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Елімізде «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы туралы естіген 
азаматтар бизнес ашып, несие алуды армандайтыны жасырын емес. 
Алайда, бұл арманға қол жеткізу қазір қиын болып тұр. Өйткені кәсіп 
бастауға несие алу үшін де қалтаңда қаражатың болуы керек. Бұл 
Өңірлік даму министрлігі мен «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорының 
өкілдері бірігіп өткізген баспасөз мәслихатында айталды.

Айталық, жүзеге асырмақ жобаңыздың 
құны 1 миллион теңге болса, «Даму» 
кәсіпкерлікті қолдау қоры сіз үшін 700 мың 
теңгенің кепілдігін ұсына алады. Онда да 
қалтаңызда 300 мың теңге қаржыңыз болса 
ғана. Яғни жаңадан кәсіп бастауды жоспар-
ламас бұрын, қаражат жинаңыз. Ал ондай 
қаржыны ауылдағы қара халық қайдан 
алады? Байқаған болсаңыз, мақтауы басым 
бағдарлама да қалталыларға арналғанын 
аңғарасың. Үкіметтің кеңейтілген оты-
рысында Президент бүгінгі заманда бос 
жүретін адам болмауы керек деп еді. 
«Мына заманда қалай адам бос жүреді, 
айтыңдаршы?! Егер ауылда істейтін жұмыс 
қалмаса, несие алып, кәсіп аш, мал бағып, 
құс өсір» деді Елбасы. Ал кешегі баспасөз 
мәслихатында несие алып, кәсіп ашу үшін 
де қалтаңда тиын-тебен болуы керек екені 
ашық айтылды.

Ауылдағыларды жатыпішерлер 
қатарына қосуға әсте болмайды. Олардың 
да кәсібін дөңгелетіп әкетуге ықыласы 
ауып тұр. Алайда қалтасында жоғарыда 
айтылғандай, ақшасы жоқ, бар тапқаны 

бала-шағаның шығынынан артылмайды. 
Оның үстіне, екінші деңгейлі банктердің 
де ауылдарға барғысы жоқ. Банктердің бар 
сылтауы, ауылда кепілге қояр мүліктің құны 
жоқ екенін алға тартады. Мұны Өңірлік 
даму министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту 
комитетінің төрайымы Ғалия Жолдыба-
ева да растады. Қазір министрлік несие-
қаржының ауылдарға жетуіне мүдделі бо-
луда. Халықтың жартысына жуығы ауылда 
тұрады. Ал ауыл-аймақтың хал-ахуалының 
жақсаруына сеп болу осы министрлікке 
жүктелген. Ғ.Жолдыбаеваның сөзінен 
ұққанымыз, болашақта ауылдағы ағайынға 
кепілсіз несие беру мәселесі қарастырылып 
жатқан сияқты. Ал оның қалай жүзеге аса-
ры алдағы жылдары айтылмақ.

Баспасөз-мәслихатында ұзақ сөйлеген 
Өңірлік даму министрлігінің вице-
министрі Серік Жұманғариннің айтуынша, 
«Бизнестің жол картасы» бағдарламасы 
шеңберінде берілетін субсидияға сұраныс 
өте жоғары екен. Сондықтан жыл сайын 
бөлiнген қаржы жетпей қалыпты. Яғни 
кәсіп ашып, іс жүргізіп жатқандар көп. 

Енді сол экономикалық белсендi халыққа 
бизнес ашу және жүргiзу, мемлекеттiк 
қолдаудың құралдары мен шартта-
ры бойынша ақпарат және кеңес алуға 
мүмкiндiк беретiн бiрыңғай бизнес-
инфрақұрылым құрылады екен. «Шағын 
және орта бизнес субъектiлерiн және 
онда жұмыспен қамтылған халықтың 
жылдық санын көбейту мақсатында оқыту 
бағдарламалары бойынша жұмыс жандан-
дырылады. Оның iшiнде, бизнесiн жаңа 
бастаған кәсiпкерлерге «Бизнес кеңесшi» 
бағдарламасынан бөлек, өз бизнесiн жаңа 
бастаған субъектiлерге «Бизнес өсiм» жо-
басы iске қосылмақ. Әр облыста жүйелi 
түрде Жас кәсiпкерлер мектебi жұмыс 
iстейтiн болады» дедi ол.

Вице-министр кәсіпкерлік жүргізуге 
кедергі келтіретін нормаларды заңдардан 
алып тастау бағытындағы жұмыстарға 
да тоқталды. «Өткен жылы Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы құрылды. Ол қазіргі 
уақытта Үкіметтің сенімді серіктесіне 
айналған. Үкімет Ұлттық палатамен бірге 
бизнестің дамуына кедергі келтіретін 
нормаларды анықтау және оларды алып 
тастау үшін заңнамаға тексеру жүргізді. 
Осы жұмыстың нәтижесінде жақында Пар-
ламентке «Рұқсаттар мен хабарламалар 
туралы» заң жо-
басы енгізіледі. 
Бұл заң 2013 
жылы барлық 
р ұ қ с а т т а р ғ а 
толық тексеру 
жүргізу негізінде 
және рұқсат беру 
жүйесін рефор-
малау аясында 
әзірленді» деді. 
Оның айту-
ынша, бұл заң 
к ә с і п к е р л е р г е 
ж а ң а д а н 
е н г і з і л е т і н 
н е г і з с і з 
р ұ қ с а т т а р ғ а 
тосқауыл қоятын 
болады. 
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үстіміздегі жылы «Бизнестiң жол карта-
сы – 2020» бағдарламасы аясында жаңа 
жобаларға 9 млрд 680 млн теңге бөлiнген. 
Ал «Бәйтерек» Ұлттық холдингi «Даму» 
Кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы шағын 
және орта бизнестi несиелендiруге 200 
млрд теңге бағыттауды қарастыруда. 
«Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 
Басқарма төраға сының орынбасары Қанат 
Сұлтанғазиевтің айтуына қарағанда, 
аталған қаржы екiншi деңгейлi банктер 
арқылы бөлiнеді. «Сонымен қатар банктер 
тарапынан жобаларды тең қаржыландыру 
мүмкiндiгi қарастырылуда.

Яғни бiз 200 млрд теңгенiң үстiнен 
банктердiң тағы да 200 млрд теңге 
қосымша қаржыландыруын ұсынып отыр-
мыз. Банктер тарапынан қаржы нарықтық 
шарттарға сәйкес тартылатын болады» деді 
ол.

Айта кетейік, бүгіндері business.gov.
kz бірыңғай бизнес-порталы жұмыс істеп 
тұр. Онда бизнесін бастайтын кәсіпкерлер 
мен жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер 
үшін барлық ақпарат шоғырланған. 
Порталда онлайн кон сультант қызметі 
орналастырылған, ол бойынша 24 сағат 
бойы кез келген сұраққа жауап алуға ала-
ды.

Пара ұсынушылар да арта бастаған
Орталық коммуникациялар орталығында Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Андрей Лукин сыбайлас жемқорлықты жоюға жа-
уапты құрылым жойылмайтынын алға тартты. Осылайша ол ғаламторда өрттей қаулаған жел сөзге нүкте 
қойды. «Коррупцияға және «көлеңкелі экономикаға» қарсы тұратын органды жою туралы мәселе мүлдем 
қойылып отырған жоқ!» деп шорт кесті А.Лукин.

Баз бір шенділер әлдекімдердің «параны 
қыр соңдарынан қалмай, қоярда-қоймай 
тықпалайтынына» шағымданады екен. 

– Нәтижесінде, пара беру фактісі бой-
ынша қозғалған қылмыстық істер саны екі 
өсе өсті: Қазақстанда ендігі 160 осындай 
қылмыс әшкереленді, – деді ол, – Қаржы 
полициясы меморгандарға және ұйымдарға 
коррупциялық қылмыстар жасауға ықпал 
ететін себептер мен шарттарды жою туралы 
400-дей ұйғарым жолдады. Солар бойынша 
әртүрлі мемлекеттік құрылымдардың 300 
қызметкері жауапқа тартылды. Шамамен 
100 шенеунік жұмыстан босатылған.  Ол-ол 
ма, Қазақстанда жемқорларды әшкерелеу 
нағыз табысты іске айналды! «Коррупция-
мен күреске жәрдемдесетін тұлғаларға сый 
беру ережелері енгізілгеннен бері, 170-тей 
адам жалпы сомасы 19 миллион теңгеге 
сый алған. Азаматтардың ақпараты бойын-
ша 200-ден астам қылмыстық іс қозғалды. 
Және бұлардың барлығы сотқа бағытталды. 

