахметов шағын несиені 
алудың басты шарты – бұл 
айқындалған бизнес-жоспар 
екенін айтты. «Бұған қоса біз 
ауыл шаруашылығына жарамды 
100 типтік жоба жасап шығардық. 
Олар қазіргі күні Кәсіпкерлерді 
қолдау орталығында жатыр»,–деп 
қосты ол.

Бағдарламаға қатысу-
шыларды бекітетін Өңірлік 
кеңесте кепілгерлік элементі бар. 
«Олардың барлығы да ауданнан 
шыққандар. Сол үшін ең басты-
сы – қолдау көрсету. Яғни біз із 
жүзінде несиені қайтарғанша 
оған көмек көрсететін бола-
мыз. Барлық мәселе осында, 
ауыл тұрғынын жалғыз таста-
мауымыз қажет. Қайтарылмалы 

кепіл дегеніміз осы. Біз оның 
ақшасынынң қайда кеткенін, 
егін мөлшерін, бәрін-бәрін 
бақылап отырмақпыз. Өңірлік 
кеңестермен сөйлестік, себебі 
онда ірі бизнес бар. Олар өздеріне 
жүктелген жауапкершілікті 
түсініп отыр. Мысалы, 
Маңғыстаудың жергілікті 
кәсіпкерлері шағын несиенің 
қайтарылмауының ауа-райы 

«Былтырдан ба-
стап Кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтары арқылы біз тегін 
бизнесті сервистік қолдауды 
іске асырып келеміз. Енді оған 
қоса шағын несиелер түрінде 
қаржылық демеу көрсететін бо-
ламыз. «АЛМЭКС» компаниялар 
тобы біздің идеямызға бірінші бо-
лып қолдау көрсетті. Оларға бұл 
үшін үлкен ризашылығымызды 
білдіреміз», – деді Мырзахметов 
меморандумға қол қойғаннан соң 
өткен баспасөз конференциясын-
да.

Бағдарлама аясында 4 
пилоттық облысқа 300 млн.
теңгеден бөлінетін бола-
ды, оған қоса әкімдіктер осы 
сома мөлшерінде қосымша 
қаржыландырмақ. Шағын не-
сиелер 6-7% пайызбен 3 жылға 
беріледі. «Жобаға үлкен 
қызығушылық танытқан Ақтөбе, 
Қызылорда, Маңғыстау және 
Алматы облыстарында қазір 
дайындық жұмыстары өтуде. 
Жақында ғана Жамбыл облысы 
басшылығынан да ұсыныс келіп 
түсті», – деп хабарлады Мырзах-
метов.

Палата басқармасы 
төрағасының айтуынша, іс 
жүзінде несие адамгершілік 
кепіліне сүйеніп беріледі. «Адам 
«судың да сұрауы бар» екенін 
түсінуі керек. Оп-оңай ала са-
лып, жұмсап, одан кейін келіп: 
«Ақшаны тойға немесе басқа да 
жеке басымның мақсаттарына 
жұмсап едім» деген болмау керек. 
Яғни, біз кепіл ретінде, мысал 
үшін құны 100 мың теңге болатын 
сабан үйді алып, 3 млн.теңгелік 
несиені беруге дайынбыз. Бұл 
таза адамгершілікке құрылуы ке-
рек, яғни адам қолындағы жалғыз 
сабан үйін беріп, оған алған 
қаржыны тиісінше жұмсауы ке-
рек. Кепіл құны несие мөлшерін 
жабатындай болуы керек деген 

секілді орынды себептері болған 
жағдайда, оны өздері төлеуге 
дайын. Біз мұның тиісті бағасын 
беретін боламыз», – деді Палата 
басқарма басшысы.

Онымен қоса, Мырзахме-
тов биыл әр ауданда Аграрлық 
құзырет орталығы ашылатынын 
жеткізді. «Біз оған мамандарды 
тартамыз. Олар жылыжайды салу, 
техниканың түрін таңдау және т.б. 
мәселелерде көмектесетін бола-
ды», – деді ол.

«Біз несие тарихы бойынша 
ешқандай шектеу қоймаймыз. 
Қолында бизнесі болып, оны 
үлкейткісі келетіндер де, жаңадан 
бастаушылар да қаржылық 
көмек ала алады», – деді Палата 
Басқарма басшысы.

«АЛМЭКС» Басқарма 
төрағасы Мәжит Есенбаев өз 
кезегінде Елбасының тапсырма-
сы бойынша құрылған шағын 
несие беру ұйымдары бүгінгі 
теңгелік өтімділікке байланы-
сты үлкен қиындықтарға тап 
болған. «Олар ұсынып отырған, 
шамамен 45-50%-ға тең пайыз-
дар, меніңше, шағын және орта 
бизнес үшін мүлдем тиімсіз. 
Оған қарағанда бүгінде 14%-
бен несие беретін «Даму микро» 
ұйымы қызметі жаман емес. 
Біз олармен бәсекеге түскіміз 
келмейді. Керісінше, шағын не-
сие мөлшерін ұлғайту арқылы 
көмек көрсеткіміз келеді», – деді 
ол.

«АЛМЭКС» мұндай тәуекелге 
барудан сескенбей ме деген 
сұраққа басқарма төрағасы: 
«Тәуекелке бел бумасқа болмас. 
Біз бұған саналы түрде келдік, 
себебі нәтижесі біз үшін жақсы 
болмақ. Біз келешекте қолайлы 
қаржылық және инвестициялық 
орта қалыптастыруға қабілеті 
бар нәтижелі бизнесмендер жасап 
шығатынына сенеміз. Тәуекелге 
бару себебіміз де осы».

255 миллиард теңге үнемделді Банктердің басы 
айналып жатыр

Қазақстанда 2015 жылы теңгемен 
сақталған депозиттер мөлшері рекордтық 
деңгейге жетті, – деп хабарлайды Ranking.
kz сарапшылары. Былтыр қаңтар мен 
желтоқсан аралығында жекеменшік және 
заңды тұлғалар салымдарын 23,4 триллион 
теңгеге толтырған.

Сарапшылардың мәліметінше, 2015 жылдың 
желтоқсанында банк клиенттерінің салымдары бірден 
3,5 триллион теңгеге толтырылыпты, бұл Қазақстанда 
бір ай ішінде салынған депозит мөлшерінің рекордтық 
көрсеткіші болып отыр. «Негізгі салымды екінші 
деңгейлі банк клиенттері толтырды. Олардың үлесінде 
2015 жылы салынған депозиттің 20,9 триллион теңгесі, 
яғни 88 пайызы бар», – деді сарапшылар.

Сонымен қатар, мамандар заңды және жекеменшік 
тұлғалардың ұлттық валютада сақтаған депозиттері 
арақатынасы көрсеткішінің төмендеуі девальвацияның 
жоғары деңгейде күтілуінен деп отыр. «Девальвацияның 
күтілуіне қарамастан, өткен жылы заңды және 
жекеменшік тұлғалардың ұлттық валютадағы салым-
дары айтарлықтай өсті, – деді сараптама орталығының 
мамандары. 

Жылдың бірінші жартысында теңгемен және басқа 
валютамен салынған депозит мөлшерінің айырма-
сы 1 триллион теңгеден аспаса, жыл соңына дейін бұл 
айырмашылық 1,2-1,7 триллон теңгеге дейін өсті».

«Самұрық-Қазына» АҚ басқармасының төрағасы Өмірзақ 
Шөкеев Елбасының жеке қабылдауында болып, холдингті 
трансформациялау бағдарламасымен оның активтерін 
жекешелендіруді жүзеге асыру барысы туралы баяндады.

Холдинг басшысы 2015 жылы ком-
панияның ағымдағы шығыстары 520 
миллиард теңгеге қысқартылғандығын, 

сондай-ақ, басымдығы жоқ бірқатар 
инвестициялық жобалар кейінге 
қалдырылғандығын соның негізінде 

255 миллиард теңге үнемделгендігін 
жеткізді. Бұған қоса, кредиторлармен 
келіссөздер нәтижесінде компания-
лар тобының жалпы қарызы 7 мил-
лиард долларға азайғандығы мәлім 
болды. Сонымен қатар, Ө.Шөкеев 
өңірлердегі ірі жобаларға, соның ішінде 
Атырау облысындағы мұнай химия-
сы өнімдерін шығаратын кәсіпорын 
құрылысына, Жамбыл облысындағы 
каустикалық сода және глифосат 
өндіретін өндірістік кешенге, сондай-
ақ «Солтүстік-Шығыс» электр тарату 
желісінің құрылысына инвестиция 
салу көлемі ұлғайғаны туралы айтты.

