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2016 жылғы сәуірдегі есеп бойынша Қазақстандағы
жұмыссыздар саны 439,3 мың адам болды. Жұмыссыздық
деңгейі экономикалық белсенді халық санының 4,9%ын құрады. Бұдан бөлек елімізде жұмыстан қысқарып
жатқандар саны да артты. Жұмыстан шығып қалу
ықтималдығы жоғарлаған сайын адамдар жеке бизнес
ашу керектігін түсіне бастады.
Қазіргі кезде кейбір бизнес
түрлері дағдарыстың артынан лесіп
кетіп жатса енді бірі сәтті жұмыс
істеп, қызметін кеңейтіп келеді. Ал
шағын бизнестің тиімдісі қайсысы?
Анықтап көрейік.
1. Шағын бизнесте ең тиімдісі
халыққа қызмет көрсету саласы. Яғни, сауда дүңгіршектері,
кішігірім дүкендер, жол бойындағы
кафелер, фаст-фуд, дәріханалар
ашу. Мұндай қызмет түрлеріне
сұраныс әрқашан жоғары. Салық
төлеу жүйесі болмаса, аталған
кәсіп түрлері ешқандай саясатқа,
мемлекеттік тәртіпке араласпайды. Сондай-ақ, жерлеу рәсімі
қызметтері де бизнес түріне жататынын айта кету керек.
2. Табысты арттыру үшін және
жалға алынған орынның шығынын
өндіру үшін қосымша көшірме,
канцеляриялық тауарлар, ұсақтүйек офистік техника құралдарын
сататын орталық ашып қоюға болады.
3. Соңғы уақытта белсенді дами
бастаған кішігірім кәсіптердің бірі
— прокат. Яғни, қымбат
көлік, киім, бижутерия,
мерекелік
костюмдер
секілді заттарды жалға
беру. Яғни, сұранысқа ие
кез келген өнімді жалға
беруге болады. Бірақ, еш
қайталанбайтын сапалы
өнім болғаны жөн.
4.
Тұрмыстық
қызмет көрсету. Бұл
секторға
тұрмыстық
техникаларды жөндеу
қызметі,
тапсырысқа
тағамдар
әзірлеу,

Төлемге арналған мобильдік
қосымша шығарылмақ
2017 жылдың басында смартфон арқылы төлем жүргізуге болатын мобильдік қосымша шығарылады. Бұл туралы ҚР Қаржы
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы Дәулет
Ерғожин хабарлады.
– Бізде қазақстандық мобильдік операторлар пайдаланатын смартфондарға
негізделген қызықты төлем жүйесін жасау
жөніндегі «Қазпоштамен» ортақ бастама
бар. Өйткені, картамен төлем жасағанда 3%
біреуге немесе басқа жаққа аударылады,

алайда ол сіздің банк шотыңызға тікелей
қосылатын болса бұл ақша Қазақстанда
қалады емес пе, – деді Ерғожин Астанада
салық салудың өзекті мәселелері бойынша
өткен конференцияда.
Ол мобильді қосымшаның отандық
мамандар жасап шығарған
қазақстандық өнім Wipon
негізінде жұмыс істейтінін атап
өтті. «Ол үшін, есепшот-фактура немесе өзге де құжаттарды
сканерлеуде, әрине, Wipon
мобильді қосымшасы қажет
болады, содан кейін тапсырыс транзакцияланады. Біздің
бағдарламалаушылар осындай
қосымша жасауды қолға алды.
Шамамен келесі жылдың басында біз дайын ұсыныспен
келіп, бизнеспен және банктермен талқылайтын боламыз», –
деді комитет басшысы.

жекеменшік балабақша ашу, бала
күтуші, киім тігу және жөндеу
сынды қызмет түрлері жатады. Ал
егер бизнес ашуға қаражатыңыз
жеткілікті болса, аяқ киім немесе
киім дүкенін ашуға да болады.
5. Сондай-ақ, бизнес ашу үшін
қаражатыңыз жеткіліксіз болса, алайда, оған қарамастан өз
кәсібіңізді бастауды жөн көрсеңіз,
халыққа қызмет көрсету орталығы
бар екенін ұмытпаңыз. Олар
жеке ісіңізді ашуға көмектесу
қызметтерін
ұсынып,
түрлі
кеңестер беріп тренингтер өткізеді.
Сондай-ақ, ашқалы жатқан бизес
үшін субсидия алуға да болады.
Сонымен, жоғарыда аталған
шағын бизнес түрлерін қазіргі
кезде табысты әрі сұранысқа ие
деуге болады. Ал бизнес саласында жүргендер негізгі табыс көзін
таба білсе кез келген бизнесті
табысты болады дегенді айтады. Сондықтан, қандай бизнес
таңдайтыныңыз өз еркіңізде. Тек
жетістікке жетудің жолын дұрыс
тағдасағыз болғаны.

50 кәсіпкерлер грант жеңіп алды
Ақмола облысы бойынша «Жұлдыздарға қара» байқауының
алғашқы кезеңі қорытындыланды. Осылайша мүмкіндігі шектеулі
бес кәсіпкер бизнесті дамытуға арналған гранттарға ие болды.
Жалпы алғанда, еліміз бойынша
мүмкіндігі шектеулі 50-ге жуық кәсіпкер
«Жұлдыздарға
қара»
байқауының
қорытындысы бойынша бизнесті дамыту
үшін грант жеңіп алды.
«Даму» қоры облыстық филиалының
құзіреттілікті
арттыру
бағдарламасы
жөніндегі
бас
менеджері
Айсұлу
Әубәкірованың
айтуынша,
Ақмола
өңірінде бес бизнесмен грантқа ие болып,
кәсібін дөңгелетуге мүмкіндік алып отыр.
Солардың бірі – көкшетаулық тұрғын Сәбит
Тұрсынов.
«Мен кілт дайындаумен айналысуды жоспарлап отырмын. Кәсіпкерлік қызметтен
бөлек, күзетші болып қызмет істеймін. 185
мың теңге мөлшеріндегі грант сомасына сатып алған жабдықтың арқасында қосымша
табыс көзін ашамыз», - дейді ол.
1 топтағы мүгедек Владимир Плетнев 2004 жылдан бері көлік жөндеу кәсібі
арқылы нәпақасын тауып келеді. 300 мың
теңге шамасында грантқа ие болған ол
техникалық қызмет көрсету стансасына
жаңа көтергіш сатып алды.

«Қайтарымсыз грантқа ие болғандардың
қатарында
көкшетаулық
Мырзабек
Сүлейменов те бар. 297 мың теңге жеңіп
алған Мырзабек келешекте тігін цехын ашып, кемінде екі мүгедек адамды
жұмысқа алуды жоспарлап отыр», - дейді
А.Әубәкірова.
Естеріңізге салып өтсек, «Жұлдыздарға
қара»
байқауын
өткізуге
«Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қорымен бірлесіп
«Құс
Жолы»
қайырымдылық
қоры
мұрындық болған. Аталған жоба жарымжан
жандар арасында кәсіпкерлікті дамытуға
бағытталып отыр.
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Министрлік алдағы уақытта
мемлекеттiк қарыздың өсуiне
жол бермеу мiндетiн қойып
отыр. Бүгiнгi күнi Қазақстанның
мемлекеттiк борышы әлемнiң
басқа елдерiмен салыстырғанда
өте төменгі деңгейде. 2016
жылдың 1 шiлдесіндегi жағдай
бойынша жиынтық мемлекеттiк
борыш 10,9 трлн теңгеге жетті.
Бұл – 2016 жылғы ЖIӨ-ге
шаққанда 24,6 пайыз, оның iшiнде
iшкi борыш ЖIӨ-ге шаққанда 13,5
пайыз және сыртқы борыш ЖIӨге шаққанда 11,1 пайыз», - дейдi
министр.
2016 жылдың бірінші тоқсаны
бойынша Қазақстан сыртқы елдерге $153,99 млрд доллар қарыз.
kursiv.kz. басылымының хабарлауына қарағанда, Қазақстанның ең
қарызы көп 4 ел бар: Олар:
1. Нидерланды – $43,73 млрд
2. Ұлыбритания – $25,01 млрд
3. Қытай – $12,64 млрд.
4. АҚШ – $12,57 млрд
Бұл туралы министр мәжiлiсте
«Нұрлы
жол»
мемлекеттiк
бағдарламасының жүзеге асу
барысына
арналған
үкiмет
сағатында мәлiм етті.
Министрдің айтуынша, 20172019 жылдары мемлекеттiк борышты қолайлы деңгейде ұстап
тұру үшiн республикалық бюджет тапшылығын 2017 жылы 1,2
пайызға, 2019 жылға қарай 1,0
пайызға дейiн төмендету жоспарланып отыр. Расында да мемлекет
қарызының артуы Ұлттық қорға
үлкен салмақ салып отыр. Мұны
жасыруға болмайды.
Қазақстанның
сыртқы
қарызына қатысты Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов мәлім
етті.
–
2008
жылдан
бері
Қазақстанның
мемлекеттік
және мемлекет кепілдік берген
қарыздары 2,2 миллиард доллардан бүгінгі күні 32 миллиард дол-

Қазақстанның қарызы – 10,9 трлн теңге Ұлттық экономика министрi Қуандық
Бишiмбаев Қазақстанның мемлекеттiк борышы 10,9 трлн теңгеге жеткенін айтты.
Министр өз сөзінде алдағы уақытта оның мұдан әрі өсуiне жол берілмейтінін айтты.

