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Әу баста құзырлы орындар 
қырғыз көліктері елімізге еніп 
жатқанда еш әрекет жасамады. 
Енді кірісеміз деп жүргенде екі 
жылға жуық уақыт өтіпті. Сонда 
Кеден бақылау комитеті мен Жол 
полиция басқармасы осы уақыт 
аралығында күрмеулі мәселенің 
шешімін таппай ай қарады ма, 
жұлдыз санап жүрді ме?! Бәрінің 
көкейінде осы сұрақ! «Жау кет-
кен соң қылышыңды тасқа шап-
па» деген сөз осыған қаратылып 
айтылса керек. Құзырлы орган-
дар үш тарапқа да (көлік иелері, 
Кеден комитеті, Жол полиция-
сы) пайдалы шешім қабылдайды 
деген үміт бар. «Әзірге, бір 
тоқтамға келмейінше, біз сіздерді 
тоқтатып,  мазаламаймыз. Бірақ 
ескертіп қояйын, бұл – уақытша. 
Одан кейін заңға бағынатын 
боласыздар», – деді Алма-
ты қаласы ІІД ЖПБ бастығы 
Арман Сарбасов. Ал Алма-
ты қаласы Кедендік бақылау 
департаменті бастығының орын-
басары Ермек Қожабергенов 
жүргізушілер өздерін шека-

Ізбасар БОЗАЕВ, Алматы Са-
уда палатасының төрағасы:

– Қырғыз көліктерінің 
Қазақстанда жүргені үшін 
оларға салық салу керек дегенді 
құптамаймын. Біздің заңымыздың 
өзі шетелдік көліктерді 
сенімхатпен жүргізуге рұқсат 
берген Қазақстан азаматы белгілі 
бір мерзімге дейін сенімхатпен 
айдап жүрсе, оны сол үшін жол-
да тоқтатып, айыппұл салып, 
көлігін автотұрақтарға қамап 
қойып, күндігіне 6400 теңге 
төлетіп қойғанымыз дұрыс емес. 
Өз азаматтарымызға олай қысым 
жасауға болмайды. Азаматтардың 
жүріп-тұруына шектеу жасауға 
ешкімнің құқы жоқ. Қырғыз 
көлігі Қазақстанға қанша уақытқа 
кірді, үш күнге ме, бес күнге ме, 
сол уақытқа дейін рұқсат беріп, 
көрсетілген мерзім біткенде 
шығып кетуі керек. 

Осыдан бір шама уақыт бұрын еліміздің Кеден 
бақылау комитеті мен Жол полициясы басқармасы 
бірлесе отырып, қырғыз нөмірлі көліктерді тоқтатып, 
айыппұл тұрағына айдап, жұртты біраз дүрліктіргені 
белгілі. Кеден комитеті мен Жол полициясы бірлесіп 
автокөлік иелеріне де, өздеріне де тиімді шешім 
шығарулары тиіс. 

радан заңсыз өткізген болса, 
облыстық кеден бекеттерінің 
әрекеттеріне қарсы шағым 
түсіруді ұсынды. Шетелдік 
көлік иелерінің белсенділері өз 
кезегінде барлық салықтар мен 
айыппұлдарды төлеуге дайын 

екендерін жеткізді. Тіпті қырғыз 
нөмірлі көліктермен жүрген 
заң бұзушыларды өздері тауып 
беруге әзір. Алайда олар билік 
өкілдерінен кепіл ақысының 
көлемін азайтып, оны төлеу 
мерзімін ұзартуды сұрайды. 