Бұл тұрғындардың белсенділігінен хабар 
береді» деді Агенттік төраға сының бірінші 
орынбасары. 

Агенттіктің мәліметінше, 2012 жыл-
мен салыстырғанда, былтыр сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары үшін қылмыстық 
жауапкершілікке тартылғандар саны 
үштен бірге – 784-тен 1101-ге дейін артып-
ты. Жалпы алғанда, парақорлығы үшін 200 
басшы қылмыстық жазаланған екен, тарата 
айтқанда, оның 17-сі – республикалық, 58-і 
– облыстық, ал 36-сы – қалалық деңгейдегі 
бастықтар көрінеді.

Кездесуде жемқорлықпен күрес ве-
домствосы басшылығының өкілі қызықты 
пікір айтты. Оның мәлімдеуінше, кор-
рупцияны мүлдем жою мақсаты қойылып 
отырған жоқ.

– Жемқорлықтан толық арылу деген 
дұрыс емес. Біз мәселені басқаша қойып 
отырмыз – Қазақстандағы коррупция 
деңгейін азайту және оны қауіпсіз деңгейге 
дейін жеткізу. Барлық меморгандардың 
және қоғамның күш салуы арқасында 
осы мақсатқа біз қол жеткізе аламыз. 
Мен Қазақстандағы коррупция деңгейін 
азайтудың сенімді қарқынмен жүргізіліп 
жатқанына сенімдімін. Ең бастысы, Мем-
лекет басшысының саяси ерік-жігері, 
қоғамның қалауы бар. 

Қаржы полициясы төрағасының бірінші 
орынбасары жемқорлық «жоққа жуықтауы» 
үшін қазіргі қазақстандықтарды құқықтық 
санасы жоғары жас ұрпақ ауыстыруы ке-
рек деген ойда. Осы орайда А.Лукин тіпті 

мектеп партасындағы балаларға «пара 
берудің, қаржы жымқырудың қандай жа-
ман екендігін» түсіндіре бастауды ұсынды: 
«Барлық түсіндіру жұмыстары мектеп-
тен бастап, жүргізілуге тиіс! Осылайша, 
идеологиялық жұмыстармен тұрғындардың 
барлық қабаттары қамтылуға тиісті. Тек 
өткен жылы ғана Қаржы полициясының 
аумақтық органдары 600 профилактикалық 
іс-шараларын, соның ішінде қоғам 
өкілдерімен кездесулер өткізді. Агенттік 
басшылығы, коррупциялық көріністерге 
төзбеушілікті тәрбиелеу мақсатында 
тоқсан сайын студенттермен және 
оқытушылармен жүздеседі».

Қаржы полициясының басшылығы 
тағы бір қызықты жайтты әңгімеледі. «Мен 
сіздерге нақты айта аламын, мұны статисти-
ка да дәлелдейді: бүгінде шенеуніктердің 
өздері қаржы полициясы органдарына 
«өздеріне пара ұсынылғандығы» туралы 
хабарлай бастады» деді Андрей Лукин. 

Кәсіпкерлерге қамқорлық
ҚР Индустрия және жоғары технологиялар министрлігіне қарасты Мемлекеттік энергетикалық бақылау 

комитеті мен Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлердің құқын қорғау мәселесі бойынша 
меморандумға қол қойды.

50 орын
Дүниежүзілік банкінің бизнесті 

жүргізу рейтінгісі бойынша қазақ 
елі 50-орынға тұрақтады. Өткен 
жылы бұл көрсеткіш бір сатыға 
жоғары.

Жылдағыдай еліміз негізгі индикатор-
лар бойынша ақсап келеді. Атап айтқанда, 
«Халықаралық сауда», «Құрылысқа 
рұқсат беру» және «Электрмен жабдықтау 
жүйесіне қосылу». Сондықтан осы 
жылдағы көрсеткіштерді жақсарту үшін 
кешенді жоспар қажет. Тиісті шараларды 
бүгін министрлер кабинеті пысықтады. 
Құжатты таныстырған ҚР Өңірлік даму 
министрі Болат Жәмішев кешенді жоспарға 
46 іс-шара енгізілетінін жеткізді. Оның 
айтуынша, жоспарды іске асыру аясын-
да 8 заңға және 11 заң актісіне өзгерістер 
енгізу қарастырылған. Өз кезегінде Болат 
Жәмішев ҚР Өңірлік даму министрі:

– Жоспарды жүзеге асыру шеңберінде 
өзгерістер енгізілуі тиіс. 19 нормативтік-
құқықтық актіден тұратын тізім құрылды. 
Бұл өзгерістерді қабылдау экологиялық, 
санитарлық-эпидемиологиялық, энергети-
калық, өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы 
рәсімдерді жеңілдетуге, кей жағдайларда 
бірқатарын алып тастауға мүмкіндік береді. 

Комитеттің хабарауынша, 
меморандумның мақсаты – кәсіпкерлерді 
энергожинауға техникалық шарттар 
алу кезінде энергоберуші ұйымдармен 
өзара қатынасын жетілдіру, соның ішінде 
кәсіпкерлер субъектілерін энергоберуші 
ұйымдардың қызметкерлерінің 
қызметтерін асыра пайдала-
нудан сақтау болып табыла-
ды. ҚР ИЖТМ Мемлекеттік 
энергетикалық бақылау және 
тексеру комитеті тарапы-
нан Мемлекет басшысының 
белгіленген уақыт мерзімінде 
кәсіпкерлерге кедергісін 
келтіретін жағдайларды азай-
ту тапсырмасын орындау 
мақсатында жүйелі жұмыстар 
жасалуда. 

«Үкіметтің қаулысымен 
электр энергиясын қолдану 
ережелеріне өзгерістер 
енгізілді: техникалық шарт-
тарды алу кезіндегі қажетті 
процедуралардың санын азайту 

мен меншік иесінің ауысуы жағдайына не-
месе электр құрылығыларын пайдалануға 
берудің тезникалық талаптарын өзгерту 
кезінде қажетті техникалық талаптарды 
алудың күшін жою. Жүйелі энергожинаққа 
қосылуда техникалық шарттарды беру 

мерзімін барынша қысқарту ережеде 
қарастырылған. Бұл шаралар шағын және 
орта кәсіпкерліктердің барлық спектрін 
қамтиды», – дейді ҚР ИЖТМ мемлекеттік 
бақылау және тексеру комитетінің төраға 
орынбасары Несіпқұл Бертісбаев. Ме-

морандум аясында тараптар 
кәсіпкерлер мен мемлекеттік 
органдардың өкілдерін тарту 
арқылы әріптестікті дамытуға 
мүдделі.

Бүгінде шағын және орта 
бизнес қымбат тарифтен 
көптеген қиын жағдаймен бетпе-
бет келіп отырғаны жасырын 
емес. Сондықтан кәсіпкерлер 
үшін тарифтік жеңілдіктер 
аудай қажет. Бірақ мұндай 
жағдайды монополистердің 
жасай қоюы екіталай. Ел эко-
номикасын көтерде өлшеусіз 
үлес қосып келе жатқан шағын 
және орта бизнес өкілдеріне 
Үкіметтің қандай жағдай болса 
да жасауының мәні зор.  

«НГ» газетінің өткен санында «Девальвация есік қағып тұр» деп 
мақала жазғаннан кейін арада аз күн өткенде теңге құнсызданып шыға 
келгені белгілі. Ұлттық банк басшысы Қайрат Келімбетов теңгенің 
құнсыздануы болмайды деп халықты алдағаны бір-ақ күнде мәлім 
болды. 

Екіжүзді
Девальвациядан кейін ҚР Парламенті 

Сенатына келген бас банкирді санатор 
Светлана Жалмағамбетова «екіжүзді» 
екенін айтып қатал сынның астына 
алды. Өз кезегінде сенатор ханым «Сіз 
халықты  ғана емес, Сенатқа да жалған 
сөйлеп «шатастырдыңыз». Біздер сізді 
тағайындауға келісім берген едік. Енді 
Парламентке қай бетіңізбен келіп отырсыз? 
Сөзіңіздің құны қалған жоқ. Бұдан кейін 
сізге қалай сенуге болады? Меніңше, сіздің 
кәсіби біліктілігіңізде, не этикаңызда про-
блема бар», деп айтып салды. Өз кезегінде 
Ұлттық банк басшысы ләм-лим деп жау-
ап қайыра алмады. Бүгінде күн тәртібінің 
ең басты мәселесі азық-түлік бағасы 
мен күнделікті тұтынатын тауарлардың 
жөсіз қымбаттауы халықты алаңдатып 
тұрғаны даусыз. Девальвация да инфляция 
секілді тұрғындардың сатып алу қабілетін 
төмендетеді. Қарапайым тілмен айтқанда, 

олар өздері де білмейді. Отандық өнім 
деп жүрген көптеген тауарлардың 
қаптамасының көпшілігі сырттан келетіні 
белгілі. Бұдан басқа коммуналдық және 
тасымал шығындары да кәсіпкерлердің 
қалтасына ауыр салмақ түсіріп тұрғанын 
әкімдер білмейді емес біледі. Біле тұра 
бағаны көтермеңдер деп зорлық жасауын 
қалай түсінуге болады. 