2016 жылдың бірінші тоқсаны бойынша Қазақстан
сыртқы елдерге $153,99 млрд доллар қарыз. kursiv.kz.
басылымының хабарлауына қарағанда, Қазақстанның
ең қарызы көп 4 ел бар: Олар:
1. Нидерланды – $43,73 млрд

3. Қытай– $12,64 млрд.

2. Ұлыбритания – $25,01 млрд

4. АҚШ – $12,57 млрд

лардан астам сомаға артып отыр.
Бұл қарызға кететін шығындар
төрт жыл ішінде сегіз есеге жуық
артып, бюджет шығындарының
білім беру, медицина сияқты
кейбір баптарынан асып отыр.
Мемлекеттік қарыздың күрт артуы бюджет тұрақтылығына
қысым жасайды. Әсіресе, Ұлттық
қор қаржысын сақтауда кері әсері
көп, – дейді мәжіліс депутаты
Аманжан Жамалов.

Депутатты мұнай бағасының
баррелі 30 доллардан, АҚШ
долларының бағасы 360 теңге
шамасында тұрақтаған жағдайда
Ұлттық қордағы қаражаттың әрі
кетсе бес жылға ғана жететіні
туралы мәлімет те алаңдатып
отыр. Оның айтуынша, алдағы
үш жылда бюджет түсімінің
негізгі бөлігін шикізаттық емес
сектор құрайтындықтан, ол түсім
ұлттық валютада болады. Ал,

Бизнес және мотивация
Былтыр тренингке Нұржан (атын өзгерттім) деген жас жігіт келді.
Мединститут бітіріп, енді ординатура оқып жүр екен. Сол кезде емханада іс-тәжірибеде жүріп, 60 000 теңге жалақы алатынын айтқан
еді. Интернет маркетинг үйреніп, сауда жасап, табыс табудың жолын
үйреніп, бірден 5 сигвейге тапсырыс берді.
Заты келгенде офиске келіп, қуанып
көрсетіп кетті. Біздің жігіттер «1 айда
сатып бітірсе жақсы болар еді» деген еді.
Бір аптадан соң Нұржан мәз болып тағы
келіп кетті. «Емханада 6 айда табатын
жалақымды 1 аптада таптым, мынау керемет екен, ақша саудада екен ғой» деп.
Мен оған «Енді өз жұмысыңа кедергісі
жоқ, арасында осылай істеп табыс таба
бер, ары қарай сайт жаса, тергетинг жаса,
көлемін үлкейт» деп кеңесімді бердім.
Бірақ сонымен тоқтап қалды.
Екі айдан кейін досы екеуі келді.
«Аға үйге барып, науқастарға укол, система салып қызмет көрсететін бір кәсіп
ашқымыз келеді. Инвестор таптық 500
000 теңгедей беремін» деді. 50/50 пайыз
бойынша істейтін болдық, не ақыл айтасыз», – деді.
Мен оларға ешқандай инвесторсыз,
қаржысыз осы бизнесті бастап, жолға кою

жолын айтып, көрсетіп, жазып бердім.
Бірақ оны да бастамады. Қызық болғанда
көп адамдарда, әсіресе біздің қазақтарда
ақшаның, табыстың көлемін өсірейін деген ниет жетіспейді. Сол қасиет менде де
жоқ.
Әрине, ақшаны жүрекке түсіріп,
өмірдегі жалғыз мақсаты болып қалмау
керек. Бірақ ақшаң мол болса басқа
адамдарға қайырымдылық та жасай
аласың ғой? Сонымен айналысуға болады.
Қорыты айтқанда алтын шыққан
жерді белден қазу керек! Белгілі
мөлшерде ақша тапқан соң, ары қарай
соның көлемін көбейтуге нақты, жазбаша
мақсаттар қою керек. Белгілі бір уақытқа
дейін осынша табыс табамын деп мақсат
қою керек. Сол кезде адамда мотивация
пайда болады.
Ахметбек НҰРСИЛА

қарыз келісім-шарттар бойынша
бағам айырмашылығы ескеріле
отырып, шетел валютасымен
қайтарылады.
– Үкімет алдағы уақытта
сыртқы
қарыздың
артуын
қалай реттемек? Бұл жерде
Халықаралық валюта қорының
дерегін алға тарту дұрыс емес.
Мен ХВҚ мәліметтері бойынша
Қазақстанның
үкіметтік
қарыздарының ІЖӨ-ге қатынасы
2014-2015 жылдары 14,7-ден 23
пайызға өскенін білемін. Дамыған
елдерде мұндай цифрлар тіпті
90-100 пайызға дейін жететінін
бәріміз білеміз. Бірақ, олар –
дамыған елдер. Онда өнеркәсіп
пен қызмет көрсету саласы жақсы
дамыған. Ресурстық елдерде
жағдай басқаша. Норвегияда бұл
– 28, Ресейде – 18, Иран мен Чилиде – 17, Индонезияда – 27 пайыз.

90-100 пайыздық көрсеткіштер
Ұлыбритания, Франция Германия, сынды дамыған елдерге тән,
– дейді депутат бюджет жобасын
таныстырған ол
Ал,
үкіметтегілер
болса,
Қазақстанның қарызы артып бара
жатқанын мойындай отырып,
оны кірістердің азаюымен және
мемлекеттік
бағдарламаларды
жүзеге асыру қажеттілігімен
түсіндіреді.
Министрлер
қарыздың өсуінен қандай да бір
қауіп күту қажет емес деп санайды.
Ал
бұл
орайда
үкіметтегілердің ойы қандай?
– Қарызды 90-100 пайыздық
(ІЖӨ-ге қатысты) көрсеткішке
дейін өсіру мақсатымыз жоқ.
Бүгінде бізде шынымен де
қарыздың белгілі бір шамада өсуі байқалып отыр. Ол
кірістердің түсуімен, бірқатар
бағдарламаларды жүзеге асырумен байланысты. Біз халықаралық
қаржы
ұйымдарынан
ұзақ
мерзімді, «жұмсақ» қарыздар алудамыз. Қазір үкіметтік қарыз 21
пайыз, мемлекеттік қарыз 24 пайыз деңгейінде. Бұл айырмашылық
пен болжам Ұлттық банктің
сыртқы нарықта қысқа мерзімді
ноталарды шығару бойынша
еркін жұмысты жандандыруына байланысты, – дейді Ұлттық
экономика министрі Қуандық
Бішімбаев.
Оның
айтуынша,
бұл
қарыздың бір бөлігі тұрақты қарыз
болып саналмайды. Министр қазір
Қаржы министрлігімен, басқа
да салалық министрліктермен
инфрақұрылымдық
жобаларды жүзеге асыруға мемлекеттік
кепілдік беру жөніндегі жоспарды
қайта қарап жатқандарын айтады.
Алайда депутаттар елдің сыртқы
қарызы мұнан да көп деген пікірде.
Ол үшін ұлттық компаниялардың
есебін де бір нақтылау керек.