Рамазан САРПЕКОВ, 
Мәжіліс депутаты:

– Бір өкініштісі, бізде 
сенімхатпен жүретін шетелдік 
көліктердің мәселесі заңдық 
тұрғыдан айқындалмаған. 
Осының салдарынан қазір біраз 
мәселелер туындады. Алайда 
мен сенімхатпен Қазақстанда 
жүрген қырғыз көліктеріне 
салық салу керек деген пікірге 
қосыла қоймаймын. Ең алды-
мен, біз мұның заңдық тетіктерін 
қарастырып алуымыз керек. 
Егер бұл, шын мәнінде, үлкен 
мәселе тудыратын болса, онда 
мұны жан-жақты зерттеп, қажетті 
құжаттарды жинақтап, нақты 
дәлелдер келтіре отырып, Бюд-
жет кодексіне ме, әлде Салық 
кодексіне ме, осы мәселе бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізіп, шара қолданғанымыз 
дұрыс.

1 сәуірден бастап 
Павлодар облысы бой-
ынша жылу және су-
мен қамтамасыз ету 
қызметінің тарифтері 
өсетін болды. Бұл тура-
лы  ҚР табиғи монополи-
яларды реттеу агенттігі 
Павлодар облысы бой-
ынша департаментінің 
бастығы Қайырғали 
Төлендинов мәлімдеді.

Жылу энергиясы 
қолданыстағы тарифтен 8 
пайызға, ауызсумен төленетін 
бір айлық төлемақы 7 пайызға 
артпақ. Алайда жеке есептеуіш 
құралдары жоқ судың тариф 
көлемі 18 пайызға артық бола-
ды. Сондықтан су үшін артық 
төлегісі келмейтін азаматтар 
есептеуіш құралдарды орнату 
қажеттілігін қаперге алған абзал. Айта кетерлігі, бүгінгі таңда тұтынған су көлемін 
есептейтін құралдар облыстағы тұрғын үйлердің 80 пайызында орнатылған. 
Қалай дегенмен де облыс жұртшылығы жаңа және ескі тарифтердің ақшалай 
айырмашылығын сәуір айының түбіртегін көргенде байқар. ҚР табиғи монополия-
ларды реттеу агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің бастығы 
Қайырғали Төлендинов «Бұл шешім «Павлодар-Водоканал» ЖШС мен облыстағы 
жылу стансыларының өтініштері негізінде қабылданды. Өңір халқын сумен 
қамсыздандырудағы тағы бір жаңашылдық – оның сараланған (дифференцияланған) 
тарифтерге көшірілуі. Енді облыс тұрғындары тұтынған су көлемі бойынша ғана 
төлейді. Павлодарда суды қолдану нормасы бір адамға шаққанда үш текше метрді 
құрайды. Аталған межені асырған азаматтар бұрынғы тарифтен 18 пайызға артық 
төлейтін болады» деп журналистерге түсініктеме берген. 

Қазақстан кәсіпкерліктің жаһандық апталығына дайындықты 
бизнес мектепті іске қосу мен жас кәсіпкерлер делегациясын 
Ливерпульдегі кәсіпкерлердің жаһандық конгресіне жіберуден, 
сондай-ақ «Жылдың үздік жас кәсіпкері» байқауына әзірліктен ба-
стап кетті. 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының басқарма мүшесі, басқарушы ди-
ректоры Ғабит Лесбеков: «Бүгінгі жағдайда шағын бизнесті, әсіресе жастардың 
кәсіпкерлігін дамытуға айрықша мән берілуде. Дамыған және дамушы елдерде 
осы секторға жаңа жұмыс орындарын ашу және тұрғындардың жалпы әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсарту тұрғысынан басты рөл берілген. Сол себепті 
де «Даму» қоры жастардың кәсіпкерлігін дамытумен байланысты кез келген 
бастамаға қолдау көрсетеді. Мәселен, 2011 жылы Алматыда КЖА аясында қордың 
қолдауымен Жас кәсіпкерлердің форумы өткізілді. «Даму» қоры КЖА-ның «Биз-
нес мектеп» құру бастамасын дер кезіндегі ұсыныс  санайды, өйткені өз кәсібін 
сәтті жүргізу үшін жастар арнайы кәсіби-оқытуға зәру», – деп атап көрсетті. Ал 
кәсіпкерліктің жаһандық апталығының Қазақстандағы өкілі Павел Коктышев: 
«Форум өткізу тәжірибесі мен соның аясында жиналған 300-ден астам сауалнама, 
сондай-ақ жас кәсіпкерлер клубымен жұмыс бізге жастардың бизнес-білім алуға, 
еркін қарым-қатынас пен жас кәсіпкерлердің сәтті үлгілері мен сенімдерін бекітуге 