Кездесу барысында Нұрсұлтан 
Назарбаев жүзеге асырылып жатқан 
жекешелендіру бағдарламасының 
ашық әрі жариялы түрде жүргізілуін 
тапсырды. Сонымен қатар, Қазақстан 
Президенті әлемдік экономиканың 
тұрақсыздығына қарамастан, холдинг 
әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге 
асыруды жалғастырып, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға тиістігіне назар ау-
дарды.

Кездесу соңында Мемлекет 
басшысы «Самұрық-Қазына» АҚ 
басқармасының төрағасына бірқатар 
тапсырмалар жүктеді.

Бағдарлама аясында 4 пилоттық облысқа 300 млн.теңгеден бөлінетін болады, оған 
қоса әкімдіктер осы сома мөлшерінде қосымша қаржыландырмақ. Шағын несиелер 6-7% 
пайызбен 3 жылға беріледі. «Жобаға үлкен қызығушылық танытқан Ақтөбе, Қызылорда, 
Маңғыстау және Алматы облыстарында қазір дайындық жұмыстары өтуде. Жақында 
ғана Жамбыл облысы басшылығынан да ұсыныс келіп түскен.
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Зейнетақы жүйесін ел билігі ержелден масыл көреді. Содан болар алдыңғы жылда-
ры әйелдердің зейнетке шығар жасын ұзартып, ерлермен теңестіреміз деген бастама 
көтерілді. Қоғам наразылығына тап болған бұл идеяны билік «патамушта» аталып 
кеткен министр Серік Әбденовке итере салып, бар бәле соның бастамасымен болғандай 
ой туғызғысы келді. Алайда, өкімет басындағылар ойлағандарын жүзеге асырды. 
Енді әйелдердің зейнетке шығу жасы әр жыл сайын жарты жылға ұзартылып оты-
ратын болды. Қоғам «патамуштаны» табалап жатқанда билік осындай заң қабылдап 
алған еді. Ал, миссиясын орындаған министр «халыққа қарсы бастама көтергені» 
үшін қызметінен босатылды.

бөлінгелі отырған «ҚазАгро» 
2008-2009 жылы Ұлттық қордан 
бөлінген қаражатты тиімді 
жұмсай алмаған холдинг ретінде 
Президенттің өзінен сын естіген 
еді. Президенттің өзі бұл ұйымды 
дұрыс жұмыс істей алмаса тарату 
туралы да айтқан болатын. Бірақ, 
халықтың жинақтарынан тағы 
қомақты қаражатты бағыттау 
арқылы үкімет тұралаған 
компанияға қолдау көрсетпек.

Зейнетақы жинақтарынан 
алынатын 500 млрд теңгені 
долларға конвертациялау ту-

ралы шешім де түсініксіз бо-
лып отыр. Билік бұл қаражатты 
шетелдік нарыққа инвестиция-
лауды жоспарлағанымен, нақты 
қандай құралдарға жұмсайтынын 
ашып айтпай отыр. Бір қарағанда 
үкімет дағдарысқа қарсы шара-
ларды нақты зерттемей, қаражат 
бағытталатын салаларды толық 
анықтамай ойластырған секілді. 
Яғни, зейнетақы қаражатын 
сыртқа шығару ісінде ашықтық 
пен жариялылықтың жоқтығы 
көзге ұрып тұр. Билік халықты 
доллардан бас тартуға, ұлттық 

валютаны ғана қолдануға 
шақыра отырып, өзі 500 млрд 
теңгені долларға айналды-
рып, шетелдердің экономика-
сын инвестицияламақ. Мұндай 
шаралардың қаншалықты тиімді 
көрініс беретінін айту қиынға 
соғады. Осы уақытқа дейін 
Қазақстан табысты инвестор 
ретінде еш жерден көрінген емес.

Банкты жарылқау 
жалғасады

Халықтың бәленбай жыл 
жиған-тергенін тағы сол 

1,450 трлн теңге 
жұмсалады

Биыл зейнетақы жүйесіне 
қатысты тағы да шу шықты. Бұл 
жолы болашақ зейнеткерлердің 
келешек үшін деп жинап жатқан 
ақшаларына мемлекет көз алар-
тып отыр. Атап айтсақ, Үкіметтің 
соңғы кеңейтілген жиынында 
елбасы ортақ зейнетақы қорынан 
1,5 трлн теңгені экономиканы 
қолдау шараларына жұмсауға 
«рұқсат» берді. Ол қаражаттың 
1000 миллиарды «ҚазАгро» 
холдингіне берілсе, 360 мил-
лиарды тұрғын үй құрылысын 
қолдауға бағытталмақ. Тағы 
көп бөлігі кредитке батқан 
банктерді құтқаруға жұмсалмақ. 
Ұлттық экономика министрі 
Ерболат Досаев зейнетақы 
қорынан алынатын ақшаның 
1,450 трлн теңгесі биыл толық 
жұмсалатынын, оның 350 
млрд теңгесі республикалық 
бюджеттің дефицитін жамауға, 
600 млрд теңгесі немесе 
зейнетақы жинақтарының 41 
пайызы екінші деңгейлі бан-
ктер мен ұлттық холдингтердің 
шартты облигацияларын сатып 
алуға шығындалатынын айтқан 
еді.

Зейнетақы қорынан 
қаражат алу туралы шешімді 
үкіметтегілер Елбасының аузы-
мен айтқызды. Нарық заңдары, 
жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің негізгі қағидасы 
– жинақтарды табысы мол 
жобаларға инвестициялау, сол 
арқылы қордың инвестициялық 
кірісін арттыру ісі аяққа таптал-
ды. Зейнетақыдағы жинақтар 
еселеп табыс түсіретін жобаларға 
емес, қарызға батқан банктер мен 
компанияларды қолдауға, тиімсіз 
саясат нәтижесінде тұралаған 
бюджеттің шығындарын жабуға 
жұмсалмақ. Нақтырақ айтсақ, 
зейнетақы қорынан 100 млрд теңге 

халықты жоғары өсімді не-
сиелермен қанап келген бан-
ктерге беру жайы да ешкімді 
бей-жай қалдырып отырған 
жоқ. Өйткені, қазақстандық 
банктердің халықаралық қаржы 
нарығындағы рейтингі өте 
төмен. Біздің банктердің не-
сие портфелінің 75 пайызға 
жуығын қайтарылмайтын неси-
елер құрайды екен. Бұл жағдай 
біріншіден банк несиелерінің 
пайыздық көрсеткіштері өте 
жоғарылығын көрсетсе, екіншіден 
халықтың әлеуметтік ахуалының 
төмендігін білдіреді. Яғни, қазақ 
банктеріне шетелдік инвестор-
лар қызығушылық танытпайды, 
қаражат құймайды. Сол себепті 
де мемлекет билікпен ым-жымы 
бір банктерге халық қазынасынан 
қолдау көрсетпекші. 2008-2009 
жылғы банк дағдарысы кезінде 
де мемлекет отандық банктерге 
осылай қолдау көрсетті. Оның 
қайтарымы болды деп айта ал-
маймыз. Банктер сол қиын қыстау 
кезеңде де өз қызметкерлеріне 
жоғары бонустар беруді 
тоқтатпаған еді. «Сөзіңді біреу 
сөйлесе, аузың қышып бара ма? 
Ісіңді біреу істесе, қолың қышып 
бара ма?» дегендей, бар шаруасын 
мемлекет халықтың ақшасына 
шешіп беріп жатса, олар несіне 
сассын?!

Осылайша, тиімсіз 
мемлекеттік менеджмент халық 
қазынасын тағы да талан-таражға 
салмақшы. Мемлекет зейнетақы 
қорынан 5,8 млрд долларды эко-
номиканы қолдауға жұмсағалы 
отыр. Экономикасы бізден де 
сорақы Ресейдің өзі бұл бағытқа 
10 млрд доллар бағыттамақ. Ресей 
мен Қазақстан экономикасының 
көлемін ескерсек, біздің билік 
жұмсағалы отырған қаражаттың 
әлдеқайда ауқымды екеніне көз 
жеткізесіз.

Дархан Мұқан

Бағытымыз Қытай болуы тиіс
Қазақстанның азық-түлік нарығы 

Қытайға бағытталуы тиіс. Бұл туралы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің алқа 
мәжілісінде ҚР Премьер-Министрінің 
бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев 
мәлім етті.

Вице-премьердің сөзі бойынша, көптеген 
келіссөздерден кейін Қытай қазақстандық азық-
түліктерге өзінің нарығын ашып отыр. «Бұл үлкен 
жеңіс. Бізге басқа жаққа қарап қажеті жоқ, Қытай 
біздің шығарғандарымыздың барлығын «жұта» 
береді. Біз олардың стандарттарымен жұмыс істеуге 
дайын екенімізді айттық, олар бізге өз стандарттарын 
берді», – деді Б.Сағынтаев.