Мектеп қабырғасынан
бизнеске икемдеу
2015 жылдың басында политехникалық колледжде Ақтөбе облысы
Кәсіпкерлер палатасының жәрдемімен «Кәсіпкерлік мектебі» ашылды.
Бұл өңірдегі инновациялық жобаны жүзеге асырып жатқан алғашқы
және әзірге жалғыз оқу орны. Оның негізгі мақсаты – болашақ
түлектерге бизнес жүргізуің қыр-сырын үйрету болып табылады.
Колледж түлектері бірнеше ай бойы
кәсіпқой дәріскерлердің және бизнестренерлердің, сонымен қатар, жұмыс істеп
жатқан табысты кәсіпкерлердің дәрістерін
тыңдап, жеке бизнес-жобасымен жұмыс
жасады. Жыл қорытындысы бойынша алғашқы 37 жеткіншек «Кәсіпкерлік
мектебін» бітіргені туралы сертификатқа
ие болды.
Оқу жылының басында факультатив курсының жаңа тыңдаушылары
қабылданды.
– Жоба тиімділігін көрсетті. Білімгерлер
жеке іс ашу, бизнес-жоспар жазу жолдарына үйренді, мемлекеттік қолдау
құралдарымен танысты. Биылғы жылы
түлектерді қазақ және орыс тілінде білім
алушы топтарға бөлдік. Жастарға ұнамды
дүниені анықтау үшін, олардың арасында сауалнама жүргізіп, «Мектепке» жеке

іс ашуды армандайтындарды, бизнеспен
айналысуды қалайтындарды қабылдадық,
– дейді ӨКП директорының орынбасары
Дәмелі Құнанова.
ӨКП
сарапшылары
тақырыптықкүнтізбелік
жоспарды
дайындауға,
тәжірибелік оқуды, экскурсиялар, табысты
кәсіпкерлермен кездесулер ұйымдастыруға
атсалысады.
Кәсіпкерлікті
дамыту
орталығының бизнес-тренерлері дәріс
оқиды.
«Балаларды кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға барынша ынталандырамыз.
Біздің міндет – кәсіпкерлердің беделін
көтеру, сонымен бірге, колледжді аяқтаған
соң жұмыс іздемей, жеке іс ашу мүмкіндігі
болуы үшін және де тіпті курстастарына жұмыс орындарын құру үшін, жастар
жұмысбастылығы мәселесін шешу», – деп
қорытты Дәмелі Құнанова.
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Рустам Жүрсіновтің айтуынша, өзгеше
сипатта және кең көлемде басы қайырылған
зерттеулер арқасында кәсіпкердің орташа алғандағы қызықты келбеті құралған.
Мысалға, елімізде ірі кәсіпорындар
барлық кәсіпкерлік субъектілерінің небары 0,2%-ын еншілесе, шағын кәсіпкерлік
көбінесе сауда мен ауыл шаруашылығына
бағытталған.
Рустам Жүрсінов Ұлттық баяндаманың
«Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы туралы» Заңы 10-бабына сәйкес дайындалып, жарияланатынын, Елбасы қарауына ұсынылатынын алға
тартты.
– Кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік картасында Қазақстан бойынша кәсіпкерлерден
10 мың, еңбек қабілетті тұрғындардан 17031
адам сұралды. Іскерлік климатты бағалауда
әкімшілік реттеу, шағын және орта бизнесті
мемлекеттік қолдау, қаржы ресурстары,
адами ресурстар, жылжымайтын мүлік
пен инфрақұрылым сынды 5 фактор
сұлбасы түзіліп, жалпы алғанда, 4600 адам
қамтылды. Бұл көрсеткіштер тұрғысында
Астана көшбасшылыққа шығып, екінші
орынға Ақтөбеге және үшінші орынға Алматы тұрақтады. Бүгінде Қазақстанның 30
дамыған елдің қатарына кіру мақсатында
Экономикалық ынтымақтастық және даму
ұйымының индикаторлары негізге алынуда, – деді ол.
Мұнда кәсіпкерлікті дамытудың басты межесі – 2050 жылға қарай еліміздің
Жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
бизнестің үлесін 50 пайызға жеткізу болып
саналатынын еске сала кетейік.
Ұлттық баяндама бірнеше бағытта
жүргізілген кешенді жұмыс жемісі болып саналады. Бұл тұста Рустам Жүрсінов
Ұлтық баяндама басты 4 бөлімнен
тұратынын жеткізді.
– Біріншіден кәсіпкерлер бейнесі
тармағынан,
екіншіден
кәсіпкерлікті
дамытудың мақсатты индикаторларынан, үшінші бұл индикаторларды өлшемі
мен талдау құралдарынан және төртінші
2015 жылдың қорытындысында отандық
кәсіпкерлерге жолығатын бөгеттер мен
оларды шешу жолдарынан тұратын баяндаманы дайындау барысында мемлекеттік
негіз құраушы құжаттар, халықаралық
және отандық рейтингтер, қоғамдық
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«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасында елдегі кәсіпкерлік белсенділігі жағдайы жөніндегі Ұлттық
баяндама таныстырылды. Жиынның спикерлері ретінде «Атамекен» ҚР ҰКП Басқарма Төрағасының
орынбасарлары Нұржан Әлтаев пен Рустам Жүрсінов қатысты.

мониторинг
деректері,
кәсіпкерлер
мәселелерінің реестрі, Ұлттық кәсіпкерлер
палатасы мен 16 өңірлік кәсіпкерлер
палатасы
сарапшылары
қызметінің
қорытындысы, 13 000 кәсіпкерлер өтініші
зерделенді. Бірқатар мақсатты зерттеу
қолға алынды: шағын және орта, ірі бизнестен 6250 кәсіпкер сұралып, әр аймақтан
бизнес-қауымдастықпен 9-15 терең сұхбат,
жергілікті атқарушы билік, даму институттары, екінші деңгейлі банктер және өзге де
салалардан сарапшылар қоғамдастығымен
сұхбат жүргізілді, – деп атап өтті
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма
Төрағасының орынбасары Р.Жүрсінов.
Сарапшылар
қоғамдастығымен
сұхбатта ҚР Ұлттық экономика министрлігі
жанындағы Экономикалық зерттеулер
институты, «Даму» қоры, «Қазмұнайгаз»
АҚ, White and Case Kazakhstan, «Стратегия» әлеуметтік және саяси зерттеулер
орталығы, McKinsey өкілдері қамтылған.
Қосымша ҰКП қарамағындағы салалық
комитеттермен және қауымдастықтармен,

түрлі құрылымдық бөлімше мамандарымен сұхбаттар өткен.
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасары
Нұржан Әлтаев, өз кезегінде, Ұлттық баяндаманы дайындау уақыты елдегі барлық
16 өңірге Кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік
картасын дайындау бойынша ауқымды
зерттеу жұмыстарымен және де жыл
сайынғы «Іскерлік климат» рейтингін
құрастырумен тұспа-тұс келгенін атап өтті.
– Ұлттық баяндамада қазіргі жалпы ұлттық экономикаға және жекелей
бизнесті жүргізуге жағымсыз ықпал
ететін
өнімді
өткізу
нарықтарының
қысқаруы, жұмыспен қамтудың төмендеуі,
қаржының қолжетімсіздігі, білікті кадрлар
тапшылығы, бизнеске ауыртпалықтың
көбеюі, инфрақұрылымның жетіспеушілігі
тәрізді экономикалық қатерлер егжейтегжейлі жіктеліп, жүйеленді. Сонымен қатар, ондаған жылдар ауқымында
өзекті мәселелер қатарына еніп үлгерген
мемлекеттік капитализмнің өсуі, бұлыңғыр

Банкроттықтан құтылудың жолы
Егер кәсіпорынның қарыздары болса, олар банкроттыққа баруға міндетті емес. Бұл
туралы Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында ҚР Қаржы
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті салықтық бақылау департаментінің директоры Ерлан Нұрланбаев мәлім етті.
– Заңдағы негізгі бағыттардың бірі төлем
қабілетсіздігін реттеуге арналған. Егер де
кәсіпорында қарыздары болса, оған банкроттыққа
бару міндет емес. Заңнама аясында борышкерге несие берушімен келісімге келу мүмкіндіктері бар,
осы ретте қарызды өтеудің жолдары мен мерзімдері
ескерілген. Бұл бағытта екі ай уақыт беріледі. Сонымен бірге тұрақсыздық төлемі есептелмейді және
ешқайсы банкроттыққа бере алмайды, – деп түсіндірді
Е. Нұрланбаев заңнамадағы жаңашылдықтарды.
Қол жеткізілген келісім сотпен бекітіліп, борышкер өзінің қызметіне оралады. Несие берушіге