мүдделі екендігін 
көрсетті. Сондықтан 
біз биыл қарашада 
мейлінше ауқымды 
әрі сапалы форум 
өткіземіз және  сол 
жерде «Жылдың 
үздік жас кәсіпкері» 
сыйлығымен мара-
паттайтын боламыз. 
Бұл байқау жаңа 
қаһармандарды табу 
үшін қажет», – деді. 
Сондай-ақ бизнес 
мектеп, кәсіпкерлік 
құлағдарлықты да-
мыту және бизнес 
құрудың техноло-
гиясын үйретудің  
и н н о в а ц и я л ы қ -
ағартушылық жоба-
сы іске қосылды.
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Шымкент қаласында ұйым-
дастырылған шара «Білім бер-
удің инновациялық интегра-
циясы Балтық және ТМД елдері 
мектептеріндегі үштілді оқыту 
әдісі бәсекеге қабілеттілікті артты-
рады». деп аталғанын айта кетуіміз 
керек. Шымкенттегі «Бәйтерек» 
интеллектуалды мектебінде өткен 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция жұмысына Астана, 
Алматы, Мәскеу, Бішкек, Шым-
кент және Достастық елдерінің 
өзге де қалаларының жекеменшік 
мектептері директорлары қатысты. 
Қазір жаңа менеджмент, жаңа 
технологиялар мен талдаулар, 
жаңалықтарды енгізу арқылы білім 
беру жүйесінде түбегейлі өзгеріс 
жасаудың маңызы зор. Баланың са-
насы жүйрік, дені сау тұлға болып 
қалыптасуына бағытталған мұндай 

Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары қаумдастығы еліміздегі білім беру саласының заман талабына сай болуы үшін көптеген 
жұмыстар атқарып жүргенін «НГ» газетінің оқырмандары жақсы біледі. Қазір қауымдастық қазақ балаларын шетелдің алдыңғы қатарлы білім 
ордаларында білім алуына да жағдай жасаған. Бұдан басқа түрлі деңгейде халықаралық конференциялар өткізуде қауымдастық алдына қара 
салдырмай келеді. Таяуда Оңтүстік Қазақстан облысында қауымдастық алыс-жақын шетелдерден білім саласының мамандарын шақырып, 
халықаралық конференция өткізді. Енді алқалы басқосуда қандай мәселелер талқыланғанын рет-ретімен баяндасақ. 

бетбұрыстарға қоғам дайын ба? 
Бұл сұрақты педагогтар жан-жақты 
талқылады. Әрине, қоғам мұндай 
жаңалықтарға дайын. Қазіргі таңда 
білім саласына тың ізденістер ке-
рек. Бұрынғы жүйе тұтас ұжымға 

арналса, бүгінде жеке тұлғаның 
қалыптасуына ерекше мән беріліп 
отыр.

Қазір елімізде 70-тен аса 
жоғарғы оқу орны, жүзден аса 
жекеменшік мектеп, 400-ге жуық 

колледж бен лицей табысты жұмыс 
істеуде. Осы ретте қазақстандық 
студенттердің 10-12 пайызы жеке 
меншік ЖОО білім алып жатқанын 
да айта кетуіміз керек. Білім 
саласына жауапты Білім және 