Оның сөзіне қарағанда, Қытай қазіргі уақытта 
қазақстандық өнімдерге қарай бет бұра бастады. Алай-
да, Б.Сағынтаев бұған біздің мемлекеттік органдардың 
тым салғырттығы кедергі келтіруі ықтимал екендігін 
де жасырмады. «Бізде тек бір түйткіл ғана бар. Ол – 
біздің мемлекеттік органдардың үйлесімсіз жұмысы. 
Біз осы туралы айтқанда, техникалық реттеу комитеті 
бұл істі ауыл шаруашылық министрлігіне ысыр-
ды, министрлік болса, комитеттің жұмысы деп 
ат тонын ала қашты. Әрбір мемлекеттік орган өз 
міндеттемелерінен қашуда. Нәтижесінде – «баяғы 
жартас, сол жартас». Жұмыс орнынан қозғалған жоқ», 
– деп атапа өтті вице-премьер.

– Олар өздерінің бизнестерін, халқын Қазақстанға 
қарай бұра бастады. Бізге осыны тек пайдаланып 

қалу керек. Қолдау көрсетуден тайынбау қажет. Олар 
бізден барлығын сатып аламыз деп отыр: астық, бал, 
ет, сүт өнімдері, өсімдік майлары мен тоң май. Жай 
ғана сатып алып қана қоймай, Қазақстанға инвести-
циялар құямыз деп уәде етті. Бірлескен кәсіпорындар 
құрмақшы. Жұмыс орындарын ашып, салық төлеуге 
дайын. Ал өнімін өздері сатып алып отырады. Бізге 
енді не қалды? Беттерінен қақпай, қажетті жағдайлар 
жасау ғана қалды», – деді Б.Сағынтаев.

ҚазАқпарат

Қытайды қандай тауарымыз қызықтырады?

Қытайды қандай тауар қызықтырады? KAZNEX 
INVEST Қытай нарығында жоғары сұранысқа ие 20-
дан астам қазақстандық тауардың тізімін жасады.

Бұл туралы Орталық комму-
никациялар қызметінде өткен 
брифингте KAZNEX INVEST 
компаниясының басқарма 
төрағасы Борисбий Жанғұразов 
мәлім етті.

«Жалпы алғанда, Қытай 
көптеген тауарларға зәру, 
әсіресе май және тоң май 
өнімдерін шетелден импорт-
тайды. Жыл сайын 100 млрд. 
долларға тауар импорттай-
ды. Осы орайда, Қазақстан 
майлы дақылдарды өсіруде 
үлкен әлеуетке ие. Егер май-
лы дақылдарды терең өңдеуге, 
жоғары сапалы май және 
тоң май өнімдері өндірісін 
ұйымдастыруға мән беретін 
болсақ, дамуы тежелмейтін 
салалардың бірін құрған болар 
едік», – деді ол.

Оның айтуынша, Қытай 
нарығында жоғары сұранысқа 
ие 20-дан астам қазақстандық 
тауардың тізімі жасалды.

– Олардың ішіне кондитерлік 
өнімдер, күріш, май және тоң май 
өнімдері, алкогольсіз ішімдіктер, 
күрке тауық еті, металлургия 
және басқа да тауарлар еніп 
отыр. Кондитерлік өнімдерден 
бізде үлкен әлеует бар, себебі 
Қазақстанда кондитерлік 
тағамдарды шығаруда үлкен та-
рих қалыптасқан, ұзақ жұмыс 
жасап келе жатқан ірі компания-
лар да көп, – деп атап өтті компа-
ния басшысы.

Сонымен қатар 
Б.Жанғұразовтың сөзі бойынша, 
Қытайдың ет және ет өнімдеріне 
деген сұранысы жоғары. «Егер 
санитарлық кедергілер жойыла-
тын болса, Қытай қой және ірі 
қара мал етін көп көлемде им-
порттай алады. Осы бағытта да 
жұмыстар жасалуда. Біз атал-
мыш өнімдерді Қытайға шығара 
аламыз», – деді KAZNEX 
INVEST басшысы.
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Қазіргі уақытта Оңтүстік астанамызда көлік қозғалысынан көп нәрсе жоқ. Себебі,  
күнделікті жұмысқа қала сыртынан қатынайтын адамдардың үлесі өте көп. Әсіресе, 
Қаскелең, Талғар, Жамбыл және Еңбекшіқазақ аудандары тұрғындарының жұмысы 
тікелей Алматымен байланысты. Біреулері мемлекеттік қызметте істесе, енді бірі 
саудамен айналысады. Солардың ішінде  бензинге кеткен шығынды ақтау үшін жо-
лаушы тасып, қосымша такси қызметін атқаратындары да аз емес. Яғни, жұмысқа 
келгенде де, жұмыстан қайтқанда да жолаушы алып қайтуға тырысады. Өкінішке 
қарай, жолаушы тасумен айналысып жүрген субъектілердің  көбісінің жасап жүрген 
кәсібі – салық заңнамасының талаптарына мүлде қайшы. Себебі, олар жеке кәсіпкер 
ретінде салық органдарында тіркелмей, заңсыз жолаушы тасымалымен айналысып 
жүрген субъектілер қатарына жатады. 

Тағы да бір айта кететін 
жағдай – заңсыз жолаушы-
лар тасып, такси қызметін 
атқарып жүргендердің ішінде 
мемлекеттік қызметте істейтін 
лауазымды тұлғалар да бар 
екені жасырын емес. Олардың 
көбісі такси қызметімен 
кешкілік және демалыс күндері 
айналысады. «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заң талап-
тары бойынша мемлекеттік 
қызметте жүрген лауазымды 
тұлға кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға құқылы емес. Егер 
де мемлекеттік қызметкердің 
заңсыз кәсіпкерлікпен айна-
лысып жүргені анықталған 
жағдайда, оның тәртіптік 
жауапкершілігі «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес» 
Заңымен қаралады. Және де оның 
нәтижесі мемлекеттік қызметпен 
қоштасуға әкеліп соғуы мүмкін. 
Яғни, заңсыз кәсіпкерлік пен 
«жабайы» таксидің жазасы ауыр 
екенін естен шығармағанның еш 
артықтығы болмас.                                                                                                                   

Бекен НҰРАХМЕТОВ 

Иә, қазіргі уақытта салық орга-
нында тиісті тәртіппен тіркелмей, 
такси қызметін атқарып жүрген 
субъектілердің  заңсыз әрекеттері 
әлеуметтік әділетсіздік факто-
рына әкеліп соқтыруы мүмкін. 
Себебі, бүгінгі күні заңды такси 
қызметімен айналысушылар тара-
пынан прокуратураға, мемлекеттік 
кіріс органдарына шағымдар 
көптеп түсе бастады. Оның негізгі 
себебі, арызданушылар салық 
органдарында  тиісті тәртіппен 
тіркеліп, мемлекетке  жолаушы-
лар тасымалы қызметі үшін заңды 
түрде салық төлеп тұрады. 

Енді салық органдарын-
да тіркелмей, «жабайы» такси 
қызметін атқарып жүргендер 
олардың жұмысына кәдімгідей 
кедергі келтіріп, бәсекелестік 
тудыруда. Сондықтан да 
мемлекеттік кіріс органдары та-
рапынан  кәсіпкерліктің бұндай 
заңсыз әрекеттеріне тосқауыл 
қою мақсатымен тиісті шаралар 
қолға алына бастады. 

Атап айтсақ, жуырда Түрксіб 
аудандық мемлекеттік кірістер 
басқармасының қызметкерлері 
прокуратура және мемлекеттік 
автоинспекция қызметкерлерімен 
бірлесе отырып, Алматы 
әуежайында  адамдарға өзінің 
заңсыз қызметін ұсынып  жүрген 
(тауар ұсыну, балгерлік жасау, 
қайыр сұрау, такси қызметін 

ұсыну т.б) бірқатар субъектілерді 
ұстап, тиісті әкімшілік ша-
ралар қолданды. Мысалы, 
жолаушыларға жақындап, заңсыз 
қызмет ұсынғаны және заңсыз 
тасымал жасағаны үшін 366 адам 
әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылды. Солардың ішінде біреуі 
басқа елдің азаматы ретінде сот 
шешімімен еліміздің территория-
сынан шығарылды. 

Тағы бір ерекше айта кететін 
жағдай – рейд барысында, 
кейбір жекелеген тұлғалардың 
қолданыстағы заң нормаларынан 
мүлдем хабарсыз болып шыққан. 

Мұндай жағдайда Қазақстан 
Республикасы Әкімшілік-құқық 
бұзу кодексінің 449 бабының 1 
тармағы бойынша (Қоғамдық 
орындарда тиісу) жауапкершілікке 
тарту көзделген. Ондай қызмет 
ұсыну үшін субъект салық ор-
ганында  жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелген және арнайы рұқсаты 
болуы керек. Заңды кәсіпкерлік  
қағазы болмаған жағдайда 
бірінші мәрте 5 айлық есептік 
көрсеткіш көлемінде (10605 теңге) 
айыппұл салынады. Егер де бұл 
жағдай бір жыл ішінде екінші 
мәрте қайталанатын болса, онда 
айыппұл көлемі екі есеге көбейеді 
немесе 5 тәулікке дейін әкімшілік 
қамауға алынады. 