қарызды өтеу бекітілген кестеге сәйкес іске асырылады.
Сонымен қатар Заңдағы басқа бір бағыты
банкроттықтан кәсіпорынды оңалтуға ауыстыруға
қатысты.
– Борышкер кәсіпорынның иесінде өзінің
бизнесін қарыздан шығарып алу мүмкіндігі туса да,
алайда банкроттық тетіктері іске қосылған кездер
болады. Қабылданған заң банкроттықтан оңалтуға
көшу қадамдарын қамтып отыр. Осы ретте тек
сауықтыру жоспарын әзірлеп, оны барлық несие
берушілермен келістіріп, сотқа бағыттау керек, – деп
нақтылады Нұрланбаев.
Мұнымен қоса, Заңда борышкерге банкроттықтың кез келген кезеңінде
барлық қарыз берушілермен бітімге келу
келісімін бекіту мүмкіндігі қарастырылған.
Бұл тұрғыда жалақы бойынша қарыздар
өтелуі тиіс. Сот тарапынан аталған келісім
бекітілгеннен кейін борышкерді банкрот
деп тану шешімі іске асырылмайды.
Бұдан бөлек, заңнамада банкрот компанияны сату мен оның меншік иесін ауыстыру мүмкіндігі ескерілген. Осы ретте
барлық несие берушілер алдында қарыз
өтелгеннен кейін кәсіпорын банкроттық
кезеңінен шығарылады.

мемлекетті қолдау, кәсіпкерлер құқығының
бұзылуы, көлеңкелі экономиканың артуы
секілді кәсіпкерліктің маңызды мәселелері
талданды.
Әр
түйткілді
мәселелер
бағытында оларды шешу жолдары мен
теріс салдарларды төмендету амалдары
ұсынылды. Баяндамамен «Атамекен» сайтынан және бұқаралық ақпарат құралдарынан
таныса аласыздар, – деді Нұржан Әлтаев.
Ұлттық баяндаманы жасау барысында Назарбаев университеті ақпараттық
және
әдістемелік
қолдау
танытып,
Экономикалық ынтымақтастық пен даму
ұйымы, World Bank, Asian Development Bank
әдістемелік құралдары, талдау материалдары, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30
мемлекеті қатарына кіру тұжырымдамасы,
кәсіпкерлік белсенділіктің GEM рейтингі,
Doing Business және Global Competitiveness
Index, Эксперт РА рейтингтері қолданылған.
20-дан астам дамушы елдердің тәжірибесі
зерделеніп, дүниежүзінде пайдаланылатын
100 қолдау құралы талданған.
Алдаберген КЕМПІРБАЕВ

Мұнай компанияларына
мемлекеттің көмегіне зәру ме?
Мұнай өндіру саласында экономика өзгеріске ұшырады. Бұл
туралы Астанада салық салудың өзекті мәселелеріне арналған
конференцияда ҚР Ұлттық экономика министрі Қуандық
Бишімбаев мәлім етті.
– Экономикалық өсім тұрғысында
маңызды бағыттың бірі жер қойнауын
пайдаланушыларға салық салу саясатына байланысты. Жер қойнауын
пайдаланушылар үшін ағымдағы
салықтық режімге тоқталсақ, бүгінде
мұнай өндіру саласында экономика өзгеріске ұшырағанын баршамыз түсініп отырмыз. Мұнай
бағасына ұзақмерзімді деңгей қалай
қалыптасатыны белгісіз, алайда алдағы
5-7 жылда баға бұрынғы деңгейге жетуі
екіталай екені жалпы болжамдарда айтылуда. Яғни, біз жаңа шынайылыққа
аяқ басудамыз. Бұл ретте кірістер,
салықтық түсімдер бойынша болжамдар өзгеріске ұшырады. Бізде,
Қазақстанда өзіндік ерекшеліктері бар,
осы орайда өндірісін арттырған кен
орындары бар, сонымен қатар өндіру
көлемі құлдыраған кен орындары да
байқалуда, – деді Қ. Бишімбаев.
Оның сөзіне қарағанда, шикізатты
өндіру деңгейін белгілі бір көлемде
ұстап тұру үшін инвестиция салу

қажет. Бірақ, ағымдағы баға деңгейі
қазіргі салықпен осы бағытта тиісті
жұмыстарды
атқаруға
мүмкіндік
бермейді.
– Жақын арада бұл мәселені
талқылаймыз. Өндіру көлемі төмендеп
келе жатқан мұнай кәсіпорындарына
қолдау жасалады. Бұл ретте біздің
ең
басты
ұстанымдарымыздың
бірі – қалыптасқан кіріс базасын жоғалтпастан, компанияларға
қажетті ынталандырушы тетіктерді
беру ескеріліп отыр. Осындай табысты тәжірибе бізде бар және оны
талқылаудамыз. Ертең арнайы жұмыс
тобының отырысын өткізіп, онда
жер қойнауын пайдаланушыларымен
егжей-тегжейлі талқылау болады, –
деді министр.
Қ. Бишімбаевтың пайымынша,
әлемде шикізатқа сұраныс баялауына байланысты елімізде де осы
бағытта тиісті ахуал байқалуы мүмкін.
Бұған энергияның көптеген балама
көздерінің пайда болуы ықпал етуде.

www.nap.kz

№10(163), қазан 2016

Кәсіпкер мүддесі басты назарда
болуы тиіс
Кеңес төрағасы Қайырбек Сүлейменов,
мемлекеттік кіріс органдары бюджетке
кіріс көлемін көбейтуге көзсіз ұмтылу жолында, заң аясында әрекет ететін азаматтарды ашық бизнеске ынталандыру, тең
құқықты сұхбат, кедендік әкімшілік етудің
түсінікті жүргізілуі сияқты маңызды жайттарды ескерусіз қалдырып жататынын
нұсқады.
– Бұлай істеуге болмайды. Қазына
қаржысын толтыру аса қажет екенін
түсінеміз. Бірақ міндетті орындауда заңды
белден баспай, кәсіпкерлер мүддесін назарда ұстаған жөн. Бизнесмендер болса, кеден
органдарының қыспағына шағымдануда.
Арыздар легі 3-4 жыл бұрынғыға қарағанда
қазіргі уақытта азайды дегенмен, өзекті
түйткілдер әлі де жоғалып кеткен жоқ, –
деп атап өтті ол кіріспе сөзінде.
Талқылау барысы көрсеткендей, бизнесмендерден кедендік әкімшілік ету
кезіндегі шенеуніктердің қызмет бабын
асыра пайдалануына көптеген шағымдар
түсуде. Кедендік процедуралардың ұзаққа
созылып, бұлыңғыр болуы, шекара мен ел
ішіндегі бақылау мекемелері әрекетіндегі
қайшылықтар, қазіргі заманғы ақпараттық
жүйелердің жоқтығы, өткізу қосындары
мен кедендік рәсімдеу аймақтарының
әлсіз инфрақұрылымы, Мемлекеттік кіріс
комитеті қызметкерлерінің шекара маңы
аумақтары мен кедендік сала төңірегіндегі
экономикалық (ұйымдасқан) қылмыстық
топтармен
жең
ұшынан
жалғасқан
сыбайластығы сыртқы экономикалық
қызметке кедергі келтіріп, бизнестің дамуын тежеуде және жемқорлықтың етек жаюына соқтыруда.

Заттың құнын белгілеу олқы
соғып тұр
Сыртқы экономикалық байланысқа
жағымсыз ықпал ететін тағы бір өзекті
түйткіл, импортталатын тауардың кедендік
құнын белгілеудегі қисынсыздықтар болып отыр. Бір бақылау үдерісі аясындағы
тауарлар бойынша құнды бақылауды
қайталау кең таралған. Кедендік бағаны
анықтау тәсілін білгенінше қолдану
кәсіпкерлік қызметті қыспаққа алып, аяқ

Кедендік әкімшілік мәселелері бизнестің дамуына кедергі
келтіріп, жемқорлықтың етек жаюына себеп болуда. Жемқорлық пен
көлеңкелі экономикаға қарсы кеңесінің кезекті отырысында, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудегі кәсіпкерлік саласы мен
кеден органдарының өзара іс-қимылын күшейту жайлы» тақырыбы
қаралды.