Жәрмеңке жыртыққа жамау 
болмайды

Елімізге Ресейден АИ-92/93, АИ-95, 
АИ-96 және АИ-98 маркалы жанармайлар 
импортталатыны белгілі. Білетіндердің 
айтуынша, Ресеймен шекаралас жатқан 
аймақтарда жанармайдың 3 аптаға ғана 
жететін қоры қалған. Жаңа жеткізілім на-
урыз айының басында болады. Ол кезде 
баға қымбат болатыны белгілі. Сондықтан 
наурызда қымбатшылықтың көкесі орын 
алуы мүмкін. Сол кезде әкімдер не істейді 
екен? Сол сияқты ірі сауда орындарын-
да тұрмыстық техникалардың бағасы 
бас кеңсенің нұсқауымен 10-30 пайызға 
өсірген. Өйткені сауда орындарының бас 
кеңеселері Астана мен Алматы қаласында 
орналасқан. Олар облыстық әкімдік 
қызметкерлерінің бағаны көтермеңдер де-
ген сөзіне пысқырыпта қарамайды. 

Қалай десекте әкімдер бағаны өсуіне 
ырық бермеу үшін барын салуда. Айталық, 
Ақтау қаласының әкімі Еділ Жаңбыршин 
шаһардағы ірі сауда кешендерінің иелерін 
жалдау бағамын қалыпты ұстауға 
шақырып, арнайы кездесу ұйымдастырды. 
Кездесу жиынының күн тәртібінде – сауда 
ғимараттары мен алаңдарын жалға беру 
құнын қалыпты жағдайда ұстау мәселесі 
талқылаған..

Сондай-ақ, әкімдер  бағаны 
тұрақтандыру мақсатында 
ауылшаруашылығы жәрмеңкелерін 
ұйымдастыруға күш салып жатыр. Осы 
ретте аудан әкімдері ауыл әкімдерінен 
қинап, тауарларды қалаға тасуға 
міндеттейтіні белгілі. Кей жағдайда ау-
дан әкімдері науқандық жұмыстан шет 
қалмауы үшін ауылшаруашылығы та-
уарларын төмен бағаға сатып алып, 
қаладағы жәрмеңкелерде арзан бағаға са-

тып шығынға батып жүргенін құлағымыз 
шалып қалды. Біздіңше, мұндай 
жәрмеңкелерді ұйымдастыруға әкімдер 
емес, шаруалардың өздері бастамашы 
болуы тиіс. Сонда ғана жәрмеңкелердің 
мәні болады. Жәрмеңке ұйымдастырушы 
әкімдер шаруаларға арнайы қоймалар са-
лып беруі керек. Бұдан басқа көкөніс пен 
мал өнімдерін ауылдан қалаға жеткізетін 
тасымал мәселесін оң бағытта шешуі тиіс. 
Сол кезде жәрмеңке халыққа да, шаруаға да 
тиімді болатыны сөзсіз. 

Қазіргі таңда өңірлерде тұрақтандыру 
корына сақталған көкөніс пен нан, ұн 
өнімдері әкімдердің көмек көрсетіп тұр. 

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
орынбасары Сапарбек Тұяқбаев төрағалық 
ететін штаб отырысында азық-түлік 
тауарларының бағасын қымбаттатпау 
мәселесі сөз болды. Базар басшылары, 
кәсіпкерлер қатысқан бұл жиында Сапарбек 
Құрақбайұлы «Оңтүстік» ӘКК жаны нан 
тұрақтандыру қоры құрылғандығын айта 
отырып, бүгінгі таңда қор есебінен бір келісі 
50 теңгеден болатын жалпы 3 мың тонна ұн 
бөлініп отырғандығын жеткізді. Сонымен 
қатар бұл қор ауылшаруашылық өнімдерін 
де төмен бағада сатуға дайын екендігін атап 
өтті. Ол үшін кәсіпкерлер меморандумға қол 
қойып, бағаны тұрақтандыруға өз үлестерін 
қосуы керек. Әлеуметтік дүкендерде нан 
бағасы 35 теңгеден аспайды деген облыс 
әкімінің орынбасары отандық тауарларға 
бағаны негізсіз көтерген базар басшылары-
на қатаң шара қолданыла тынын ескертті, – 
деп хабарлайды облыс әкімшілігі баспасөз 
қызметі. 

Еліміздің өзге аймақтарында да 
бағаны ырықтан шығармаудың бар жол-
дары қарастырылып, арнайы комиссия 
жұмыс істеуде. Әйтсе де, шұжық өнімдерін 
өндірушілер әзірше бағаны бұрынғы 
қалпында сақтап тұрғанын, алайда екі-
үш аптадан кейін олардың бағасы 20-30 
пайызға көтерілетінін айтуда. Өйткені 
шұжықтарға (колбаса өнімдері) қосылатын 
неше түрлі қоспалардың бәрі дерлік ше-
телдерден сатып әкелінеді. Есеп айырысу, 
әрине, міндетті түрде доллармен жүргізіліп, 
өндірушілердің бағаны өсірмеуге шамасы 
келмей қалады-ау деген қауіп бар.

бұрынғы еңбекақымызға алатын тауарлар 
мен азық-түлік көлемі азаяды. Әйтсе де, 
бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету 
жөнінде шаралар жасалып, базарлар мен 
дүкендердегі ең қажетті тамақ өнімдері 
мен тауарлар бағасының қолжетімді 
деңгейде болуы үшін арнайы комиссия-
лар күн-түн демей жұмыс істеуде. Осыған 
орай, өңіріндегі бағаның мың құбылғаны 
жайындағы ақпараттардың бір парасын 
назарларыңызға ұсынып отырмыз. 

Жергілікті билік орындары азық-түлік 
бағасын тұрақтандыру бағытында сау-
да орындары мен базар басшыларымен 
келіссөздер жүргізуде. Билік баға меже-
ден көтерілетін болса, онда жергілікті 
әкімдіктер тарапынан қатаң шара 
қолданатындарын айтып, кәсіпкерлердің 
зәресін алуда. Әкімдер отандық өнімдердің 
бағасын көтеруге ешқандай негіз жоқ 
екенін тілдерін безеуде. Бірақ қандай 
отандық өнім жайында айтып жатқаны 
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Мемсату жаңа ережемен
Қаңтар айында Президент Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік са-

тып алу мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіруге бағытталған 
«ҚР Заңнамалық актілеріне мемлекеттік сатып алу мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды. 
Жаңа Заңның қалыптасқан жүйе жұмысына қандай өзгеріс әкелгенін 
ой елегінен өткізсек. 

Қолданыстағы заңнамаға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу ең алды-
мен Елбасының тапсырмасы. Өткен 
жылдың қазан айында мемлекеттік са-
тып алуды ұйымдастыру туралы Үкімет 
атына айтылған қатаң сынынан соң 
өзгерістер енгізуге тура келді. Екінші 
себебі – Қазақстанның халықаралық 
міндеттерін орындауы. Мемлекеттік са-
тып алу туралы келісім Қазақстанда 
Бірыңғай экономикалық кеңістік құруды 
талап етті. Өзгерістер енгізуге және 
бір себеп мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастырушылар мен қатысушылардың 
келеңсіздіктерге жиі ұшырауы болды. 
Өкінішке орай, мемлекеттік сатып алу 
аясы жең ұшынан жалғасқан жемқорлық 
жайлаған жүйе болып тұрғаны жасырын 
емес. Қаржы полициясының мәліметі бой-
ынша тек соңғы төрт жылдың ішінде мемса-
тып алу аясында 1800 қылмыс анықталған, 
олардан мемлекет қазынасына келген 

шығын көлемі миллиардтаған теңгеге тең.
Ендігі жерде потенциалды жеткізушінің 

3 тәулік ішінде конкурсқа қатысуға бер-
ген өтінішіне қосымша құжаттарды 
жеткізуге немесе түзеуге толық құқығы 
бар. Сонымен қатар мемлекеттік сатып 
алуды ұйымдастыру әділетті өтуі үшін 
Бірыңғай сатып алу органы құрылады. 
Республика деңгейінде мұндай орган осы 
айда, ал аймақтар бойынша 2015 жылдың 
қаңтарынан бастап құрылады. Ендігі жер-
де әкімдер мен мемлекеттік органдар бас-
шылары мемлекеттік сатып алу процесіне 
басшылық жасап, жауапты болады. Бұл да 
аталған заңның бір жаңашылдығы. 