Сонымен қатар, заңсыз жола-
ушы тасымалымен айналысқан 

жеке тұлғалар Әкімшілік құқық 
бұзу кодексінің 463 бабының 
(тиісті тіркеусіз, рұқсатсыз немесе 
хабарлама жіберілмей кәсіпкерлік 
немесе өзге де қызметпен ай-
налысу, сондай-ақ әрекеттерді 
(операцияларды) жүзеге асыру) 1 
тармағы бойынша да әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады. 

Бұл бап заңсыз тасымал кезінде 
ұсталған жағдайда қолданылады. 
Бірінші мәрте ұсталған жағдайда 
15 айлық көрсеткіш (31815 теңге) 
көлемінде айыппұл салынады. 
Бір жылдың ішінде екінші мәрте 
қайталанған жағдайда салына-
тын айыппұл саны екі есеге ар-
тады. Бұл бапта әкімшілік құқық 
бұзу объектісі болып табыла-
тын мүлікті тәркілеу мәселесі де 
қарастырылған. Сондықтан да 
заңсыз кәсіпкерлікпен айналы-
сушы субъектілер осы талаптар-
ды ұмытпағандары жөн. Себебі, 
заңнан жалтарып, салық төлеуден 
қашу дегеніңіз, астындағы 
жалғыз көлігін тәркілеуге әкеліп 
соқтыруы мүмкін.

Қазіргі уақытта салық 
заңнамасы тарапынан салық 
төлеуші субъектілерге көптеген 
жеңілдіктер қарастырылып 
отыр. Яғни, кәсіпкерлік қызметті 
адал атқарсаң, заң талапта-
ры да жеңіл әрі оңтайлы. Ал 
енді салық төлеуден жалтарып, 
заңға бағынудан бойын аулақ 

ұстағандар үшін қолданылатын 
шаралар да жеткілікті әрі қатал. 
Сондықтан да тұрғылықты жер 
бойынша мемлекеттік кіріс ор-
гандарына барып, заңды түрде 
тіркеліп, заңмен жұмыс істегенге 
ештеңе жетпейді. Оның еш 
қиындығы да жоқ. Мысалы, 
кәсіпкерлікті патент алу түрімен 
жүргізу үшін жолаушыларды та-
судан түсетін бір жылдық ақша 
айналымының көлемі 300 айлық 
жалақы көлемінен (6 857 700 тен-
ге) аспауы керек. Патенттің пайда-
лану уақыты кемінде бір айға, ең 
көп дегенде бір жылдан аспайтын 
мерзімге беріледі. Тапқан пайда-
дан төленетін салықтың мөлшері 
2 пайыз ғана. Патентпен салық 
төлеу тәртібі Салық кодексінің 
432 бабының (Алым есептеу мен 
төлеудің тәртібі) 1 тармағымен 
нақтыланған. Сонымен қатар 
жеке кәсіпкерлік қызметті 
уақытша тоқтатқан жағдайда,  
салық органына өтініш жазу 
арқылы патенттің қолданысын 
да уақытша тоқтатуға  болады. 
Сондықтан да еш қиындығы жоқ.

Алаяқтық асқынып тұр
Қазір екінші деңгейлі банк қызметкерлерінің қа-

тысуымен орын алатын алаяқтық қылмыстар қазір жиі 
кездесетін болды. Алаяқтықты кәсіп еткендер көбіне 
бұқаралық ақпарат құралдарына тұтынушылық не-
сие алу мүмкіндігі туралы түрлі хабарландырулар беру 
арқылы өздерінің айла-тәсілдерін жүзеге асырады екен. 

190 мың 803 теңгенің мүліктік 
залалын келтірген. Аталған 
шығынды келтірген алаяқтар еш 
жерде жұмыс істемейтін әрі не-
сие талаптарына жауап бере ал-
майтын адамдардың атынан несие 
рәсімдеуде асқан айлакерлікпен 
банктердің көзін байлауға тыры-
сады. Азаматтардың табыс көзін 
растайтын жалған құжаттар дай-
ындап, қаржы секторларының та-
лабын орындайды екен.

Мәселен, 2014 жылдың 10 ай-
ында Астананың бір ғана Сарыарқа 
ауданында біреудің атынан несие 
алып банкті де, төлқұжат иесін де 
тақырға отырғызған алаяқтардың 
65 оқиғасы тіркеліпті. Ал мұндай 
қылмыскерлерді табу оңайға 
түспейді. Алдап-арбаудың 
түрлі тәсілін тапқан мұндай 
алаяқтардың банктерде таныста-
ры да бар. Ақшаға мұқтаж бо-
лып жүрген жандар алаяқтардың 
құрығына оңай түсіп қалады.

Өткен жылы Шымкент 
қаласында да осындай алаяқтар 
5 бірдей жергілікті тұрғынды 
тақырға отырғызып кетіпті. «Ис-

лам банкінен 1-5 миллион теңге 
аралығында жеңілдетілген пай-
ызбен несие алып беремін» деп 
уәде берген алаяқ тұрғындардан 
500-700 мың теңге аралығында 
қаражат талап етеді. Яғни, 
несиенің 10 пайыздық үлесін 
сұраған. Сөйтіп, бесеуі де не 
несиені, не алдын ала берген 
ақшаларын қайтара алмаған. 
Өздерінің алданғанын түсінген 
тұрғындар құзырлы органдарға 
шағымданып, нәтижесінде алаяқ 
әйел темір торға қамалады.

Сондай-ақ, өткен жылы Ал-
маты қаласындағы автосалон-
дардан 1,5 миллиард теңгенің 
140 автокөлігі қолды болған. 
«Арзан несиемен темір тұлпар 
алып беремін» деп екі тарап-
ты да алдап соққан 15 адам-
нан жасақталған қылмыстық 
топ жыл соңында қолға түсіп, 
жауапкершілікке тартылған. 
Олар қымбат көліктерді арзанға 
алып беретіндіктерін айтып, 
талай адамға миллиондаған не-
сие алғызып, сол ақшаны өздері 
қалтасына басып, зым-зия 

жоғалып кеткен. Бұл алаяқтардың 
арбауына түскендер саны 150-ге 
жеткен.

Осыдан бірнеше жыл бұрын 
350 адамды алдап соққан алаяқ 
та 2015 жылы қолға түсіп, Аста-
на қаласына жеткізілген бола-
тын. Прокурорлардың айтуын-
ша, алаяқ адамдарды сендіру 
үшін арнайы сценарий құрыпты. 
Ұлыбритания банктерінің 
бірімен келісімге отырғанын 
айтқан алаяқ «кепілсіз әрі 
пайыздық үстемақысы төмен 
несие беремін» деген желеу-
мен халықтан алғашқы жар-
на есебінде қаражат жинай-
ды. Тіпті, бұл іспен айналысу 
үшін ол арнайы серіктестік те 
құрады. Сөйтіп, елдің сеніміне 
кірген алаяқ несиені үлкен 
көлемде алу үшін алдымен 15 
мың доллар көлемінде қаражат 
салу қажеттігін айтады. Кейін 
Ұлттық банкке сұрау жіберіп, 
Қазақстанда әлгі адам айтқан 
келісім түгілі, Ұлыбританияда 
ол айтқан банктің жоқ екендігі де 
белгілі болады.

Мұндай алаяқтар 
тұтынушыларға «қысқа мерзімде 
әрі ешқандай кепілсіз және табыс 
көзін растайтын анықтамасыз 
кез келген банктен несие алып 
береміз» деп уәде етеді. Соңында 

алданған тұрғындар банк алдын-
да берешек болып қалғандарын 
кеш ұғынады. Өткен жылы 
барлығы 260 жеке тұлғаға кепілсіз 
несиелерді рәсімдеген алаяқтар 
банкке жалпы сомасы 727 млн. 
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Ойыншық жасайтын цех жұмысын бастағанына көп уақыт бола 
қоймаған. Алғашында айына 3,5-4,5 мың ойыншық шығаруды 
жоспарлаған цех қызметкерлері бүгінде бұл межені артығымен орын-
дап отыр. Дәл қазіргі таңда мұнда 5 мың дана ойыншық шығарылады.

Кедергі көп болды
Ұжым мұнымен шектеліп қалмақ емес. 

Тіпті алға қойған жоспарлары да орасан. 
Осы ретте біз балаларға қуынаш сыйлап 
жүрген цехқа арнайы барып, жұмысымен 
танысып қайттық.