ғылым министрлігінің өкілдері 
ел аумағындағы жекеменшік білім 
беру ұйымдарының мамандары 
білім беру бағдарламаларын дай-
ындауда, түрлі инновациялық 
технологиялардың білім беру са-
ласына енгізуде және ұсыныстар 
білдіруде топбастап тұрғанын мой-
ындап отыр. Ал Шымкентте өткен 
басқосуда педагогтар жекеменшік 
білім беру ұйымдарында бірнеше 
тілде білім берудің маңыздылығын 
қызу талқылады. Қазақ тілі әлі 
күнге дейін өз тұғырына қонбай 
тұрған қазіргі заманда мектеп-
терге қосымша тілді енгізіп, жа-
старды ұлттық құндылықтардан 
қол үздіріп алмаймыз ба деген 
қауіп те бар. Бірақ қазіргі за-
мануи технологияны ағылшын 
тілін білмей жастардың өздігімен 
меңгеріп кетуі қиын екені айтпаса 
да түсінікті. Жастарға терең білім 
беруді басты мақсат етсек, елімізде 
ағылшын, қазақ, орыс тілінде 
білім беру ұйымдарының дамы-
туымыз керек. Осы ретте мұндай 
шетін мәселені Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қауымдастығының қолға алып, 
бұл бағытта талқылау өткізуін 
үлкен ерлік деп қабылдауға бо-
лады. Ғаламдану заманында 
томаға тұйықтық таныту білім, 
экономика, жаңа технология са-
ласына өз кесірін тигізетіні сөзсіз. 
Шымқалада өткен басқосуға сырт 
елдерден арнайы ат терлетіп кел-
ген мамандар қос тілде білім беру 
жастардың кез келген бәсекеге 
төтеп беретіндігін алға тартып, 
өздерінің іс-тәжірибелерімен 
бөлісті. Бұл үшін бірінші ке-
зекте елімізде қос тілде білім 
беретін жаңа әдістемелік мето-
дика қалыптастырудың маңызы 
зор екенін айта кетуіміз керек. Өз 
кезегінде еліміздегі жекеменшік 
мектептердің директорлары қазақ 
жастары қазақ, ағылшын, орыс 
тілдерін терең меңгеріп, жан-
жақты білім алып жатқандарын 
алға тартты. Бірнеше тілді терең 
меңгерген жастар ертеңгі күні 
сырт елдерге шығып, білім алғанда 
тілге қатысты қиындықтарды 
айналып өтетіні анық. Үш күнге 
созылған конференция барысында 
мамандар бір-бірімен іс-тәжірибе 
алмасып, шеберлік сабақтарын 
ұйымдастырғанына куә болдық. 
Сондай-ақ, басқосу аясында 
бірқатар тақырыптық дөңгелек 
үстелдер ұйымдастырып, 
жан-жақты пікір алмасулар 
болғанын айта кетуіміз ке-
рек. Осы ретте Шымкенттегі 
«Бәйтерек» зияткерлік мектебінің 
құрылтайшысы Қарлығаш 
Сансызбайқызы қазақ, ағылшын, 
орыс тілінде жастарға тәлім 
берудің негізін қалыптастырып, 
үлкен жетістіктерге жетіп 
отырғандарын алға тартты. 
Жиын соңында бірнеше тіл бой-
ынша білім беріп, әлемідік білім 
кеңістігімен терең ынтымақтастық 
орнатудың маңыздылығы жөнінде 
Білім және ғылым министрлігіне 
Үндеу қабылдап, жолдады. 

Оңтүстік Қазақстан 
облыстық білім беру басқармасы, 
Шымкент қаласы әкімдігі мен 
Республикалық жекеменшік 
білім беру ұйымдарының 
қауымдастығы семинар жи-
ында жекеменшік білім беру 
ұйымдары мен мемлекеттңғ 
әріптестік қарым-қатынасын 
бірлесіп талқылады. 