Заңдағы «Тауарлар бағасы, жұмыс, 
қызметтер туралы мәліметтер базасы», 
«тауар, жұмыс, қызмет анықтамалығы» 
кіріспесі мемлекеттік сатып алуды жо-
спарлауда бейімделуге және сатып алуды 
ұйымдастырушылардың әрқайсысы енді 
тауар, жұмыс пен қызмет түрлеріне әртүрлі 

баға қоймайды, бір бағаны бекітеді. Менің 
пікірімше, бұл өтпей қалатын конкурстар 
жиілігін төмендетеді және бұл процестегі 
жемқорлықты да азайтады.

2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Заңға «ұлттық режим» түсінігі енгізілді. 
Бұл мемлекеттік сатып алуға шетелдік 
кәсіпкерлердің қатысуына рұқсат береді. 
Ресей мен Белоруссияда мұндай ұлттық 
режим 2012 жылдан бері күшіне енген. 
Аталған елдерде қазақстандық кәсіпкерлер 
де олармен тең дәрежеде мемлекеттік сатып 
алуға қатысатын болады. 

Бүгінде мемлекеттік органдар тендер 
барысында ең төменгі бағағына ұсынған 
кәсіпкерлерді жеңімпаз деп танитыны 
белгілі. Ал арзанның жілігі татымай-
тынын жұрттың бәрі біледі. Арзан баға 
ұсынған кәсіпорындардың бұйымдары 
бір жылдан кейін сынып жататыны жа-
сырын емес. Ал біздер арзан бағаға са-
палы жиһаздарымызды сата алмаймыз. 
Сондықтан билік орындары мемлекеттік 
сатып алуда заттың сапасы мен бағасын 
баса мән беруі керек.

Девальвация қарапайым халықтан бастап, шағын кәсіпкерлерге де қиын тиді. Қазақстандағы шағын 
және орта бизнестің көпшілігі сырт елдерден күнделікті халық тұтынатын тауарларды тасымалдап, 
тіршілік етіп келе жатқаны белгілі. Бүгінде олар теңге құнсызданбай тұрып алып үлгерген тауарларын 
сатуда. Алдағы уақытта жаңа тауарлардың үстіне бірнеше пайыз қосып сатуға мәжбүр. Осы ретте Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастырығының белсенді мүшесі, «Канцсервис» серіктестігінің жетекшісі Нұржан 
Қалиевпен сұхбаттасып, деваливациядан кейінгі жағдай турасында ой бөлісудің сәті түсті. 

Қазақстанда «көлеңкелі» бизнес барынша дамыған. Онымен күресуді Президент  ҚР Экономика 
министрі Ерболат Досаев пен Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетовке тапсырған болатын. Бірақ 
«көлеңкелі» бизнес түбірімен тоқтады деп айтуға әлі ерте. Ресми дереккөзге сүйенсек, «көлеңкелі» эконо-
мика жалпы ішкі өнімнің бестен бір бөлігін құрайды екен. Басқа мәліметтер бұл көрсеткіш бұдан екі есеге 
дейін артуы мүмкін екенін алға тартады. Бұның өзі әлеуметтік мәселелерді шешу үшін бағыттауға бола-
тын қаражаттардың «қаңғып» кеткенін байқатады. Экономикадағы «жалған кәсіпкерліктің» дамуы да, 
экономикалық қылмыстардың негізі де осы «көлеңкелі» экономикада жатыр. 

Президенттің Үкіметке нақты тапсыр-
маны жүктегелі біраз болды. Дегенмен, 
«көлеңкедегі» бизнеспен күреске көптің 
көңілі толмауда. Депутат Тұрсынбек 
Өмірзақовты солардың қатарына 
жатқызуға болады. Оның сөзіне қарағанда, 
Үкіметтің бүгінгі әрекетінен әл кеткен, 
күресетін тетіктері де түк өндіріп отырған 
жоқ. Ал мүдделі министрліктің «көлекелі» 
бизнеспен күреске ұсынып отырған шара-
сы жүйелі емес, ауқымы тар сипаттан аса 
алмаған. 

«Үкіметтің «көлеңкелі» бизнеспен 
күрес үшін бекіткен жоспарының басым 
бөлігі, нақтырақ айтқанда 120 шараның 
100-і 2013 жылы атқарылуы тиіс еді. 
Нәтиже қандай? 2015 жылға бір де бір шара 
жоспарланбаған. Мұны түсіне алмадым. 
Түптеп келгенде қазір елімізде «көлеңкелі» 
бизнеспен күрестің 82 беттік «өлі» құжаты 
ғана тырбаңдап жатыр», – деді Т.Өмірзақов. 
Депутаттың айтуынша, бұл бағыттағы 
мемлекеттік саясат қатайтып, жоғары әрі 
өркениетті тәсілдер мен тетіктер қолдану 
қажет. Бұл үшін орта мерзімді арнайы 
бағдарлама қабылданып, ең құрығанда 
бірнеше салада «көлеңкелі» айналымды 
төмендетуге кіріскен жөн. Сондықтан да, 
халық қалаулысы «көлеңкеде» батып бара 
жатқан бірнеше саланы саусақпен санап 
шықты. 

Тұрсынбек Өмірзақов, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты:

– Ең алдымен «конвертті жалақыны» 
жоюға тиіспіз. Бұндай жасырын жалақы 
салықтан жалтартып қана қоймай, 
әлеуметтік проблемаларға да соқтырады. 
Конверттен жалақы ала отырып, біздің аза-
маттарымыз жәрдемақы мен зейнетақыдан 
қағылады. Оффшордан қазақстандық 
капиталды шығару қажет. Бұл ретте 

елімізге тиесілі елеулі қаражат оффшор 
арқылы айналып шығатынына тоқталған 
депутат біраз санайғақты алға жайып 
тастады. «Қазақстанның халықаралық 
инвестициялық позициясына қарасақ, біз 
Виргин аралдарына 3,6 млрд. доллар инве-
стиция салғанбыз. Кипрге 1,9 млрд. доллар 
салынған. Осынай елдермен жұмыс жасауға 
тиіспіз, салықтық ақпарат алмасуымыз ке-
рек. Қазір еліміздегі букмекерлік кеңсе 

бизнесінің қарқыны жаман. Ал осы саланы 
реттеудің осалдығы арқасында осындай 
кеңселер арқылы заңсыз қаражат айна-
лып жатыр. Бұны қойыңыз, букмекерлік 
кеңселер арқылы ағылған қаражат 
заңдастырылып қана қоймай, бұндай ны-
сандар терроризмді қаржыландыруға 
жұмыс жасап, сыбайлас жемқорлыққа жол 
ашуы ықтимал. Сондықтан да, бұл саланы 
ретке келтірмесе болмайды.  

Құнсыз теңге 

– Нұржан мырза, ойламаған жер-
ден теңгенің құнсыздануы шағын 
кәсіпкерлерге қалай әсер етті?

– Сырт елдерден тауар тасымалдап ішкі 
нарыққа саудалап отырған кәсіпкерлер 
үшін девальвация ауыр соққы болғанын 
айтпаса да түсінікті. Экономикалық 
жағдайларды есепке алатын кәсіпкерлер 
теңгенің құнсызданатынын ерте бастан 
сезді. Ал билік орындары болса, деваль-
вация болмайды деп жалған сөйлеуден 
әріге аса алған жоқ. Бірақ көзі ашық 
жандар шенеуніктердің сөзіне сенбегені 
анық. Мен де көптеген әріптестерім 
сияқты теңгенің құнсызданатынын 
білдім. Бірақ ұлттық валютамыздың 20 
пайызға дейін құлдырайды деп ойлағам 
жоқ. Ресейдегідей доллардың теңгеге 
шаққандағы бағамы еркіне болады деп 
ойлағам. Өкінішке орай менің есебім 
дұрыс болып шықпады. Иә, біздер 
теңгенің нарықтың еркін бағамына жіберу 
керектігін түсінеміз. Бірақ бұлайша 20 
пайызға дейін құнсыздандыруды әділетті 
шешім деп есептемеймін. 