Рабиға Байтемірова басшылық ететін 
«Навруз Пластик» мекемесі кәсіпкер 
әйелдің отбасылық бизнесіне айналған. 
Ойыншықтардың барлық құжаты бар. Цех-
ты іске қоспас бұрын құжат жағынан талай 
кедергілерге тап болғанын да жасырмайды 
басшылық.

Құзырлы мекемелермен соттасып, 
тіпті Елбасыға да хат жазып, көмек 
сұрауға мәжбүр болыпты. Не дегенмен ба-
лалар үшін экологиялық таза ойыншықтар 
шығару еліміз үшін таптырмас кәсіпорын 
екенін алға тартқан олар ақыры соңында 
жергілікті биліктен қолдау тауып, 
былтырғы жылдың басында  жұмысын 
бастапты. Алғашында тәуекелге бел 

көмегіне жүгініп, арнайы станоктарға тап-
сырыс береміз. Олар 2 немесе 3 айда жасап 
беруі керек. Содан соң оны сатып алып, өз 
елімізге алып келмек ойымыз бар», – дейді 
цех басшылығы.

Дәл қазіргі таңда цех шығаратын 
ойыншықтар тек Шымкент емес, Алматы, 
Қарағанды, Астана секілді алыс-жақын 
аймақтардың нарығына шығарылуда.

«Көршілес жатқан Қырғызстан елінен 
де сұраныс түсіп жатыр. Жағдай тұрақталса, 
оны да жасаймыз», – дейді Байтемірова.

Бизнеске кездейсоқ келмеген
Цех қожайыны Рабиға Сатыбалдықызы 

ойыншық сату бизнесіне кездейсоқ келме-
ген. Бұған дейін Қытай, Иран секілді елдер-
ден ойыншық әкеліп, Қазақстан нарығында 
сатып жүрген. Күндердің күнінде «неге 
өзімізде дәл осындай ойыншықтарды 
шығармасқа?» деген ойға келген ол жол-
дасы екеуі ұлдары Наурызбекті Қытай 
еліне оқуға жіберген. Наурызбек аспан 
асты елінде сол елдің тілін жетік меңгеріп, 
мамандарымен тәжірибе алмасқан. 
Кейін ата-анасына ойыншық шығаратын 
құрылғылар туралы кеңес беріп, оны сатып 
алуға көндіріпті. «Ойыншыққа қажетті 
полипропиленді Ресей елінен алдыра-
мыз. Себебі ондай өнім Қазақстанда жоқ. 
Қалғанының бәрі өзімізде жасалады», – 
дейді Рабиға Байтемірованың ұлы Наурыз-
бек.

буып, бірінші құрылғыны 50 мың АҚШ 
долларына алған. Бүгінде мұнда мұндай 
құрылғының бесеуі бар.

Дәл қазіргі таңда мұнда балалар 
жүк көлігінің бірнеше түрі және лего 
құрастырғыштары (шелек) шығарылады. 
Сондай-ақ, баланың өздігінен мініп 
жүруіне лайықталған ойыншықтар да 
бар. Тіпті оларға рөлге отырған сәбидің 
көңілін көтеру үшін арнайы музыкалық 
құрылғылар да орнатылған.

Алдағы уақытта ұжым баланың 
өздігінен айдайтын көлемді көліктер мен 
«ходуноктарды» (балаға өздегінен жүруді 
үйрететін құрылғы) ойыншықтарды да 
шығаруды жоспарлауда. Алайда бұл 
межені орындауды басшылық 2017 жылға 
қалдырып отыр. Өйткені бүгінгі нарық 
заманында теңгенің құнсыздануы бұл жо-
спарды тезірек жүзеге асыруға кәдімгідей 
кедергісін келтіріп отыр екен. «Егер доллар 
тұрақталса, дереу қытайлық әріптестердің 

Кәсіпкер Қытай елінде білімін 
жетілдірген соң үйреніп-түйгенін 
шымкенттіктерге үйреткен. Дәл қазіргі 
таңда мұнда онға жуық қызметкер 
жұмыс істейді. Жалақысы- 40-50 мың 
тең көлемінде. Барлығы да жергілікті 
тұрғындар.

Ойыншық шығару жұмысы отбасылық 
бизнеске айналғандықтан кейде қара 
жұмысқа өздері де араласып кетеді. 
Отағасы басты инженер-технолог. Ол 
кісінің бұл саладан хабары өте көп.

Айына 5 мыңға жуық ойыншық 
шығарылады. Америкалық «МАК» марка-
лы жүк көліктерінің ең кішісі – 400 теңге. 
Ортаңғысы 650 теңге, «супер МАК» деп 
аталатындары 1000 теңгеден сатылуда. 
Ал балалардың өздері отырып, басқаруға 
лайықталған «Талакар» шағын көліктері 
музыкалық құрылғыларын қосқанда 2800-
3300 теңге аралығында.

«Лего» (шелектегі ойыншықтар) 
құрастырмалы ойыншықтардың бағасы 
көлеміне қарай әртүрлі. Ең арзаны 300 
теңгеден басталып, 700 теңгеге дейін ба-
рады. «Ең маңыздысы – бізде шығатын 
ойыншықтар барлық санитарлық-
эпидемиологиялық тааптарға сай. 
Баланың денсаулығына еш қауіпі жоқ. 
Сертификатталған. Барлық құжатымыз 
бар. Бағасын да халықтың қалтасымен са-
насып отырмыз» деген цех басшылығы 
осылайша жоспарларымен бөлісті.

32 мыңнан астамға рұқсатнама берілген
2015 жылы шетел азаматтарына Қазақстанда жұмыс істеуге 32 мыңнан астам рұқсатнама берілді, 

деп хабарлайды ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің баспасөз қызметі.

Ал 2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша, Қазақстанға шетелдік жұмыс 
күшін (ШЖК) тартуға 32 363 рұқсатнама 
берілді.

Олардың ішінде 1987-сі бірінші 
санат (жетекшілер мен олардың 
орынбасарлары), 5958 екінші са-

нат (құрылымдық бөлімшелердің 
жетекшілері) бойынша берілген. ШЖК 
тартуға рұқсаттың басым көпшілігі 
үшінші (мамандар) және төртінші 
(білікті жұмысшылар) санаттар бойын-
ша беріліп, тиісінше олар 13 968 және 
10 450 адамды құрады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда ШЖК 
пайдаланатын 1592 жұмыс беруші бар. 
Оларда 468 мыңға жуық Қазақстан азама-
ты еңбек етеді, яғни жалпы жұмыскерлері 
санының 93,3% құрайды.

Еңбек мигранттары шығатын негізгі 
елдер: Қытай 13 373 адам, Түркия – 4844, 
Украина 1620, Өзбекстан – 1303, Үндістан 
1235 болып есептеледі.

Сонымен бірге, 2015 жылы ШЖК тар-
татын жұмыс берушілер қазақстандықтар 
үшін 25 447 жұмыс орнын ашып, 5428 аза-
мат кәсіби даярлықтан және қайта даяр-
лаудан өтті, 12 639 жергілікті жұмысшы 
біліктілігін арттырды. 55 шетел маман-
дары қазақстандық кадрлармен алмасты-
рылды.

Еске сала кетейік, ішкі еңбек нарығын 
қорғау мақсатында ҚР Үкіметі жыл сайын 
республикаға шетел мамандарын тартуға 
квота белгілеп отырады.

2016 жылы республиканың 
экономикалық белсенді тұрғындарына 
шаққанда (63,1 мың адамға жуық) 
ШЖК тарту квотасы 0,7% мөлшерінде 
белгіленді.

Жамбаспұлдан  
салық төле 

Астанада жалға беріліп жатқан 
пәтерлердің тек 4 пайызы ғана заңды 
түрде рәсімделген. Ал қалған жалға 
берушілер мемлекетке есеп беруге 
құлық танытпай отыр. Мемлекеттік 
кірістер департаментінің мекеме бас-
шысы Әбілқайыр Сқақовтың айтуын-
ша, бас қалада есепке алынбаған үйлер 
тіркелетін болса, мемлекетке одан 300 
млн теңге түспек. 

Бұған қоса, жалға берілген ақының 40 
млрд теңгесі көлеңкелі айналымда жүр. Де-
партамент жетекшісі жағдай ЭКСПО көрмесі 
кезінде күрделене түсетіндігін айтып дабыл 
қағуда. Өйткені қонақ үйлерде орын жеткіліксіз 
болғандықтан, жалға берілетін пәтерге де-
ген сұраныс артады. Осы орайда мемлекеттік 
кірістер комитетінің басшысы қала әкімі Әділбек 
Жақсыбековтен көрме кезінде пәтер тапсыра-
тындарды акредиттеуді сұрап отыр. Оның ой-
ынша, туристерге пәтерін жалға беретіндерді 
жаппай тіркеуге алу керек. Сонда ғана жалда-
малы пәтерлер нарығының ашық болуына жол 
ашылмақ. Қазіргі таңда Астанада ресми түрде 
238 мыңнан астам пәтер есепке алынған. Оның 9 
мыңнан астамы заңды түрде жалға беріліп келеді.
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Жекешелендіру жағдайында шаруашылық нысандарының бол-
жау құнын анықтау қажет. Сондықтан меншік, оны бағалау, басқару 
және қорғау мәселелерін дұрыс түсіну маңызды. Бизнесті бағалау мәні 
– компанияның қор нарығы құнын немесе мүліктік кешенін болжам-
ды құнын анықтау. Қор нарығы дамымаған елдерде мүліктік кешенді 
бағалау – бизнесті бағалау. 