Семинарда бірінші болып сөз 
алған Шымкент қаласы әкімінің 
орынбасары Бахадүр Нарымбе-
тов елімізде жекеменшік білім 
беру ошақтарын дамытып, 
ел экономикасын көтерудің 
маңыздылығына тоқталды. 
Осылайша мемлекеттік 
қызметкерлердің өздері ел 
келешегі жекеменшік білім беру 
ұйымдарына қатысы бар екенін 
алға тартты. Өткен жылы Пар-
ламент төрінде экс-депутат 
Тито Сыздықов жекеменшік 
мектептерде оқитын орта-
ша табысты отбасылардың 
дарынды балаларының оқу 
ақысын мемлекеттік бюджеттен 
төлеуді ұсынған болатын. Өз 
кезегінде бұрынғы мәжілісмен 
«Жекеменшік мектептерде 
оқитын дарынды балалардың 
оқу ақысын жекелеген атаулы 
мемлекеттік қаржыландыру 
есебінен қарастыруы керек. 
Өткені Конституциясының 
30 бабына сәйкес жекеменшік 
оқу орындарында ақылы білім 
алу белгілеген тіртіптеге заң 
талаптарына сәйкес жүзеге 
асырылады. Бұл мемлекет 
республиканың дарынды аза-
маттарына жеткілікті білім алуы 
үшін қажетті жағдайлар туғызуы 
керек дегенді білдіреді», – 
дегені есімізде. Бірақ құзырлы 
орындар Т. Сыздықовтың 

маңызды депутаттық сауалы-
на лайықта жауап кайырмағаны 
өкінішті. Қазіргі таңда еліміздегі 
жекеменшік білім ордала-
ры мемлекеттің қарауындағы 
мектептердің алдына түсіп, 
бәсекеге қабілеттілігін көрсетіп 
отыр. Елімізде жекеменшік 
білім беру ұйымдарына деген 
сұраныс жыл сайын 5 пайызға 
артып отырғанынан, жекеменшік 
мектептердің келешегі келісті бо-
латынын аңғаруға болады. Әсіресе 
Алматы қаласының тұрғындары 
балаларын жекеменшік білім 
ордаларына беру үрдісі жоғары 
болып тұр. Қазір ата-аналар ба-
лаларын жекеменшік білім ор-
даларына беру күні бұрын ке-
зекке жазылып қоятын болған. 
Мұндай үрдіс жекеменшік 

балбақшаларға қатысты бо-
лып тұрғанын айта кетуіміз 
керек. Жұрттың жекеменшік 
білім беру ұйымдарына оң қабақ 
танытуының сыры, ондағы білім 
деңгейінің жоғары болуымен 
байланыстыруға болады. Қазіргі 
таңда жекелеген мектептердері 
тәлім беретін ұстаздарың 70 
пайызының кәсіби біліктілігі 
жоғары екенін айтсақ жетіп жа-
тыр. Бұдан басқа жекеменшік 
білім беру ұйымдарында бір пе-
дагог 6 оқушымен айналысатын 
болса, мемлекеттік мектептер-
де бір мұғалім 25 балаға сабақ 
беруіне тура келеді. Осыдан-ақ, 
жекелеген мектептерде білім беру 
сапасының жоғары екенін аңғаруға 
болады. Өкінішке орай, жастарға 
терең білім берудің негізін 

қалыптастырған жекеменшік 
білім беру ұйымдарына 
Үкіметтің тиісті деңгейде көңіл 
бөлмей отырғаны арқамызға 
аяздай бататынын жасыр-
май айтуымыз керек. Бүгінде 
жекеменшік мектептерді Еуро-
пада 25 пайыз, АҚШ-та 50 пайыз 
салықтан босатылған. Алдағы 
уақытта біздің Үкіметімізде же-
келеген білім ошақтарына осын-
дай жеңілдіктерді қарастыруы 
керек. Ия, бізде жеке мектеп-
терге салықтық тұрғыдан 
жеңілдік қарастырылған. Оның 
көлемі 3 пайызды құрайды. Бұл 
өте төмен көрсеткіш. Алдағы 
уақытта Үкімет бұл мәселені 
қайта қарап, салықтан бостау 
көлемін арттыруының маңызы 
зор. 