Қайырбек СҮЛЕЙМЕНОВ:
– Бұлай істеуге болмайды. Қазына қаржысын толтыру аса қажет екенін
түсінеміз. Бірақ міндетті орындауда заңды белден баспай, кәсіпкерлер
мүддесін назарда ұстаған жөн. Бизнесмендер болса, кеден органдарының
қыспағына шағымдануда. Арыздар легі 3-4 жыл бұрынғыға қарағанда
қазіргі уақытта азайды дегенмен, өзекті түйткілдер әлі де жолығуда, –
деп атап өтті ол кіріспе сөзінде.
астынан туындайтын шығындарға әкелуде.
Салдарында кәсіпкерлер елге тауарларын Кедендік одақтың өзге мемлекеттері
шекаралары арқылы жеткізуге мәжбүр
болуда. Кедендік бақылау жүйесі де
заңсыз тауар тасымалының жолын кесуде
қауқарсыздығын танытуда.
Осымен бірге, кедендік мекемелердің
қазынаны кез келген әдіспен толтыруға
ұмтылуы, бизнеске ғана зардап шектіріп
қоймай, тұтас ел экономикасына теріс әсер
етуде.

Мемлекеттік кіріс комитеті лауазымды тұлғаларының заңды белден басуына арыздану мен кедендік дауларды реттеу жүйесінің олқылығы, кеден
қызметкерлерінің
дәйекті
негізделген
дұрыс шешім қабылдауына мүмкіндік бермеуде. Бұл апелляцияларды қарастыратын
қызмет иелерінің аталған мекемеге тәуелді
болуымен байланысты болып отыр.
Мемлекеттік кіріс мекемелерінің жабық
күйде қалуы, заңда анық міндеттелген
болса да, кәсіпкерлік қауымдастықпен

және сыртқы экономикалық қызмет
қатысушыларымен
ынтымақтастыққа
құлықсыздығы, кедендік әкімшілік ету
саласындағы жемқорлық қатерлеріне қарсы
тиімді әрекет ету мәселесін бөгеуде екені де
белгілі.

Төменгі орындамыз
Осылайша,
кеден
мен
бизнес
арасындағы байланыстың нашарлығы,
кедендік
реттеудің
тиімділігін
төмендетуде. Мысалға, кедендік әкімшілік
етудің тиімсіздігіне, Бүкіләлемдік банктің
халықаралық сауда жөніндегі санатында
Қазақстан көрсеткіші 189 елдің ішінде 122ші орында тұрғаны дәлел.
Талқылау қорытындысында, Кеңес
мүшелері мемлекеттік органдар тарапына, кедендік бақылау жүйесін жетілдіру
бойынша заңнамалық және ведомстволық
құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бастамасын көтеруді ұсынды. Жаңадан құрылған
ҚР Мемлекеттік қызмет істері мен сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне,
жеке немесе заңды тұлғалардың құқықтары
мен еркіндіктері, заңды мүдделері шектелсе, мемлекеттік кіріс органдарының лауазымды тұлғаларын жауапкершілікке тарту
тәжірибесін қалыптастыру кеңес етілді.
Тауарлардың кедендік құнын анықтауда
қасақана кедергі келтірілсе және өзге
де кедендік заңды бұзу деректері орын
алса, ол сот шешімімен заңсыз деп танылса, «Мемлекеттік қызмет туралы»
Заңының 50-бабы 1-бөлігі 11-тармақта
бұған жаза тағайындалған. Осымен бірге,
кедендік рәсімдеу мен бақылау жүйесінің
қазіргі жағдайы ұйымдастырушылық
және құқықтық жағынан кемшіліктерге
толы екені, сәйкесінше бұл сыртқы
экономикалық қызмет саласында сыбайлас
жемқорлыққа апаратыны тұжырымдалып,
ҚР Қаржы министрлігіне Министрлік
жанынан тәуелсіз сарапшыларды тарта отырып, кедендік (салықтық) дауларды сотқа дейін реттейтін апелляциялық
комиссия
құру,
Мемлекеттік
кіріс
комитетінің өзінен арнайы жұмыс тобын
құру, кәсіпкерлермен жедел жұмыс істеу,
консультативтік кеңестерді жандандыру,
басқа да құзырлы мекемелерге бірлесе
әрекет ету мәселелерін ұсыну жайында
шешім қабылданды.

Кеденшілер кәсіпкерге қарақшы сияқты қараған
Бизнес-омбудсмен кеден органдарының жөнсіз іс-әрекеттері олардың мемлекеттік
мүддені қорғаудағы жауапкершілігіне көлеңке түсіріп отырғанын мәлімдеді. Олар
Қарағанды облысын мысалға ала отырып, ол кәсіпкерлердің кеден органдарының
тексерісі кезінде көп қиындықтардан өтетінін баяндады. Бұл, өз кезегінде, уақыт
жоғалтуға, мүлікті уақытша сақтау есебінен кететін шығынға соқтырып, кәсіпкердің
табысқа жетуіне кедергі келтірмек.
Болат Палымбетов бұрғылар
жеткізумен айналысатын «ЭмСиАй Раббер Солюшнс» ЖШС
компаниясының
өкілін
жеке
қабылдағанын айтты.
– Кеден декларациясында
«бұрғылау
және
қазба
жүргізу
машиналарының»
тиісті классификациялық коды
болуы қажет деп бекітілген.
Мұндай тауар үшін кедендік баж
салығының нөлдік мөлшерлемесі
белгіленген. Алайда, облыстық
кедендік бақылау қызметі басқа
шешім қабылдапты. Тауардың
классификациясы
өзгертіліп,
құбыр деп бекітілген. Мұндай
тауар коды үшін кедендік
бақылау мөлшерлемесі кедендік
мөлшерлеменің
13%-ын
құрайды, – деп нұсқады бизнесомбудсмен.

Сонымен қатар ол басқа да
кәсіпкердің кедендегі дөрекілікке
тап болу жағдайына тоқталды.
– Жеке кездесуде ол оған
кеденде
қарақшы
сияқты
қарағанын айтты. Ол осыны кеден өкілдеріне айтқанда, олар:
«Мен мемлекет алдындағы өз
міндетімді атқарып тұрмын.
Мен бюджетке қаражат жинап жатырмын»,– деген. «Ал,
мен не істеп жүрмін? Мен де
салық төлеймін, жұмыс орындарымен қамтамасыз етемін, өз
өңірімде демеушілікпен айналысамын. Мен де мемлекет мүддесі
үшін қызмет атқарып жүрмін
ғой», – депті кәсіпкер. «Ол өз
жұмысыңыз» – деген екен кеден
өкілі. Қысқасы, бюджетті толтыру, бизнес пен жұмыс орындарын сақтау міндеттерін бірлесе

атқарайық, – деді бизнес-омбудсмен.
Болат
Палымбетовтың
пікірінше,
мұндай
түсініспеушіліктерге жол бермес үшін кәсіпкерлермен жиі
кездесіп отырған абзал. «Мұны
кәсіпкерлердің өздері де айтып
отыр.
Кедендік
органдардың
осындай іс-әрекеттері мемлекет
мүддесін қорғаудағы олардың ниетпиғылдарының
«тазалығына»
күмән келтіруге мәжбүрлейді»
деді ол. Бизнес-омбудсмен, сонымен бірге, мемлекеттік кірістер
органдарындағы
жемқорлық
заңбұзушылықтарының
алдын
алу, кедендік істі жетілдіру бойынша азаматтық қоғам мен бизнес өкілдерімен бірлесе отырып
ықпалды жүйе жасап шығаруды
ұсынды.
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Алдағы уақытта банк алдында қарызы бар адамдарға кешірім жасалатын болады. Бірақ бәріне бірдей емес. Қарыз алушының несиені өтей алмауы кешірімге негіз болуы тиіс. Бұл туралы Мәжілістің «Коллекторлық
қызмет туралы» заң жобасы бойынша жұмыс тобының отырысынан
кейін тілшілерге берген сұхбатында ҚР Ұлттық банкі төрағасының
орынбасары Олег Смоляков мәлім етті.
Бір жағынан біз білеміз, несие алушыларда аталмыш кредитті толық атқаруға кедергі
келтіретін өмірлік жағдаяттар болады. Бұл
жағдайлар несие займдарын қайта қарауға
және оны талап етуге негіз бола алмайды.
Бұл керісінше, кешірімге негіз бола алады.
Аталмыш займды өтеуге жағдайы болмаса, банк коллекторлық ұйымды тартпай-ақ,
аталмыш займды несие алушыдан қайтаруды
талап ету құқығынан бас тарта алады», – деді
Олег Смоляков.
Оның сөзіне қарағанда, Ұлттық банк
депутаттардың несие алушының өмірлік
жағдайына байланысты несиені өтеу
қабілетінен айырылғанда коллекторлық
қызметті тартпау туралы ұсыныстарын
қолдайды. Ұлттық банк басшысының орынбасары сонымен қатар, қарапайым халық
коллекторлық ұйымдарды «рэкет» ретінде
қабылдайтындықтарын жасырмады.
Өз кезегінде, олар халықтың әлеуметтік
аз қорғалған бөліктерімен жұмыс жасайтын қызмет. Осы себепті аталмыш