Бизнес бағасы – кіріс алатын фирма-
лар құны, табыс табу мүмкіндігін беретін 
меншік құқықтары, технологиялары, 
бәсекелік артықшылықтар, активтерінің 
нарықта қанша тұратындығында. 
Құқықтар, технологиялар, активтер заңды 
немесе жеке тұлғаларға тиесілі болмауы 
мүмкін. 

Мүлікті сатып алуға үміттенетін 
тұлғалар, инвесторлар саны бірнеше болуы 
мүмкін. Сондықтан инвестициялық құнды 
әр инвестор үшін арнайы анықтау қажет. 

«Кәсіпорынның мүліктік кешенінің 
бағасы» мен «бизнестің бағасын» ажыра-
та білу керек. Бірінші жағдайда жаңа ие-
гер бөліп сата алатын, профилін өзгерте 
алатын мүлік бағаланады. Бұрынғы 
иелердің құқықтары мен міндеттері са-
тып алынған мүлікпен қоса жаңа меншік 
иелеріне өтпейді. Келісімшарттарға 
сәйкес жекелеген мүліктік құқықтар 
мен міндеттер де, мысалы, лизингтік, 
франчайзингтік, т.б. берілуі мүмкін. Бұл 
жағдайда осы активтердің құны төленбеген 
міндеттемелер шамасына төмендетіледі. 

Екінші жағдайда иегердің бизне-
ске немесе акциялар түріндегі үлесіне 
меншік құқығы бағаланады, бұл орайда 
бағаланатын құқықтар мен міндеттердің 
бүкіл жиынтығы есепке алынады. Меншік 
иесінің стратегиялық мақсаты кәсіпорын 
құнын арттыру. 

Бизнесті бағалау фирма активтерін 
тиімді басқару үшін қажет. Алынған 
қаражатты басқа, кірісі көбірек қызмет 
түрлеріне инвестициялау үшін активтер 
құнын анықтау, кәсіпорын тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. Ең ықтимал 
баға бағалау нысанының нарықтық құны, 
ол бойынша осы бағалау нысаны мәміле 
тараптары барлық қажетті ақпаратқа ие 
бола отырып, ақылға қонымды түрде 
әрекет ететін, ал мәміле бағасының ша-
масына қандай да бір төтенше жағдайлар 
әсер етпейтін бәсеке талаптарында ашық 
нарықта шеттетіледі. Жобаны бағалау әрбір 
ықтимал инвестор үшін әртүрлі болады. 

Бизнес ретінде кәсіпорынның бір 
бөлігін, ал екінші бөлігін жылжымайтын 
мүлік ретінде сатуға болады. Кәсіпорынды 
реттеп және еркінен тыс таратуға бо-

лады. Реттеп тарату жеткілікті уақыт 
ішінде барынша жоғары баға алу үшін 
жүргізіледі. Еркінен тыс тарату шұғыл ак-
тивтерге өкімдік етуді білдіреді. Әрине, 
төмен құн береді және тарату шығындары 
(сату жөніндегі агенттерге комиссиялық 
төлемдер, таратылатын кәсіпорын 
әкімшілігін ұстау үшін шығындар, т.б.) 
есепке алынады. Фирманың тарату құны 
активтерді сатудан түскен сомадан кем 
көрсетіледі. Компанияны бағалауда оның 
бизнесі туралы бүкіл ақпаратты қамтитын 
бухгалтерлік есебі құны туралы түсінік 
бермейді. Тіпті компания тікелей шот 
әдісін қолданып, активтерді қайта бағалау 
жүргізсе де, активтердің баланстық құны 
нарықтыққа жуықтатылса да, компанияның 
акционерлік капиталының баланстық құны 
әрқашан нарықтан ерекшеленеді. Себебі 
бизнес капиталға салынған белгілі бір табы-
сты болжайтын инвестициялық жобаның 
нұсқасы болып табылады. Бизнестін 
инвестициялық тиімділігі қаржылық есеп-
те әрқашан көрсетіле бермейтін, бірақ та-
быс әкелетін материалдық емес активтер-
мен байланысты. Активтер табыс әкелсе, 
олар бизнес құнында есепке алынуы керек. 

Бухгалтерлік есеп деректерінің нормалар 
мен стандарттарға сәйкестігін аудитор рас-
тайды. 

Кәсіпорын құны есептілікте көрініс 
таппайтын, бірақ болашақтағы табысқа 
қомақты әсер ете алатын бірқатар 
факторларға байланысты. Мысалы, 
стратегиялық жоспарлар, талқыланатын 
келісімшарттар, бәсекелестердің белгілі 
әрекеттері, т.б. Меншік иелерін, фир-
ма менеджерлерін, бизнес серіктестерін 
сұрастыру нәтижесінде ғана осы фактор-
ларды бағалауға болады. 

Бизнес бағасы әрқашан субъективті. 
Бір фирма құнын бағалайтын екі маман 
әртүрлі бағалар қоюы мүмкін. Бірақ тіпті 
мұндай бағалар да маңызды, өйткені сол 
алғашқы баға келіссөздерді бастау негіз бо-
лады және активтердің шынайы тиімділігі 
туралы түсінік береді, капитал құрылымы 
бойынша шешім нәтижелерін бағалауға 
мүмкіндік туады. 

Жылжымайтын мүліктің қалпына 
келтіру құнын есептегенде сметалық 
құнның көрсеткіштері, сметалық норма-
тивтер, т.б. ескеріледі. Машиналар мен 
жабдықтар үшін, сатуды тікелей салы-

стырмалы талдау техникасы қолданылады. 
активтің жинақталған тозуы бағаланады.

Экономикалық ғылымдағы «тозу» 
және бухгалтерлік есептегі «амортиза-
ция» терминдерінің айырмашылыы бар, 
әдетте, ол үш класқа бөлінеді: физикалық, 
функционалдық және экономикалық. 
Физикалық тозу – алғашқы қасиеттерінен 
айрылу салдарынан мүлік құнының азаюы. 
Функционалдық тозу – заманауи нарық 
талаптарына сәйкес келмеу салдарынан 
мүлік құнының азаюы. Экономикалық тозу 
– қоршаған орта талаптарының өзгеру сал-
дарынан мүлік құнының азаюы.

Капитал құрылымын сипаттайтын 
және ұзақ мерзімді болашақтағы кәсіпорын 
тұрақтылығын анықтайтын таза актив-
тер – кәсіпорынның қаржы жағдайын 
бағалайтын ең маңызды көрсеткіш. Таза ак-
тивтер сомасы кәсіпорын тараған жағдайда 
барлық міндеттемелерді өтегеннен кейін 
кәсіпорын иелеріне не қалатындығын 
көрсетеді.

Бизнесті бағалаудағы салыстырмалы 
тәсіл активтер құндылығын, жеткілікті 
түрде қалыптастырылған нарық болғанда 
қандай бағаға сатылуы мүмкін екендігін 
корсетеді. Бұл нарықта қалыптасқан нақты 
инвестициялау нысанына деген сұраныс 
пен ұсыныстың шынайы көрінісі. Бизнесті 
бағалаудағы кемшіліктер: нысанды сату 
бағасын нарықтық деп есептеу үшін 
қажетті барлық шарттар мен талаптардың 
орындалуын тексерудің мүмкін еместігі; 
кәсіпорынның болашақта даму перспек-
тиваларын есепке алмай ретроспективті 
деректерді пайдалану; шынайы қаржы 
ақпаратын және ұқсас нысандардың және 
бағаланатын нысанның физикалық және 
экономикалық сипаттамалары тура-
лы деректерді толық алу күрделігі және 
шектелуі. 

Ұқсас компаниялар әдісі шетелдік 
компаниялар жүргізетін бизнес құнын 
бағалағанда кең қолданылады. Оны сәтті 
қолдану үшін ұқсас компаниялардың 
қаржы, операциялық және нарықтық 
жағдайын сипаттайтын ақпараттық дерек 
қорлары пайдаланылады.

Ләззат Спанқұлова, 
Әлия Нурғалиева

Тыйым салынды
Елімізде пәтер мен көлік құнын 

доллармен белгілеуге тыйым са-
лынды Осылайша Ұлттық эконо-
мика министрлігі долларға қарсы 
ауқымды күрес жариялады. 