Роза САДЫҚОВА, 
Республикалық жекеменшік 
білім беру ұйымдары 
қауымдастығының директор:

– Тәуелсіздік алғаннан кейін 
пайда болған жекеменшік оқу 
орындарын қазақ қоғамының 
үрке қабылдағаны рас. Өйткені 
тегін білім алуға үйренген ел 
ақысын төлеп оқуға түсу деген-
мен келіскісі келмеді. Содан ба 
екен нарық заманына сай пайда 
болған жекеменшік білім беру 
жүйесін қалыптастыру оңайға 
түспеді. Алдағы уақытта мемле-
кет пен жекеменшік арасындағы 
әріптестікті нығайтудың маңызы 
зор. Бұл үшін «Жекеменшік 
білім беру туралы» жаңа заңды 
күн ұзатпай қабылдаған жөн. 
Қауымдастық аталмыш заңның 
жобасын 2008 жылы әзірлеген 
болатын. Бірақ заң жобасын 
қолдаушылардан гөрі, сынау-
шылар көп болды. Қысқасы, 

заң жобасы Білім және ғылым 
министрлігінен де, Парламент де-
путаттарынан да қолдау таппаған. 
Тек соңғы екі жылда қайтадан 
диалог пайда бола бастады. 
Нәтижесінде, біз әзірлеген заң 
жобасының 30 пайызға жуығы 
«Білім беру туралы» заңға енгізілді. 

Заң жекеменшік білім беру са-
ласын дамытуға инвестиция 
салуға да мүмкіндік беретіндей 
етіп жасалғаны жөн. Өйткені, са-
палы білімге жұмсалған қаржы 
еліміздің өркендеуіне жол ашып, 
бәсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына енуімізге ықпал етер 
еді. Халықаралық статистикаға 
сүйенсек, әлемнің озық 
елдеріндегі экономика, заң, саясат 
және басқа да салалардың үздік 
мамандары жекеменшік білім беру 
мекемелерінің түлектері болып та-
былады. Қазір жекеменшік ЖОО-
ларда еліміздегі студенттердің 
10-12 пайызы білім алып 
жатқанын айтады. Біздіңше, бұл 
өте аз көрсеткіш. Колледждерді 
айтпағанда, 70-тей жоғары 
оқу орнындағы студенттердің 
барлығы жиналып 10-12 пайызды 
ғана құраса, жекеменшік жоғары 
оқу орындары аяғынан тік тұрып 
кетті дей алмаймыз ғой. 
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Виктор ЯМБАЕВ, Алматы 
қаласы кәсіпкерлер форумының 
президенті:

– Посткеңесттік республика-
лардағы нарықтық экономикалық 
жағдайдың сұлбасына былай-
ша баға беруге болады. Ресми 
түрде нарықтық экономиканы 
басқаруды қадағалаушы органдар 
мойындарына алған. Ал олардың 
экономикалық қатынастарды 
реттейтін нармативтік-құқықтық 
базасы кеңес заманында 
қалыптасқан. Сондықтан мұндай 
бақылаушы органдар заман тала-
бына сай жұмыс істей алмайты-
нын жұрттың бәрі түсініп отыр. 
Қазір Қазақстанда қызық жағдай 
қалыптасқан. Еліміздегі шағын 
және орта бизнестің салықтық 
жүктемесі ауыр. Ал билік орын-
дары болса, ірі компаниялар мен 
шағын және орта бизнестен жинап 
алған салығын, яғни қаржысын 
жыл аяғына дейін толық игере ал-
майтын дәстүр қалыптасқан. Бұдан 
біз атқарушы билік орындарының 
кәсіби біліктілігі төмен екенін 
аңғарамыз.  Қазақстанда салықтық 
жүйенің жалпы және жеңілдетілген 
екі жүйесі бар. Бизнеспен 
айналысушылардың басым бөлігі 
жеңілдетілген салық жүйесімен 
жұқмыс істегенді жөн көреді. Ал 
жалпылама жүйемен бар болғаны 
салық төлеушілердің 2 пайы-
зы ғана айналысатыны белгілі. 
Енді бақылаушы, қадағалаушы 
органдардың жұмысына кел-
сек, қазір еліміздегі кез кел-
ген мемлекеттік қадағалаушы 
органның басты мақсаты 
кәсіпкерлердің ісінен кемшілік 
тауып, жазалауға бағытталған. Қай 
орган кәсіпкерлердің кемшілігін 
көп тауып, жазаласа ол қоғамдық 
ортада қызу жұмыс істеп жатқан 
болып есептелінеді. Қазір 
қаржы полициясының жүздеген 
қылмыстық іс қозғаса, салық ор-
гандар әкімшілік-құқық бұзу бой-
ынша кәсіпкерлерге мыңдаған 
айыппұл салып тастағаны жасы-
рын емес. Осында-ақ, мемлекеттік 
қадағалаушы органдардың 
жұмысының мәз еместігін аңғаруға 