– Неге? Бұған қатысты қандайда бір ай-
тар уәжіңіз бар ма?

– Әрине бар. Бүгінде билік орындары 
шағын және орта бизнес өкілдеріне көмек 
көрсету жайында көп әңгіме қозғауда. 
Нақты істен гөрі бос әңгіме көп болып 
тұр. Теңгенің құнсыздануы қарапайым 
халық пен шағын және орта бизнес 
өкілдеріне ауыр соққы болып тигені да-
усыз. Билік алдағы айдан бастап бюджет 
қызметкерлерінің еңбекақсын 10 пайызға 
дейін көтеретіндерін алға тартты. Сол 
сияқты сырт елдергі шикізат экспорттай-
тын ірі компаниялар да жұмысшыларының 

жалақсын көтеретіндерін шетінен хабар-
лап жатыр. Ал кәсіпкерлерге ешқандай 
көмек болмай тұр. Жалпы алғанда бұл 
девальвация билік пен өзге елдерге 
шикізат экспорттайтын ірі компанияларға 
тиімді болғаны анық. Өйткені олар өз 
өнімдерін сырт елдерге доллармен сатып, 
жұмысшыларының жалақысы мен мемле-
кетке төлейтін салыған құнсыз теңгемен 
төлейді. Сондықтан олар жұмысшылардың 

еңбек ақысын көтеруге толық мүмкіндігі 
бар. Сол сияқты өзге елдерден мұнай са-
тудан түскен табыстан құралатын мемле-
кет қазынасына да ұлттық валютамыздың 
құнсыздануы тиімді болғанын байқау қиын 
емес. Енді теңгені 20 пайызға дейін неге 
құнсыздандырды деген сауалға жауап бер-
сем. Бұған дейін Кедендік одақ бойынша 
әріптесіміз Ресей де рубльге девальвация 
жасады. Бірақ олар біздегідей төл валюта-
сын 20 пайызға дейін төмендеткен жоқ қой. 
Доллардың рубльге шаққандағы бағамын 

еркін деңгейді ұсынды. Теңге құнсызданбай 
тұрған күннің өзінде еліміздегі шағын 
және орта бизнес өкілдерінің Кедендік одақ 
елдеріндегі әріптестерімен салыстырғанда 
бәсекеге қабілеттілігі айтарлықтай төмен 
еді. Мына девальвация жағдайды одан 
бетер ұшықтырып жіберді. Енді Үкімет 
қазақстандық кәсіпкерлерді ресейлік 
әріптестерінің алдына толықтай жығып 
бергендей болды. Бүгінде жергілікті 

билік орындары бағаны тұрақтандыру 
үшін жанын салып жұмыс істеп жатыр. 
Шындығында мұның уақытша шара-
лар екенін түсінеміз. Алдағы уақытта 
күнделікті тұтынатын тауарлардың бағасы 
кем дегенде 10 пайызға өсетіні анық. 
Осылайша қазақстандық кәсіпкерлердың 
Кедендік одақ аясындағы әріптестерімен 
салыстырғанда бәсекеге қабілеттілігі тағы 
да бір сатыға төмендейді. 

– Сонда қымбатшылыққа тосқауыл қою 
мүмкін емес қой. 

– Халық шағын және орта бизнес 
өкілдері тауарларының бағасын еркісіз 
көтеріп отырғанын дұрыс түсінуі керек. 
Қазақ қоғамы қымбатшылықтан қашып 
құтылады алмайтын айдай ақиқат дүние. 
Өйткені бізде күнделікті өмірімізге қажетті 
тауарлардың басым бөлігі сырт елдерден 
тасымалданады. Отандық өнідіріс әлі аяққа 
тұрып кеткен жоқ. Алысқа бармай-ақ, өзім 
айналысып жүрген кеңесе тауарларын сату 
саласы бойынша әңгіме қозғасақ көп жайт 
белгілі болып қалады. Бүгінде Қазақстанға 
қажетті кеңсе заттарының басым бөлігі 
сырт елдерден тасымалданады. Елімізден 
қарапайым қалам мен қарындаш өндіретін 
кәсіпорынды емге таппайсыз. 

«Ақжағалылардың» 
құлықсыздығы...

– Нұржан мырза, кеңсе тауарларын са-
удалап келе жатқаныңызға біраз жыл 
болғанын білеміз. Қалам мен қарындаш, 
дәптер мен қағаз шығару аса қиын шаруа 
емес деп өзіңіз де айтып отырсыз. Осы 
жылдары өзіңізді өндірісте сынап көруге 
тәуекел етпедіңіз бе?

– Шағын болса да өндіріс ошағын құру 
әрбір кәсіпкердің арманы. Әрине, шетелдің 
тауарын тасымалдап сату біз үшін де тиімді 

емес. Әрбір девальвация сайын жапа шегіп, 
қыруар ақша жұмысап, Қытайда тауар 
тасу қайбір жақсы дүние дейсіз. Өз басым 
шағын өндіріс құруға бірнеше рет талпын-
дым. Бірақ алдымнан көптеген қиындықтар 
шыға берді. 

– Ол қандай қиындықтар?
– Соны сізге жіпке тізгендей қылып 

айтпақшымын. Біздің елімізде шағын 
кәсіпкерлердің өндіріс орындарын құруға 
қаржылық ресурс өте тапшы. Яғни, арзан 
несие атымен жоқ. Бұрындары банктердің 
табалдырығын айлап тоздырсаң да не-
сие алушы едің. Қазір бизнеске несие 
алу тіпті күрделеніп кетті. Екіншіден, 
жер алу мәселесі жаңадан кәсіпорын 
құруға айтарлықтай кедергі келтіріп 
отырғанын мойындауымыз керек. Жаңадан 
құрылатын кәсіпорын ірі қалалардың ай-
наласында орналасуы тиіс. Ал Алматының 
айналасындағы жерлердің қаншалықты 
қымбат екенін өзіңізде жақсы білесіз. 
Басқа қалалалардағы жағдай да осыған 
ұқсас. Меніңше, жергілікті билік орындары 
кәсіпорын құруға талпынған азаматтарға 
жерді арзан бағада беруі керек. Жер 
теліміне қол жеткізген күннің өзінде 
оған инженерлік инфрақұрылымды тарту 
үлкен мәселе екенін жұрттың бәрі біледі. 
Бүгінде жергілікті билік орындарының 
«жаңа өндіріс орындарын құрыңдар, 
көмек көрсетеміз» дейді. Кейде бұлайша 
құр сөзден қуырдақ қуырудың не қажеті 
бар деп ойға батамын. Жаңадан құрылған 
кәсіпорынға электр қуатын тартудың өзі 
қып-қызыл ақша. Тиісті орындар ана-
ны-мынаны сылтауратып, ақша алудың 
жолын қарастырады. Жол, су, газ, кәріз 
жүйесін тарту үшін де шағындалуыңа 
тура келеді. Осы жайттарды ойша есепте-
генде өндіретін тауарының өзіндік құны 
бірнеше есеге өсіріп жіберетінін байқайсың 
да, өндіріске жүрегің дауаламай қалады. 
Шенеуніктермен жағаласып, жүйкеңді 
жүн қылғанша, Қытайдың арзан тауарын 
тасымалдап, амалдап тұрудың жөн екенін 
байқайсың. Қалай десек те, өндірісті да-
мытпай алға баспаймыз. Мұны кәсіпкерлер 
жақсы түсінеді. Кез келген сауда-саттықтың 
соңы өнідіріс құруға алып келеді. Мұны 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзі де үнемі 
айтып жүр. Бірақ шенеуніктер мұны 
түсінер емес. Әйтпесе Қазақстанда кез кел-
ген өндірісті құруға қажетті шикізат қоры 
мен маман да бар. Кәсіпкерлердің де ниет 
те бар. Тек «ақжағалылар» ғана құлықсыз. 

«Халал» бренд па?
Шариғат атын жамылғандар жазалансын! Отандық дін өкілдері осылай деп ашуға 

мініп отыр. Имамдар, әсіресе, «бейберекет халал қызметін ұсынушыларға бір тыйым 
болса», – дейді. Әйтпесе, елдегі қала біткеннің бәрі «халал» жазуына толып кеткен. 
Дәмхана мен дүкенді айтпағанның өзінде, сауна, ойынхана, фитнес клуб, тіпті көлік 
жуу мен жөндеу орталықтарына дейін халал қызмет көрсетуге көшкен. Бір қызығы, 
оған рұқсат беруші ұйым саны көп болғанымен, бізде оларды бақылаушы бірде-бір 
мемлекеттік мекеме жоқ.