Енді интернет сайттарға тауар құнын 
АҚШ ақшасымен белгілеуге рұқсат жоқ. 
Яғни, кәсіпкерлер доллар, евро, рубль 
дегенді мүлдем ұмытуы тиіс.

Осылайша, электрондық саудамен ай-
налысатын отандық сайттар теңгені місе 
тұтуы қажет. Бір қызығы, бұл талаптың 
шетелдік сайттарға қатысы жоқ екен. 
Яғни, біздің елде тіркелген сайттар пәтер, 
көлік, басқа да тауарлардың құнын ұлттық 
валютамен белгілеуге міндетті. Ереже-
ге бағынбағандарды Ұлттық экономи-
ка министрлігі тәртіпке салмақ. Алайда, 
шенеуніктер кәсіпкерлерге қандай жаза 
қолданатынын әлі нақтыламапты. 

Ақша жасыра алмайсыз
2017 жылдың 1-қаңтарынан бастап қазақстандықтар швейцариялық 

банктердегі, оффшорлардағы заңдастырылмаған қаражаттарын жа-
сыра алмайды. Бұл туралы бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық 
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитеті Тәуекелдер, талдау және статистика 
басқармасының басшысы Ерлан Сағынаев мәлім етті.

жүйесі бүгінгі таңда әзірлену үстінде. 
«Сондықтан да, әзірше бақылау жүйесі 
орнығып жатыр. Биылғы жылы бәрі дай-
ындалады, сосын 2017 жылдан бастап қана 
толық көлемде жұмыс істейтін болады», – 
деп түсіндірді ол.

Сонымен бірге, басқарма басшысы 2017 
жылдан бастап Қазақстанда барлық аза-
маттар шет елдердегі өздеріне тиесілі кез 
келген мүлікті, ақшалай қаражаттарды, 
бағалы қағаздарды, заңды тұлғалардағы 
қатысу үлестерін декларациялауы 
керектігін еске салды. Оның айтуын-
ша, декларацияланбаған мүлік бойынша 
әкімшілік жауапкершілік қарастырылады. 
Ондай фактілер алғаш анықталған 
жағдайда бірінші жауапкершілік 250 айлық 
есептік көрсеткішті құрайды. Ал жыл бары-
сында осындай фактілер тағы қайталанып, 
анықталса әкімшілік айыппұлының көлемі 
екі еселеніп, 500 АЕК құрайды.

«Егер азамат өз мүліктерінің, 
қаражаттарының заңдық негізін түсіндіріп 
бере алатын жағдайда болса, оған 
заңдастыру акциясының қажеті де шама-
лы. Бұл ретте жария ету мен капиталды 
заңдастыру акциясы негізінен жасырын 
ұсталып жүрген, салықтан жалтарылған 
мүліктер мен қаражаттарға қатысты болып 
табылады», – деп түсіндірді Ерлан Сағынаев.

Департамент басшысының айтуынша, 
Қазақстан Страсбург конвенциясын рати-
фикациялаған болатын. Қазақстаннан бөлек, 
аталған конвенцияға әлемнің 90 мемлекеті 
мен оффшорлық аймақтар қосылған.

«Конвенцияға қосылушылардың 
барлығы да өз елдерінің резиденттері туралы 

мәліметтермен алмаса алады. Соған сәйкес, 
біз де автоматты режимде қазақстандықтар 
туралы кез келген ақпаратты, тіпті олар 
оффшорлық аймақтарда болса да ала ала-
мыз», – деді басқарма басшысы. Оның ай-
туына қарағанда, оффшорлық аймақтарда 
қаражаттары бар азаматтарды анықтау 
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Бүгінде елімізде «желілік маркетинг» ұғымы ешкімге таңсық емес. Досымыз, та-
нысымыз немесе туысымыз әйтеуір бір желі арқылы тұтынатын тауар сатып алады. 
Ол әдетте, биологиялық белсенді қосымша аталып кеткен витаминдер, кір, ыдыс-
аяқ жуатын тазалағыш заттар болмаса косметикалық құралдар. Бір қарағанда, 
нарық ұсынатын тауарлар ішінен  әркім өзіне ұнатқанын сатып алады, қала берді, өз 
қалағанымен айналысады, деген секілді анау айтқандай ерсі көрінбесі анық.

Дегенмен, алаңдататыны 
сол, бұл күнде желілік марке-
тинг қоғамдық сипат алып келе 
жатыр. Ол дегеніңіз – бір немесе 
бірнеше желі арқылы нан тау-
ып жеп жүргендерді күнделікті 
өзіміз байқап жүрміз, болма-
са әйтеуір бір туысыңыз неме-
се танысыңыз осынау бизнес 
түрін таңдап бел шешіп кірісіп 
жүреді. Айта кетерлік бір жайт, 
әдетте, мұндай компаниялардың 
басым көпшілігі Құрама Штат-
тары, Еуропа, Оңтүстік Корея 
немесе Қытай елінікі. Біздің 
елдегі тұтынушылар сәйкесінше, 
осы аталған мемлекеттердегі 
компаниялардың қалтасын 
толтыруға үлес қосуда.

Кәсіпкер – тәуекелге барып, 
қажет жағдайда қаражат са-
лып, заңмен тыйым салынбаған 
кез келген кәсіпкерлік қызмет 
түрлерімен, атап айтқанда, 
коммерциялық делдалдықпен, 
сауда жасаумен, сатып алумен, 
кеңес беру қызметімен және де 
бағалы қағаздарға байланысты 
операция жасаумен айналыса ала-
ды. Қарапайым сөзбен айтқанда, 
кәсіпкер – белгілі бір салада 
қызмет көрсету, өнім шығару, 
биржада ойнау, дүкен ашу, заң 
немесе өзге де мәселелер бойын-
ша кеңес берумен айналысады.  
Адам немесе ақыл-ой ресурста-
рын, қаржы  және шикізат пен 
өзге де адам өміріне қажетті зат-
тарды қолдана отырып, белгілі 
бір өнім шығаратын не қызмет 
көрсететін, сату немесе сатып 
алу мәселесімен айналысатын 
кәсіптің иесі деген сөз. Басты 
артықшылық – кәсіпкердің  та-

бысы өзінің шығарған өнімі не-
месе жасаған саудасы, көрсеткен 
қызметінің көлеміне тікелей бай-
ланысты

Желілік маркетинг – 
«Multilevel marketing» (MLM), 
ағылшын тілінен көп деңгейлі 
маркетинг деп аударылады.  Бұл 
белгілі бір тауар мен қызмет түрін 
тәуелсіз дистрибьюторлар желісін 
құру арқылы өткізу деген сөз.

Бір қарағанда, анау айтқандай 
өрескел ештеңе жоқ секілді. 
Алайда, құрылымы жағынан 
бұл кәсіп түрі өзіміз білетін 
қаржылық пирамидаларға өте 
ұқсас. Өйткені, мұнда кез-келген 
дистрьбютордың табысы өзі және 
өзінен кейін желіге тіркелген 
адамдардың сатып алған тау-
ары немесе тұтынған қызмет 
ақысының көлеміне байланы-
сты. Өзіңнің артыңнан неғұрлым 
көп адам жинасаң және олардың 
барлығы да ай сайын тағы бір 
топ адамды өздерінен кейін 
тіркесе,барлығы да жиналып 
осы компания ұсынған тауар мен 
қызмет түрлерін неғұрлым көп 
пайдаланса, желінің ең басында 
тұрған адамның айлығы да арта 
береді.

Пирамидаға ұқсай ма, 
ұқсайды! Мұнда да бастапқы 
салым керек және ай сайын 
қажетті баллды жинап тұрғанда 
ғана табысыңыз болады, түптеп 
келгенде желінің бір ұшындағы 
адам  табыс табушы емес, тек 
тұтынушы болып қалуы әбден 
мүмкін.

Сарапшылардың пікірінше, 
қаржылық дағдарыс кезінде 
әдетте желілік маркетингтен та-

быс көзін іздейтіндер саны артады 
және бұл MLM компаниялардың 
жұмысы жүре бастайтын уақыты. 
Ол түсінікті де, дағдарыс кезінде 
қосымша қаржы көзін табу, арзан 
әрі пайдалы өнім немесе қызмет 
көрсету түрлерін іздеу адамдарға 
тән қасиет. Мұнымен қоса, 
желілік маркетинг өкілдері  бұл 
кәсіп түрін тез арада баюдың ең 
оңтайлы жолы ретінде танысты-
рады, көпшілікті де сонысымен 
тартады.

Бүгінгі таңда 130 мемлекет-
те 5000-нан аса MLM компа-
ния жұмыс істейді. Оның 2000-
нан аса түрі Америкада қызмет 
етеді. Айта кетерлік бір жайт, 
Американың кейбір штаттарында  
кейбір желілік компаниялардың 
қызметі заңмен шектелген.