заң коллекторлық қызметтің жұмысын
заң жүзінде реттеуге және халықтың
коллекторлық ұйымдарға деген көзқарасын
өзгертуге септігін тигізеді.
Мәжілісмендер заң жобасының 4 - бабына өзгерістер енгізді. Ол бапта коллекторлық
қызмет аясы таралмайтын жеке тұлғалар
тізімі берілген.
Атап айтқанда – қарыздары жалғыз
үйлерімен
кепілдендірілген
тұлғалар,
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектері, оған теңестірілген тұлғалар,
бірінші және екінші топ мүгедектері,
кәмелеттік жасқа толмағандар, зейнеткерлер,
сотпен әрекет қабілеттілігі жоқ немесе төмен
деп танылған тұлғалар, психоневролгиялық
және наркологиялық диспансерде есепте
тұрған тұлғалар, туберкулез диспансерінде
емделіп
жүрген
тұлғалар,
кәсіби
жарақаттары бар және еңбек міндеттерін
атқару кезінде жарақат алған тұлғалар, немесе жалпы еңбек қабілеттілігін 80-нен 100
пайызға дейін төмендеткен ҚР Үкіметімен
бекітілген кейбір ауыр созылмалы ауруларға шалдыққан
тұлғалар, бас бостандығынан
айыру орындарында жазасын өтеп жатқан тұлғалар,
экологиялық апат, табиғи
және техногенді сипаттағы
төтенше жағдайлар кезінде
баспанасынан
айырылған
тұлғалар, мемлекеттік және
қоғамдық міндеттерін өтеу
кезінде, әскери қызмет бабында, ғарышқа ұшырылу
кезінде, адам өмірін құтқару
барысында, қоғамдық тәртіпті
сақтау кезінде қаза тапқан
тұлғалардың отбасылары.

Ресей экономикалық әріптес ел
болып жарытпайды
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Берік Дүйсенбиновтің айтуынша, бүгінде Ресей шекарасындағы өткізу бекеттерінде тағы бір
бақылау жүйесін енгізіп отыр. Ол арқылы Қазақстаннан келетін тауарлар тексеріледі. Онсыз Ресей территориясына кіруге рұқсат жоқ. Бұл
жайында Baq.kz хабарлады.
Алайда аталған бақылау жүйесінің
жұмыс тәртібін ешкім білмейді. Соның салдарынан қазақстандық жүк тасымалдаушылар шекарадан өте алмай, шығынға батып
жатыр. Өйткені олар таситын тауарлардың
ішінде тез бүлінетін өнімдер бар. Ондай
шектеулер Еуразиялық экономикалық одақ
аясындағы келісімдерге қайшы.
– Еуразиялық экономикалық одақ аясында бәріне бірдей жағдай жасау шарттары
қарастырылған. Алайда бүгінде Ресей жағы
біздің тауар өндірушілері үшін бір кедергіні
енгізіп отыр. Ол - карантиннен кейінгі ескерту жүйесі. Шыны керек, қазақстандық жүк
тасымалдаушылар аталған жүйенің жұмыс
тәртібі туралы көп жағдайда білмей жатады. Себебі Ресей жағы ол жайында xабардар
етіп отырмайды. Түсіндіру жұмыстары
да жүргізілмейді. Сосын ондай жүйе
шекараның бір бекетінде болса, екіншісінде

болмауы мүмкін. Содан жүк тасымалдаушылар қайтып бұрылып, шекара бойымен бақылау жүйесі бар бекеттерді іздеуге
мәжбүр. Қазақстан-Ресей шекарасының
ұзындығы 7,5 мың шақырым, ал оның
бойында ондаған өткізу бекеттерінің бар
екенін ескерсек, жүк тасымалдаушылар
үшін соның бәрін аралап жүру тиімді емес.
Себебі олар таситын тауарлардың ішінде
тез бүлінетін өнімдер бар, – дейді депутат.
Оның сөзіне қарағанда, аталған жүйе
Ресейдің қитұрқы әрекеті болуы әбден
мүмкін. Осыған байланысты Б.Дүйсенбинов
соған қарсы шара қолданып, керек болса,
ресейлік тауарлар үшін тура сондай бақылау
жүйесін енгізуді ұсынды. Халық қалаулысы
осы мәселеге арналған депутаттық сауалын
Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтың
атына жолдады.
Арман АСҚАРОВ

Астанада өткен «SarapTime» сарапшылар клубының кезекті отырысы экономика мәселесіне арналды. «Қазақстандағы экономикалық
қауіпсіздік: заңсыз саудадан адал кәсіпке?» тақырыбында өткен
отырысқа экономика жөніндегі сарапшылар, депутаттар және Қаржы
министрлігіне қарасты мемлекеттік кіріс комитетінің төрағасы
Дәулет Ерғожин қатысты.

Отырыс барысында салық, транзит
дәлісі, қауіптілік жүйесін басқару сынды
мәселелерден өзге отандық кәсіпкерлердің
жағдайы да талқыланды. Дәулет Ерғожин,
Қаржы министрлігіне қарасты мемлекеттік
кіріс комитетінің төрағасы:
– Біз қазір комитетте кәсіпкерлерді,
ауылдағы кәсіпкерлерді қолдау жолын
ұстанып отырмыз. Неге оларды қолдауды
таңдадық дегенге келсек, мәселен, жейде немесе костюм тігу үшін Оңстүстік
Қазақстанда мақта өсіру керек. Оны өсіру
үшін адамдар айлық әрі инвестиция алуы
керек. Инвестиция қайда кетіп жатыр? Инвеситиця қайда кіріс бар, сонда кетіп жатыр.
Тауар бәскекеге қабілетті болғанда ғана кіріс
кіреді. Қарапайым статистикаға жүгінейік.
Біз шекара маңында жұмыс істейтін
адамдарды тексергенімізде, ол жерлерде
мыңдаған адам емес, жиырма шақты ғана
адам өз топтарын құрып алғанын көрдік.
Мыңдаған оларға жұмыс істейді. Осы 20
адам Қытайдан өз бағасы 27 теңге болатын
шұлықтар кіргізеді. Ал, Қазақстанда мұндай
шұлықтардың өнідірістен шыққан бағасы –
127 теңге. Қандай өндіруші бұған төтеп бере
алады?! – деді.
Сол сияқты жейде Қытайдан 1000 теңге
келсе, Қазақстанда шығарылған жейденің