Алматыны нағыз халал қала 
дерсің. Бейберекет ілінген мына-
дай жазуға қарап, әрине. Кафе мен 
дүкенді қоспағанда, халал тіркесі 

монша, спортзал, ойынхана, сто-
мотология, такси, тіпті көлік жуу 
мен жөндеу орталқтарына дейін 
бар. Діндарлардың қытығына да 

тиетіні – осы болып тұр. «Ха-
лал сөзін пайдалануға болмай-
ды. Мысалы, отыратын такси. 
Оған мұсылман, мұсылман емесі 
де отырады. Неге отырмайды? 
Отыруға болады. Бұл жердерде 
халал деген сөздің керегі жоқ», – 
дейді Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының бөлім 
меңгерушісі Мұхаммед-Құсейін 
қажы Алсабеков. Аңқау елге арам-
за молданың кері кеп тұр. Мәселен, 
2012 жыл Оңтүстік астанада халал 
қызметтін ұсынушы 100-ге жуық 
мекеме болса, енді оның саны 
еселеп өскен. Соның бірі – сауна 
қызметі. Бүгінде Алматыдағы ха-
лал сауналарға заңды неке туралы 
куәлікті көрсеткен жағдайда ғана 
адамдардың кіруіне болады. 

Банктер қарызды кайтаруда
Дағдарыс кезінде мемлекет есебінен қаржы-

ландырылған банктер өздерінің алған қаржысын 
қазынаға қайтаруда. Бұл жайында ҚР Президенті 
жанындағы ОКҚ-нің брифингінде «Самұрық-Қазына» 
ҰӘҚ» АҚ басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев мәлімдеді. 

алған қаржыларын 
қайтаруда. Қаржыны 
толық қайтарған «Халық 
банкі» болып отыр. Ал, 
өзге банктер өз кезегімен 
қаржыны өтеуде. «Каз-
комерцбанк» АҚ қазіргі 
уақытта белгілі пакеттер 
есебінен түсетін қаржы 
есебінен берешекті толық 
қайтаруға дайындық жаса-
уда», – деді Ө.Шөкеев.

Айта кетейік, жоғарыда 
аталған банктер мемлекет 
қазынасынан 332 млрд теңге 
көлемінде қаржы алған болатын. 
Қазіргі уақытта бұл қаржының 
200 млрд-тан астамы мемлекетке 
қайтарылған. Дағдарыс кезінде 
отандық банктерді қаржыландыру 
ісін сарапшы мамандар үкіметтің 
дер кезінде жасаған оң шешімі 
ретінде бағалаған еді.

«Экономикалық дағдарыс 
кезінде біз отандық банктерді 
қаржыландырған болатын-
быз. Атап айтқанда «Халық 
банкі», «Казкоммерц банк», 
«БТА», «Темірбанк», «Альянс 
Банкі» тәрізді банктер үкіметтің 
қолдауына ие болып, дағдарыстан 
шығудың жолдарын қарастырған 
еді. Мемлекет өз кезегінде бұл 
банктерге қолдау білдірді. Қазіргі 
уақытта банктер қазынадан 
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Ресейдің Мұнай-газ өндірушілерінің президенті Ге-
надий Шмаль  ресейлік нарықта жанар-жағармайды 
барынша үнемдеп пайдалану қажеттігін, ол үшін жа-
нармай тұтынуға белгілі бір әлеуметтік нормалар 
енгізу керектігін, осы арқылы тұтынушыларды жанар-
жағармаймен толыққанды және қолжетімді межеде 
қамтудың жөн екенін баса айтты. Осы мәлемдемесі 
арқылы Г.Шмаль мырза алдағы уақытта Ресей жанар-
жағармайының 10 пайызға қымбаттайтынын да жасыр-
мады.

толықтырып отырғанымызды 
ескерсек, көрші елдің мұндай 
қадамдарға баруы бізге де әсер 
етері даусыз. Мамандардың 
пайымдауынша, Ресейдегі өнім 
бағасы өсетін болса, біздің 
нарықтағы баға да бұғаудан бо-
сайды. Себебі біз нарықтағы 
өнім тапшылығының 40-50 пай-
ызын Ресей арқылы толтырамыз.  

Есептеп көрсек, жылына Ре-
сейден елдегі ең ірі деген Пав-
лодар мұнай өңдеу зауытына 6 
млн. тонна мұнай, 1,5 млн тонна 
мұнай өнімдері тасымалданады. 
Бұл жоғарыда сөз еткеніміздей 
ішкі нарықтағы тапшылықтың 
40 пайыздан астамын қамтып 
отыр. Осы уақытқа дейін Ресей 
өнімдері елге бұлайша молы-
нан енсе де, отандық нарықтағы 
жанармай бағасы жыл сайын 
өсім беріп келді. Ал енді Ресей 
өз елінде жанармай тұтынуға 
әлеуметтік норма енгізіп, өз 

тұтынушыларын өніммен 
қамтуды  шектеп жатқан тұста 
бізді жарылқай қояр ма екен?  

Мейрам Қабдрахманұлы, 
экономист-сарапшы: 

– Бүгінде көрші елдің 
арзан сапасыз мұнай 
өнімі нарықты жаулап 
алып отандық өнімдермен 
бәсекеге түсті. Егер қазақтың 
жанармайы сапалы болып, 
бәсекеге қабілетті болса оны 
басқа елдерге экспорттауға 
да мүмкіндік ашылар еді. 
Өкінішке қарай, бұл саладағы 
дайын өнімге дейін өңдеу 
технологиясына дер кезінде 
мән бермеуіміз сапа жөнінен 
тізімнің соңына табан тіретіп 

отыр. Мысалы, Ресейден 
сапасыз жанармайдың то-
лассыз еніп жатқанын шешу 
мақсатында Қазақстан өткен 
жылы Қытаймен келісімге 
отырған болатын. Ол келісім 
бойынша Қытай толлинг 
жүйесімен өз мұнайымызды 
қайта өзімізге өңдеп жіберуі 
үшін біз ол елге 1 млн тонна 
мұнай айдаймыз. Сол Қытай 
елі оны бізге қайта өңдеп 
сапалы мұнай беруі тиіс-тін. 
Дегенмен Қытайдан жанар-
май алу жағы техникалық 
мүмкіншіліктің аздығына 
байланысты толыққанды 
шешімін таппай отыр. Себебі 
Павлодар мұнай өңдеу 
зауытының технологиялық 

ауқымы тек Сібірдің жеңіл 
мұнайы өңдеуге негізделген. 
Павлодарға Сібірдің кен орны-
нан тікелей арнайы құбырлар 
тартылған.  Ал Қытай мен 
арадағы толлинг жүйесін 
шешу үшін техникалық 
әлеуетіміз жарамсыз болып 
отыр. Сондықтан келешекте 
жанармай бағасы бұғаудан 
шығады. Үкімет қанша жерден 
өсірмеуге шектеу қойғанымен 
ол ырыққа көнбейді. Өнімге 
сұраныс артады, тапшылық 
туындайды. Осыдан барып 
баға қымбаттайды. Көктемгі 
егіс науқаны басталатынын 
ескерсек біздегі жанармай 
бағасы да бір-бір жарым айда 
8-10 пайызға өсім береді. 

Бұл жөнінде Генадий Шмаль: 
«Ішкі нарықта жанар-жағармай 
тапшылығы орын алды.  
Сондықтан бізге дереу арада 
әлеуметтік норма енгізу керек. 
Мысалы, Иран елінде мұндай 
әлеуметтік норма бар. Ол елде 
әрбір көлігі бар тұтынушы ай 
сайын 200 литрден артық жа-
нармай тұтынбайды. Сол тәрізді 

бізге де осындай шектеулер қою 
қажет.  Сондай-ақ әлеуметтік аз 
қамтылған отбасыларға арнап 
талондар шығару керек» деді. 