Ал, миллардтардың елі 
Қытайда бар болғаны әлемдік 
14 және жергілікті 4 компания 
ғана қызмет етуде. Олардың 
да қызметі заңмен қатаң 
шектелген. Әлемдік MLM 
компанияның дистрибьютерлері 
сол компанияның ресми түрде 
қызметкері болып есептеледі.

Ал, біздің елімізде желілік 
маркетингпен айналысуға заңмен 
шектеу қойылмаған, ашық 
қызмет түрі есептелінеді,  алай-
да, мұндай компаниялардың 
қызметін реттейтін бір де бір заң 
жоқ. Қазіргі таңда Қазақстанда 50 
MLM компания жұмыс істейді.

Дегенмен, дүниежүзінде 
Әлемдік тікелей сауда Ас-
социациясы MLM компа-
нияларды тіркеп, тіркелген 
компаниялардың құқы мен тау-
арын тұтынушылардың құқын 

қорғау мәселесін өзі міндетіне 
алған. Мұндай Ассоциация 2010 
жылы елімізде де құрылған. 
Бұл ұйымға тіркелу арқылы 
компаниялар өз бизнестерін 
өнім сапасы мен тұтынушы 
құқын қорғау саласындағы ең 
жоғарғы талаптарға сай жүргізіп 
отырғанына кепілдік бере алады.

Ассоциация басшылығымен 
тікелей сөйлесу мүмкін бол-
мады. Ал, ұйымның интер-
нет парақшасында көрсетілген 
мәлімет бойынша, еліміздегі 
MLM компаниялардың ішінде 
ассоциацияға Эмвей, Эйвон, Фа-
верлик, Гербалайф, Хилз энд 
Биьюти, Гербалайф, Мэри Кэй, 
Орифлейм, Тиенс, барлығы 9-ы 
ғана мүше екен.

Желілік маркетинг аты ай-
тып тұрғандай тауар немесе 
қызмет түрін тұтынушылар са-
нын арттыру үшін қолданылатын 
маркетингтік әдіс.  Иә, тек қана 
маркетингтік әдіс, бірақ – біздің 
ұғымымыздағы бизнес емес.  Тек 
белгілі бір компанияның өз өрісін 
кеңіту үшін қолданатын тәсілі.

Ал, өз уақытыңызды 
және қаражатыңызды, өз 
потенциалыңызды тиімді 
пайдаланғыңыз келсе – өз 
кәсібіңізді ашуға талпынған 
жөн. Қазіргі таңда елімізде 
жеке кәсіпкерлікті, шағын және 
орта бизнес өкілдерін қолдауға 

арналған көптеген бағдарламалар 
бар. «Даму» қоры мен банктер 
тарапынан да кәсіпкерлікті не-
сиелеуге қатысты жеңілдіктер 
қарастырылған.

Егер, «кәсіп бастау» де-
ген сөзге қорқынышпен 
қарайтын болсаңыз, «Атаме-
кен» ұлттық кәсіпкерлік па-
латасы жанынан құрылған 
өңірлердегі Кәсіпкерлікті қолдау 
орталықтарына барып, жеке 
кәсіп ашуға қатысты барлық 
ақпараттарды алуыңызға бо-
лады. Мұндай орталықтарда 
заңнамалық актілерден ба-
стап, бизнес-жоспар жасап, оны 
қаржыландыру мәселесіне дейін 
тегін кеңестер ала аласыз.

Бастысы өзіңіз қалаған салада, 
жақсы көретін ісіңізбен айналыса 
отырып, қаражат табудың жолда-
рын меңгересіз, қорқынышыңыз 
сейіледі. Толық ақпаратты  www.
palata.kz, Ұлттық Кәсіпкерлер 
Палатасының ғаламтордағы 
парақшасынан ала аласыз!

Жеке кәсібіңізді ашып, 
өзіңіздің қаржылық 
потенциалыңызды арттыру-
ды қалайсыз ба, әлде  желілік 
маркетинг  арқылы адамдар 
пирамидасының бір кірпіші 
болғыңыз келе ме, таңдау – 
өз қолыңызда.  Тек опық жеп 
қалмаңыз, қымбатты оқырман!

Риза Исаева, «Ұлт» порталы

Қазақстан  көліктер қырғыз 
бен тәжік нарығын жауламақ

Шығыс Қазақстан облысының әкімі Да-
ниал Ахметов ШҚО-ның өзге өңірлермен 
сауда-экономикалық байланысын нығайту 
үшін Қырғызстан мен Тәжікстанға жұмыс 
сапарымен барып қайтты. Тараптар «БИ-
ПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» холдингінің 
өнімдерін қос елдің нарығына шығару 
мәселелеріне ерекше тоқталды.

Сапар барысында Шығыс Қазақстан облысының бас-
шысы Даниал Ахметов бастаған қазақстандық делега-
ция Қырғыз Республикасы Премьер-министрінің орын-
басары Олег Панкратовпен және Тәжікстан премьерінің 
орынбасары Азим Ибрахимовпен келіссөздер өткізді, 
деп мәлімдеді ШҚО Ақпарат орталығынан.

Тараптар сауда-экономикалық қатынастарды 
тереңдету мәселелерін талқылап, осы елдер аумағында 
Lada автокөліктерінің дистрибуция, бөлшек саудасы 
мен сатылымнан кейінгі қызмет көрсету мәселелерін 
егжей-тегжей қарастырды.

Келіссөздер қорытындысы бойынша «БИПЭК 
АВТО – АЗИЯ АВТО» холдингінің өнімдерін Тәжікстан 
нарығына жеткізуге қатысты нақты ұсыныстар 
әзірлеу үшін жұмыс топтарын таяу арада Қырғызстан 
мен Тәжікстанға жіберу туралы уағдаластыққа қол 
жеткізілді.

Кәсіпкер ірімшіктің жаңа түрін ойлап тапты 
Павлодар облысы Успен ауданының Констан-

тиновка ауылында кәсібін дөңгелеткен Эвальд  
Руфф ірімшіктің жаңа түрін ойлап тапты.

Еңбекқор жан жетекшілік ететін «РЭГтайм» атты 
фермерлік шаруашылық ел Тәуелсіздігімен түйдей құрдас. 
Ісін ашқанына 25 жылдың жүзі болып қалған шаруашылық 
негізінен ірімшік түрлері және шұжық өнімдерін шығарады. 
Жуырда ірімшік өндіруді ата-бабаларынан мұра еткен 
Эвальд Руфф сүт өнімінің жаңа түрін ойлап тапты. Оған 

«Қазақстандық» деген атау беріп, қаптамасын ерекше 
безендірген.

– Ірімшік қайнату цехы тәулігіне 20 тонна сүтті қайта 
өңдеуге қауқарлы. Қазіргі таңда ірімшіктің қатты және 
жұмсақ түрлерін неміс, дат технологиялары бойынша 
әзірлейміз. Жуырда қатты ірімшіктің жаңа түрін қайната 
бастадық. «Қазақстандық» деп аталатын өнімнің дәмі 
ерекше, әрі табиғи. Экологиялық таза өнім еш қоспасыз, 
құрамында денсаулыққа зиян заттар жоқ. Сонымен қатар, 
шұжықтың 25 түрін өндіреміз Дайындаудың әдіс-тәсілдерін 
құпия сақтаймыз, – дейді Э.Руфф.

Қуантарлығы, болашақта кәсіпкер өнімдерін Астана 
нарығына ұсынбақ. Әлемдегі күрделі экономикалық жағдайға 
қарамастан, ісін кеңейтпек ойы бар. Бұл бағытта мемлекеттік 
субсидиялардың көмегі зор.

«Әрине, шетелден көптеп тасымалданатын өнімдер 
бәсекесіне төтеп бере алмаймыз. Себебі, отандық 
нарықта көптеп кездесетін ірімшік өнімдері ақуыз-май 
қоспаларынан жасалған. Яғни, табиғи тауар емес. Бағасы ар-
зан болғандықтан, біз өндіретін ірімшіктерге сұраныс азай-
ып қалады. Ал табиғи өнімнің құны сәл қымбаттау болады. 
Дегенмен, соңғы екі жыл бойы субсидияға қол жеткізіп, 
кәсіпорнымыз қанатын кеңге жайды», - дейді шаруа.

Қазіргі таңда Эвальд Руффтың фермасында 320 ірі қара 
мал, 300 шошқа және 17 түйе өсіріледі. Осы жылдың мамыр 
айында фермер шұбат өндірісін қолға алмақ ниетте.

«Әзірге Талдықорғандағы фермерлерден 18 түйе сатып 
алдым. Осылайша, жаңа бағытта игергім келеді», – дейді 
Э.Руфф.