құны — 3600 теңге. Ал, костюм шалбар Қытайдан 4,5 мың теңгеге әкелінсе,
Қазақстан шығаратын костюм шалбардың
құны 40 мың теңге. Қытайдан келетін
кілемнің квадрат метрі 6 мың теңге болса,
Шымкенттен шығатын кілемнің квадрат
метрі 9 мың теңге. Егер біз осындай бағамен
тауар енгізіп, өндірісті тұралатайық, десек онда мейлі. Бірақ, біз экономикалық
ынталандыру жасап, біздің тауарлар мен
оның сапасы жақсы болып, бәсекеге төтеп
бергенін қалаймыз ғой. Шымкент кілемдері
экспортқа шыға бастады. Шұлықтар
шығарылып жатыр. Жалы халық тұтынатын
тауарлар нарыққа ептеп шығып жатыр.
Сәнге айналған сигвей ойыншығын
алайық. Сапалы әрі Қытайдың сапа стандартымен бекітілген сигвей шамамен 70100 доллар аралығында тұрады. Бізге бұл
тауардың біреуін 8 долларға әкеледі.
Бизнесмендер өз түсініктерінде бізге
«бізді қысып жатырсыңдар» дейді. Алайда,
біз бағаны реттеуге тырысып жатырмыз.
Олар Қытайдан алып келетін аяқ киім
бағасы қанша деп ойлайсыз? Біреуі – екі
доллар. Ал, ол аяқ киім біздің базарларда
20 долларға сатылады. Біз екі доллардың
5 доллар жасамақ ниеттеміз. Жамбылда
былғары аяқ киім кәсіпорны бар. Олар жерде біздің елдің азаматтары жұмыс істеп,
отбасын асырап отыр. Егер біз сырттан 2
долларға аяқ киім кіргізетін болса, онда ол
кәсіпорын жұмысын тоқтады. Қытайдан
келетін күртелер әр қайсысының бағасы
2-3 доллар. Автомагнитолалар 37 центке
келеді.
Біз, қытайлық әріптестерімізбен бірге
құжаттарды салыстыру туралы келісімге
келдік. Олардан тауардың нақты бағасы деп
көк түсті мөр басылып келетін қағаздарды
тексреуге кірістік. Оларға 170 сұраныс
жібердік. Олардың берген жауабының 90
пайызы тауардың нақты бағасы деп алып
келген қағаздағы мөр қолдан жасалғаны
белгілі болды.

Салық органдар қызметінің тиянақсыздығы
бизнеске кесірін тигізуде
ҚР Бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко бүгінгі
таңдағы ең өзекті мәселе ретінде – Қазақстанның қазынашылық
органдарының іс-қимылы туралы пікірін білдірді.
– Соңғы жылдары кеденде көптеген жүйелі шаралар
қолға алынып жатыр. Осы
орайда,
прокурорлардың
көпшілігі үнемі кездестіріп
жататын басты мәселелердің
біріне тоқталғым келіп отыр.
Ол қазынашылық органдар
қызметінің
тиянақсыздығы.
Жүкті өткізеді, оны рәсімдеуге
рұқсат береді, кейді тіпті,
жүк сараптамасын 10 рет жасайды екен.
Ешқандай сұрақтар қойылмайды, жүк
әкелуші кете барады. Ал жарты жыл немесе үш жыл өткен соң, сіздің қолға
алғаныңыздың бәрі дұрыс емес деп айтуы мүмкін. Сосын мәселенің мән-жайын
анықтау басталады. Алдымен әкімшілік органдарда, кеденде, Қаржы министрлігінде,
соттарда тіпті жылдап соттасып жатады.
Егер тек сотта ғана дауласып жатса бір сәрі.
Кейде, тіпті, іс қозғалып, кейін оны қайта
қайтып алып жататын жағдайлар да болып
жатады, – деді ол.

А.Кравченко нәтижесінде процеске
көптеген адамдар тартылып, мемлекет пен
кәсіпкер тарапынан көп көлемдегі ресурстар шығындалатын атап өтті.
– Бұл тұста жемқорлыққа жол беру
деректері арта түседі. Менің ойымша, осы
ретсіздік орын алып жатқан жағдайлардың
түсініспеушілігіне әкеледі. Тіпті, одан
да басқа мәселелерді туғызуы мүмкін.
Мұндай жағдайда бизнестің тұрақтылығы
туралы айтудың өзі артық. Ал тұрақтылық
болмаған жағдайда, бизнестің дамуы да
болмайды, – деп нұсқады Андрей Кравченко.
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– Осыған дейін болған ақпараттық турларда шет мемлекеттердің 100-ден астам
туроператорлары ел өңірлерін аралап, ең
басты
мақтаныштарымызбен
танысты.
Олар халықаралық көрме кезінде туристер
міндетті түрде баратын, алдын ала тізімге
енгізілген 73 жерді көзбен көрді.
Ақпараттық турлар 5 бағыт бойынша жүргізілді. Іс барысында Ресей, Қытай
мемлекеттерінің сондай-ақ Еуропа мен ТМД
елдерінің ірі туристік компаниялары Астананы, ұлттық парктерді, тарихи-мәдени орындарды аралап, «Байқоңыр» ғарыш айлағында
болды. Бұған қоса олар Жібек жолы бағыты,
Батыс және Шығыс Қазақстан, сонымен қатар
Жетісу аймақтарының ең көрікті жерлерін
тамашалады. Бұдан былай шетелдің ірі туроператорлары «ЭКСПО – 2017» көрмесіне
туристерді тарту кезінде қиналмайды деп
сеніммен айтуға болады.
Бүгінгі форум ақпараттық турлардың
нәтижесін жариялау және Қазақстанның
туристік әлеуеті мен «Астана ЭКСПО» жобасын таныстыру мақсатында жүзеге асырылып отыр, – деді ол форумда.
Сөз арасында департамент директоры
халықаралық көрме кезінде «Росс Тур»,
CITS AlessandroRosso Group, Monaco Ukraine
Group сында компаниялар жауапкершілік
жүгін абыроймен арқалап, туристерге мінсіз
қызмет көрсететініне сенім білдірді.
– Бұл соңғы ақпараттық тур емес. Көрме
басталғанға дейін мұндай турлар жиі
өткізіледі. Бүгін «Астана ЭКСПО – 2017»
көрмесінің 74 мың билетін сатып алу бойынша 5 ірі келісімшарт жасалды. Билеттер туроператорлардың турпакеттеріне
енгізіледі, – деді А.Шайжүнісов.
Оның айтуынша, «Астана ЭКСПО – 2017»
ұлттық компаниясы» АҚ Қазақстанның
танымалдығын
арттыру
бағытындағы
жұмыстарын жандандырып жатыр.
– Біздің айналамыз үлкен нарықпен
қоршалған. Олардың барлығын қамту үшін
қосымша авиабағыттар ашу қажет. Қазір
осы мақсатта нақты жұмыстар атқарылып
жатыр. Көрме өткізгеннен кейін Кореяға
келушілердің саны – 9,5, Қытайды көргісі
келетіндердің көрсеткіші – 27,5 ал Миланда
болғысы келетіндердің саны – 4,5 пайызға
өскен. Соңғы 5 жылда туризм нарығы жылына 50 миллион адамға көбейді. Бізге осыны
пайдаланып қалу мүмкіндігі туып тұр.
Ұлттық компания «ЭКСПО – 2017»
көрмесін
барынша
насихаттау
үшін

«ЭКСПО – 2017» көрмесі туризм саласына дем береді Елорда да өткен
халықаралық туристік форумда «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық компаниясы» АҚ туризм департаментінің директоры Ален Шайжүнісов
4-11 қыркүйек аралығында Қазақстан бойынша ұйымдастырылған
ақпараттық турларға қатысты мәлімдеме жасады.

әлеуметтік желілер мен БАҚ-ты, сарапшылар мен блогерлерді жұмылдырып жатыр.
Аралық есеп бойынша, күні бүгінге дейін
шетелдік БАҚ-та 3 мыңнан астам ақпараттық
материал жарық көрді. Біз Discovery телеарнасымен бірлескен жобаны жүзеге асырып
жатырмыз. Осының барлығы Қазақстанды
әлемдегі бәсекеге қабілетті мемлекеттердің
қатарына қосу үшін жасалып жатыр, – деді
департамент директоры.
Белгілі болғандай, бір аптаға созылған
ақпараттық
тур
кезінде
Шымкентте
болған италиялық туроператор киіз үйде
қоныпты. Бұл туралы ол журналистерге
берген сұхбатында: «Ашық аспан астында жатқан емеспін. Ешқашан ұйықтардың
алдында жүздеген жұлдыздарды көрген
жоқпын. Мұны ұмытпаймын!» деді. Өз
кезегінде KazakhstanTours нидерландық
туроператорының директоры Адрианус
Матеус Николас бағалай білген адамға саяхат үшін Қазақстаннан асқан жер жоқ
екенін атап көрсетіп, бірнеше жылдан бері
нидерландық туристерді Қазақстанға әкеліп
жүргенін жеткізді.
–
Қазақстан
шетелдіктер
үшін
ашылмаған арал секілді таңсық жер. Оның
құпиясы мен қызығы көп. Біздің азаматтар
сіздердің елдеріңізге қатты қызығады, көп