Ал енді Ресейдің өз 
тұтынушыларына әлеуметтік 
норма енгізуі, жанармай 
тұтынуды шектеуі Қазақстанға 
қалай әсер етпек? Егер Ре-
сей жанармайы 10 пайызға 
қымбаттайтын болса, біздің 
нарықтағы баға қалай түзілмек? 
Еліміздің жанар-жағармай  
нарығындағы  40 пайыздық 
тапшылықты Ресей арқылы 

Негізінде, мұнайдан 40 түрлі компонент өндіруге бола-
ды. Жанар-жағармай соның бір парасы ғана. Мамандардың 
айтуынша, Қазақстандағы мұнай өңдеу технологиясының 
ескіргені сонша, біз 1 тонна мұнайдан 300-350 келі жанар-
май алады екенбіз. Ал көршілес Ресейдің зауыттары 1 тон-
надан 600-700 келі жанармай шығарады. Еуропа мен АҚШ-
та бұл көрсеткіш 800-870 келіні құрайды. 

Ауыл шаруашылығы министрлігі мамандарының бағалауынша, еліміздің 
агроөнеркәсіптік кешенінің әлеуеті осынша адамды азық-түлікпен қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Әйткенмен, бұл әлеует әлі күнге толық пайдаланылмай отыр. 

зауыттарға жол тартатын болса 
керек. 

Ал Қазақстанның өз ішінде 
өндірілетін ет, өкінішке қарай, 
өзіндік құны жөнінен қымбат 
болып табылады және бағасы 
да дүркін-дүркін көтеріледі. 
Әйткенмен, оны арзандатуға да 
болады екен. Мемлекеттің ет 
экспортына жауапты холдинг 
Үкіметке тиісті ұсыныстармен де 
шықты.

 – Еттің өзіндік құнының 
жоғары болуы проблемаға ай-
налып отыр. Өзіндік құнның 
қымбаттығының түптөркіні 
азық-жемде жатыр. Біз қазір осы 
бағытта зерттеу жүргізіп жатыр-
мыз, – дейді «ҚазАгро» ұлттық 
холдингінің басшысы Дулат Айт-
жанов.

«ҚазАгро» дұрыс құнды 
есептеп, азық-жемнің рацио-
нын қайта бөлу үшін ресейлік 

мамандарды тартуда. Бұл шара 
еттің құнын 100-150 теңгеге 
азайтуға мүмкіндік береді. Мем-
лекет басшысы 2011 жылғы 28 
қаңтардағы «Болашақтың іргесін 
бірге қалаймыз» атты Қазақстан 
халқына Жол дауында Үкімет ал-
дына таяу жылдары қа зақстандық 
ет экспортының көлемін 60 000 
тоннаға дейін жеткізу міндетін 
қойды. Сонда Президент осы-
дан түсетін пайда астық сату-
мен теңесетіндігін алға тартқан. 
АШМ-ның есебінше, отандық 
ет өндірушілердің экспорттық 
табысы шамамен 1 млрд долла-
рына дейін жетуі мүмкін. Әзірге 
бұл алыстан қол бұлғаған ар-
ман болып тұр. Өткен жылдың 
қорытындысы бойынша, 
Қазақстан небары 4,5 мың тонна 
ет және ет өнімдерін экспортаған. 
Ауыл шаруашылығы министрі 
Асылжан Мамытбеков. 

– Экспорт көлемі үлкен болма-
са да экспорт құрылымы сапалы 
түрде өзгерді. Енді біз экспортқа 
дәмдік қасиеттері жоғары, преми-
ум сыныпты «мәрмәр» сиыр етін 
жөнелтеміз. Мұндай ет нарықта 
бөлек бағаға ие және мейрамха-
налар мен ірі сауда желілерінде 
жоғары сұраныспен пайдала-
нылады. Біз биылғы 2014 жылы 
кемінде 10 000 тонна ет экспорт-
тауды жоспарлаудамыз, – деді. 

Жалпы, 60 мың тонна ет өндіру 
үшін қазақ даласында қандай 
көрініс орнауы қажет? Қазақстан 
ие 180 миллион гектар ұланғайыр 
жайылымдық жерлер малға то-
луы қажет. Және ол малдың ба-
сым бөлігі етті, салмақты асыл 
тұқымнан тұрғаны жөн. Егер 
бұқалардың орташа салмағы 250 
келі деп алсақ, бір тонна етте 4 
бұқа болады. Яғни, 60 мың тонна 
ет экспорттау үшін жылына 240 
мың бұқа бордақылануы қажет. 

Асылжан Мамытбековтің 
айтуынша, мал шаруашылығын 
дамыту аясында Қазақстанның 
барлық аудандары ішінде рейтинг 
жүргізгенін алға тартты Онда 
фермерлік шаруашылықтардың 
аналық мал басын тұқымдық 
түрлендірумен қамту көрсеткіші 

Етпен біз әрине, ең алдымен 
өз жұртымызды жарылқап алу-
ымыз керек. Бұл іске мысалға, 
«одақтасымыз» Беларусь білек 
сыбана кіріскен. Кәсіпкерлердің 
мәліметінше, бұл елден ет әр келісі 
үшін 650-750 теңгеден әкелінеді. 
Дегенмен беларустар негізінен, 
кәрі сиырларды пышаққа жығатын 
көрінеді. Сондықтан олардан жет-
кен ет дүкен сөрелеріне көп түсе 
бермейді, бірден ет консервілейтін 

бойынша 10 үздік және 10 нашар 
ауданды анықтаған. Үздік 10 ау-
данда тұқымдық түрлендіруге 
21 пайыздан 34 пайызға дейін, 
көрсеткіші төмен аудандарда 2 
пайызға дейін мал тартылған.

Өз кезегінде Үкімет басшы-
сы Серік Ахметов көрсеткіштері 
төмен 10 әкімді жұмысынан 
босату туралы мәселені облыс 
әкімдерінің алдына төтесінен 
қойды. «Біз өткен жылы да 
АШМ алқа мәжілісіне мал 
шаруашылығымен айналысатын 
барлық аудан әкімдерін шақырған 
едік. Олардың алдына экспорттық 
әлеуетті дамыту мәселесі 
қойылған болатын. Осы екі жыл-
да мал шаруашылығын дамы-
туда сапалы ілгерілеу мақсаты 
жүктелді. Неліктен өткен 2 жыл-
да көрсеткіші нашар 10 ауданда 
тиісті жұмыстар атқарылмаған?», 
– деді. Кәріне мінген Үкімет бас-
шысы аудан әкімдерін жұмыстан 
қуатындарын айтуда. Соған 
қарағанда ет экспорты талай 
әкімнің түн ұйқысын төрт бөлейін 
деп тұр.

60 мың тонна етті экспорттау 
үшін алдымен не қажет екенін 
нақтылы білгеніміз жөн. Шетел-
ден асылтұқымды малды сатып 
алып, оны қайта сойып сату – 
ақымақтың ісі. Ол үшін ондаған 
жылдар қажет. Аналық ірі қараны 
елімізге әкеліп, оларды төлдетіп, 
сол төлінің өсімін сатсақ қана, 
ет экспорты жанданады. Ал біз 
малды бүгін әкеліп, ертең ет 
экспорттаймыз деп өзеурейміз. 
Қолымызда азды-көпті мал бар 
екені шындық. Оның басым 
бөлігі жеке шаруашылықтардың 
қо лында. Оларды ірілендіріп, 
етті тұқымдарын жетілдіру ісі 
қолға алынып жатқан жоқ. Негізгі 
пәрменді осы салаға берген абзал. 

Ауыл шаруашылығы 
министрлігі аймақтардың мал 
санына, олардың тұ қымдарына 
қарай арнайы карта жасауы керек. 
Себебі, қай аймақта қанша бас 
мал бар, оларды өсіру, жетілдіру, 
көбейту үшін не істеуге болады 
деген сұраққа түбегейлі жа уап 
іздеген дұрыс. 

Кедендік одақ іш киімге қол салды
Кеден одағының техникалық регламентінің  талаптары бойынша  Қазақстан, Ресей 

және Беларусь елдерінде жиегіне шілтер қондырылған әйелдердің іш киімін (ыстан-
труси) сатуға, оны тігуге, шетелден импорттауға тиым салынды.   

Еуразиялық экономикалық 
комиссияның техникалық 
мәселелерді реттеу министрі Ва-
лерий Корешковтің айтуынша, 
«Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің 
қауіпсіздігі туралы» Кеден  
одағының техникалық регламенті 
2012 жылдың 1 шілдесінен ба-
стап заңдық күшіне енген. Ко-
решков техникалық регламент-
те ішкиімнің дымқылды өзіне 
сіңіру  деңгейі 6 пайыз болу ке-
рек. Ал синтетикалық, шілтерлі 
ыстандардың дымқылды сіңіру 
көрсеткіші 3-3,6 пайыздан аспай-
ды. Сондықтан мұндай ішкиімдер 
Кеден одағының талаптарын 
қанағаттандырмайды дейді. 
Гигиеналық тұрғыдан алғанда, 
ішкиімдер адамның терін 
сіңіретін және дененің дем алу-
ына қолайлы матадан жасалуы 
керек. Мәселен, мақта матадан 
немесе зығыр матасынан тігілуі 

тиіс. Қытайдан келетін халық 
тұтынатын көптеген тауарларда 
мұндай талаптар сақталмайды. 
Қытай тауары арзан болғанмен, 
адам денсаулығына зиянды екені 
түсінікті. Бұл тұрғыдан келген-
де, мұндай талаптарды енгізгені 
құба-құп деуге болады.

Екіншіден, бұл талаптың 
астары да болуы мүмкін. Себебі, 
Ресей не істесе де өз өнеркәсібін 
жан-жақты қорғау үшін немесе 
меркантилдік, протекциони́стік 
саясат ұстанып отырғанын 
жасырудың ешбір реті жоқ. Ке-
ден одағына кіргеннен бері бізге 
қоятын талаптарының бәрі ай-
налып келгенде біздің бәсекеге 
қабілеттілігімізді шектеп, 
керісінше, өз экономикаларының 
бәсекелестік қабілетін толық 
пайдаланып, бар пайданы Ресей-
ге бұрып, таразы басын өздеріне 
басып отырғаны анық. 2010 жылы 

Кедендік одақ малды тек қана ар-
найы мал соятын орындарды сою 
керек деген талап қойып, біздің 
қаншама қаражатымыз мал со-
ятын қасапхана салуға шашылды. 
Ақыры, біздің елден шығатын 
мал етін алмай қойған еді. 

Бұл – Ресейдің Қазақстанға 
жасап отырған экономикалық 
озбырлығы мен қысымының 
тағы бір айғағы. Көлікке қатысты 
да дәл сондай амал қолданды. 
Шетел көлігінің бағасы өсіп, 
Ресейдің үш жылда шашылып 
қалатын көліктерін пайдалануға 
мәжбүр етті. Сондықтан, тепе-
теңдік пен тең құқықтық жоқ 
жерде зорлық жасалатыны 
түсінікті. Қазақстан Кеден 
одағынан ештеңе ұтпайды.

Интеграция  бірінші кезек-
те тең құқықтық, екінші ке-
зекте бір-біріне техникалық, 
экономикалық қажеттілік 

сықылды тұжырымдардан 
тұрады. Ал, Ресей мен Қазақстан 
бір-бірін толықтыратын емес, 
бір-біріне бәсекелес экономика-
сы бар елдер. Егер біз Жапония-
мен экономикалық интеграция. 
жасайтын болсақ, нұр үстіне 
нұр болады. Онда біз шынында 
да дамыған елге айналар едік. 
Ал, Ресейден біз не аламыз? 
Ресей бізге не береді? Өздерін 

жарылқай алмай жатқан, жылы-
на 1 миллион адам қайтыс бо-
лып, саны кеміп жатқан елден не 
пайда?

Кедендік одақ құрылған 
күннен бастап Ресей тарапынан 
әртүрлі тиымдар көбейіп кетті. 
Турасын айтқанда Кедендік 
одақ Ресейдің меншігі сияқты. 
Енді міне, «ананы киме, мынаны 
кидің» әңгімесі шығып жатыр. 

Қош бол Daewoo Nexia
 
Жыл басталмай жатып халық Кедендік одақтың өздерінің оң жамбасына келмейтіне 

тағы көз жеткізді. Енді өзбектің арзан көлігі де қол жетпес арман болайын деп тұр. 

Билік орындары рольі оң жақтағы көліктерді 
елімізге кіргізуге тыйым салып, темір тұлпарға 
салатын баж салғын еселеп көтергенде қатты 
қапаланған еді. Ол кезде де Кедендік одақтың кесірі 
болғанын білеміз. Енді үштік одақтың белсенділері 
техрегламентті қалқан етіп, Өзбекстанда 
құрастырылатын Daewoo Nexia мен Daewoo Matiz 
маркалы автокөліктерді Қазақстан аумағына 
кіргізуге шектеу қоймақ. Өйткені олар қауіпті-міс.  

Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының сарапшысы 
Александр Киселев ушыққан ештеңе жоқ екенін 
айтып, аталмыш заң нормасының 2015 жылы ғана 
енгізілетінін айтты. 
«Бұл ақпарат нақты 
емес. Еуразиялық 
Экономикалық ко-
миссия Кеңесінің 
шешімі бойынша 
Кедендік одақтың 
«Көлік құралдарының 
қауіпсіздігі» бойын-
ша техникалық регла-
мент 2015 жылдың 1 
қаңтарында күшіне 
енеді. Қазір бұл баста-
ма жүзеге асырылып 

жатқан жоқ», – деді.
Сарапшының сөзіне сенсек, бұл мәселе М1 кате-

гориялы механикалық көліктерге қатысты. Оларға 
елімізге жақсы танымал - Daewoo Nexia және Daewoo 
Matiz көліктері жатады. Жаңа заң нормасына сәйкес, 
көлік Кедендік одақ аясында құрастырылуы тиіс, 
сондай-ақ тежегіштің антиблок қоятын жүйесі, 
алдыңғы орындықтағы қауіпсіздік жастығы, ISOFIX 
бекіту жүйесі, күндізгі жүру жарығы мен иммоби-
лайзер болуы керек екен. 

Елімізде былтыр 10 мың дана Nexia, 13 мың дана 
Matiz көлігі сатылған. Тура осы бағаға отандық 

қ ұ р а с т ы р у ш ы л а р 
мен Ресей 
қ ұ р а с т ы р у ш ы л а р ы 
LADA мен  Chance 
жеңіл көліктерін 
ұсынып отыр. Расын-
да, нарықта көшке 
ілесе алмаған өнімді 
елімізге тықпалау ғана. 
Ал қазір қолданылып 
жүрген автокөліктер 
қолданыста қала береді. 
Оған жаңа заңнаманың 
қатысы жоқ. 

Оралдағы оралымды істер
Оралда өз ісін енді бастаған 18 кәсіпкер мемлекеттен 

несие түріндегі гранттарды иеленді. Қаржылай көмек 
тек көңіл аударуға тұрарлық қызықты инновациялық 
жобаларға ғана берілген. Грант иегерлері жаңа техноло-
гия әлеміндегі озық жетістіктерді пайдаланғанын айта 
кетуіміз керек. 

Бойдағы қабілет пен дарын-
ды пайдалы іспен ұштастыру 
арқылы табыс табу екінің бірінің 
қолынан келмейді. Оралдық фо-
тограф Александр Куприенконың 
пікірінше, кәсіпкерлікке де 
ерекше икем болса, ойға алған 
істен оң нәтиже күтуге бола-
ды. Оның осы кәсіппен айналы-
са бастағанына биыл – 10 жыл. 
Суреттері мерзімдік басылымдар-
да жиі жарияланады. Той-томалақ 
пен түрлі шараларды түсіруге де 
әуестігі бар. Бірақ Саша бұл сала-
да алар асуым әлі алда екендігіне 
сенеді. Бірде отбасылық аль-
бомды парақтап отырған оған 
жаңаша бір тың ой келген. Әдетте 
фотосуреттердің жиі жоғалатыны 
рас. Мысалы, үйіңізге қонақ 
келді делік. Оған әдетте фотоаль-
бомды ұсынамыз. Кейін кейбір 

суреттерді таба алмай қаламыз. 
Осылай, біртіндеп барлық фото-
ны жоғалтуға болады. Одан кімге 
пайда, кімге зиян? Ал Александр 
ойлап тапқан фотокітаптағы су-
реттер жоғалмайды. Себебі мұнда 
фотосуреттерді әдеттегідей жа-
быстыра салмайсыз. Суреттер 
бірден пластикалық параққа 
басылған күйінде тұрады. 
Ойға алған істі жүзеге асыруға 
мемлекеттің қолдауы көмектесті. 
Тегін бизнес-жоспар жасақтап, 
жапондық заманауи қондырғы 
сатып алынды. Енді түрлі кескін 
мен форматқа ие фотокітаптарды 
шығаруға мүмкіндік бар.  

Александр бизнеска арналған 
грантқа қол жеткізіп арманын іске 
асырған. Ол өз студиясын ашып, 
фото өнеріне икемі бар 2 адамды 
жұмыспен қамтуды көздеп отыр. 