адам мұнда келгісі келеді. Олардың армандары келесі жылы ақиқатқа айналады деп
ойлаймын, – деді шетелдік туроператордың
басшысы.
Оның сөзінше, нидерландық туристердің
басым бөлігі орташа табыс табатын адамдар.
Сондықтан олар қымбат қонақүйлерді емес,
табиғат аясын немесе қолжетімді бағадағы
хостелдерді таңдайды.
– Меніңше, Қазақстанға біздің елден келген адамдар экотуризмге ерекше назар аударады. Қазір келіп жүрген туристердің басым
бөлігіне Ақтау мен Атырау қалалары, Алматы облысының әдемі ландшафтары және
«Байқоңыр» ғарыш айлағы қатты ұнайды.
Келесі жылы халықаралық көрме өтетінін
білгеннен кейін Астанаға аңсары ауып
жатқандардың да саны ұлғайып келеді. Шымкент пен Таразға сапарлағысы келетіндердің
де қарасы аз емес. Дегенмен сіздерге туризм саласын мықтап қолға алу керек.
Себебі кейбір аймақта көзге оғаш көрінетін
кемшіліктер бар. Мысалы, Маңғыстау мен
Алтайдың инфрақұрылымын дұрыстау қа
жет, – деді Адрианус Матеус Николас .
Туроператорлардың ұсыныстары мен
тілектерін мұқият тыңдаған Инвестиция
және даму министрлігі Индустрия және туризм департаменті директорының міндетін

атқарушы Қайрат Сәдуақасов отандық
туроператорларға
тұтынушылардың
сұранысын қанағаттандыру туралы тапсырма берді.
– Еуропа туристерін киіз үйде қарсы
алуды назарда ұстау керек. Олардың
жергілікті халықпен қарым-қатынас жасауын да ойластырған жөн. Отандық туроператорлар еуропалықтарға арналған ас
мәзірін қалыптастырса дұрыс болады, – деді
министрлік өкілі.
Өз кезегінде пікір білдірген үнді
туроператорының
өкілі
Радж
мырза Қазақстанды Орта Азиядағы екінші
Швейцарияға теңеп, қазақстандықтар жер
жаннатында өмір сүріп жатыр деп санайтынын сөз етті.
–
Біз
негізінен
Алматыға
рейс
ұйымдастырамыз. Бұл қаланың адамдары
өте қонақжай және мейірімді. Биылдан бастап жұмыс көлемі ұлғайды. Келесі жылы
қазіргіден де жақсы болады деп үміттенеміз, –
деді шетелдік азамат. Ал ресейлік «Три кита»
туроператорының бас директоры Төлеген
Бекмағанбетов 1997 жылдан бері еліміздің
шипажайларына
ресейліктердің
келуін
ұйымдастырып жүргенін тілге тиек етті.
–
Омбы,
Қорған,
Екатеринбург
қалаларының тұрғындары Қазақстанға
жиі келеді. «ЭКСПО – 2017» Қазақстанның
туризміне қарқын береді деп ойлаймын.
Осылай болса, бізде табыс көреміз, – деді ол.
Айта кетейік, алдын ала жасалған болжам бойынша, «ЭКСПО – 2017» халықаралық
көрмесінің ең арзан туристік пакеті 40 мың
теңге, ал ең қымбаты 125 мың теңге болады. Соңғысына 3 күндік тур, жатын орын,
тамақтану, трансферт, гид қызметі және
«Экспоны» аралау кіреді.
Зерттеу
бойынша,
2017
жылы
Қазақстанға 500 мың шетелдік азамат келеді.
Олардың әрқайсысы біздің елде шамамамен,
1 мың АҚШ долларын қалдырады.
Биылғы жылдың 10-маусымынан бастап
халықаралық көрменің билеттері онлайн сатылып жатыр. Бұл кез келген қазақстандық
көрмені тамашалау құқығына ие болып отыр
деген сөз. Бүгінгі таңда ең арзан билеттің
құны – 2 мың теңге.
10-маусым мен 10-қыркүйек аралығында
өтетін халықаралық көрме кезінде елімізде
тақырыптық және мәдени-сауықтық 4
мың іс-шара ұйымдастырылады. Қазірдің
өзінде көрмеге 100-ден астам мемлекет
қатысатындығын ресми растап отыр.

Заң жақсы болғанымен, нәтиже жоқ!
Неге кедендік салада енгізіліп отырған жаңалықтар
бизнесмендердің пайдасына жұмыс істемейді? «Атамекен»
ҚР ҰКП Сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономикаға
қарсы іс-қимыл кеңесінің отырысында Кедендік
әкімшілік ету департаментінің директоры Дина Мамашева мемлекеттік органдар жаңадан енгізілген өзгерістердің
мәнін дұрыс түсіндірмейтініне қынжылды.

– Егер кедендік әкімшілік
етудің жай-күйі туралы айтсақ,
менің ойымша, заңнамалық
жағынан бізде барлық мәселелер
айтарлықтай жақсы реттелген. Заңдар жақсы, бұйрықтар
да
тамаша,
нұсқаулардың
барлығы бар. Бірақ, бүгінгі
таңда, өкінішке қарай, жақсы
бұйрықтар мен нұсқаулар дұрыс
жұмыс істемейді. Яғни аталған
бұйрықтардың
құқықтық
қолданылуы
бақыланбайды,
сондықтан
біз
күткендей
тиімділікке қол жеткізе алмай
отырмыз, – деді ҰКП өкілі.
Дина Мамашева барлық
мемлекеттік органдарды бір
Кедендік рәсімдеу орталығына
орналастыру туралы бұйрықты
мысалға
алды.
«Алайда
бұйрық ҰКП-ға келмеді, біз
оны мақұлдай алмадық, оны
постфактум алдық. Ол Әділет
министрлігінде де тіркелмеген.
Оның
нендей
бұйрық
екенін кәсіпкерлерге ешкім
түсіндірмеді.
Нәтижесінде
бұйрықта талонға қол қоюы

үшін меморгандар айналысуы қажет деп жазылған, бірақ
барлығын қатысушыға артып
қойған, енді тағы бір қосымша
құжат қосылды, енді ол сол бір
талонның артынан жүгіреді.
Рәсімдеу мерзімін кем дегенде
8 сағатқа ұзартып қойды, ал біз
болсақ бүгінде оны қысқартуға
талпынудамыз, мұның барлығы
оңай шаруа емес. Осылайша
жақсы бұйрық іске асырылған
жоқ, – деп Дина Мамашева
жіктеп берді.
Ол тағы бір деректі тілге
тиек етті. «Континентал Логистик» деген әлемдік стандарттар деңгейінде өте күшті
көліктік-логистикалық орталық
салдық. Одан кейін сыртқы
экономикалық
қызметке
қатысушылардан
сауалнама алып, екі ай мониторинг
жүргіздік.
Өкінішке
қарай,
нәтижелері қуантарлық емес.
Сауалнамаға қатысқандардың
60%-дан
астамы
аталған
орталықтың жұмысына 10 баллдан 3 балл ғана қойыпты. 70%-ы

кеденмен жұмыс істеу керісінше
күрделеніп
кеткендігін
айтқан.
90%-ы
«Континентал Логистикте» бекітілген
регламенттердің
бірде-бірі
сақталмайды деп жауап берген.
60%-ы сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерінің, әсіресе, кедендік
рәсімдеудің жылдамдығының
артып
кеткендігін
айтыпты. Біз бұл сауалнаманың
қорытындыларын ҰКП сайтына жариялаймыз, Мемлекеттік
кірістер департаментімен жеке
сөйлесеміз. Дегенмен, сіздермен
бірге әзірлеген сызбалар жұмыс
істемей жатыр», – деді ҰКП
өкілі.
Осыған байланысты Дина
Мамашева Мемлекеттік кірістер
комитетіне кедендік әкімшілік
жөніндегі кеңесші комитеттерді
жаңарту туралы ұсыныс білдірді.
«Бизнес ненің дұрыс екенін
білмейді, мемлекеттік орган
түсіндірмейді.
Нәтижесінде
біз атқарған жұмыстар нәтиже
бермейді», – деп ойын түйіндеді
Д.Мамашева.