болады. Біздер шағын және орта 
бизнес өкілдері арасында құқық 
бұзушылық оқиғалары көп кездесіп 
жатса, онда қадағалаушы орган 
дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ 
деп бағалауымыз керек. Құқық 
қорғау органдарының жұмысы 
жайында да осыны айтуға бола-
ды. Қазір жұмысы сын көтермей 
тұрған қадағалаушы органдардың 
ісін прокуратура одан бетер 
батпаққа батырып отырғанын 
айтпай кетуге болмайды. Бұл 
ретте қадағалаушы органдардың 
жағдайын түсінгендей боласын... 
Прокуратура қызметкерлері 
мемлекеттік органдарды тексер-
генде «неліктен кәсіпкерлерді 
аз тексеріп, ең төменгі айыппұл 
салдыңдар» деп қадағалаушы 
органдарға қаһарын тігетіні жасы-
рын емес. Олар кәсіпкерлерден пара 
алдыңдар деп күдікті келтіретіні де 
белгілі. Бұдан кейін қадағалаушы 
органдар келесі тексеруінде заң 
«бұзған» кәсіпкерлерді топтап 
ұстап, аямай айыппұл салатыны 
айтпаса да түсінікті. Осыдан кейін 
бізде кәсіпкерлер мен қадағалаушы 
органдардың арасы алшақтап кет-
кен. Қазір мемлекет шағын және 
орта бизнесті дамыту бағытында 
көптеген іс-шараларды қолға алып 
жатыр. Бірақ нәтижесі мәз емес. 
Бизнесті қолдауға бағытталған 
бағдарламалар табысты іске асуы 
үшін бірінші кезекте бақылаушы 
органдардың санын қысқартудың 
маңызы зор.

Ерлан БҰЗЫРБАЕВ, ҚР 
Экономикалық даму және сау-
да министірлігі Кәсіпкерлікті 
дамыту саясаты департаменті 
директорының орынбасары:

– Қазіргі таңда Елбасының 
өзі шағын және орта бизнесті да-
муына кедергі болып отырған 
жайттарды қысқартуды басты на-
зарда ұстап отыр. 2011 жыл Пре-
зидент Үкіметке бұл бағыттағы 
жұмыстарды үйлестіруді тапсырған 
болатын. Осыдан кейін бірқатар 
қадағалаушы органдардың жұмысы 
тоқтатылғанын осында отырған 
барлықтарыңыз білесіздер. Бұған 
дейін бақылаушы органдардың 

тиімді жұмыс істеп жатқанын заң 
бұзушылықтармен және кәсіпкерге 
салынған айыппұл көлемімен 
бағалағанын мойындаймыз. 
Қазір мемлекеттік органдардың 
жұмысына былайша баға беруге 
болмайтынын түсіндік. Бұл рет-
те қадағалаушы органдар өткен 
жылы қанша тексеру жүргізгенін 
тап басып айта алмаймын. Бірақ 
бұрынғыдай жөн-жосықсыз тек-
серулер тыйылып, қадағалаудың 
сапасы артқанына  сенімдімін. 
Алдағы уақытта мемлекеттік 
қадағалаушы органдардың 
жұмысына баға беретін 
статистикалық есеп жүргізетін 
орталық қажет. Қазір еліміздің 
Бас Прокуратурасы қадағалаушы 
органдардың жұмысын жетілдіру 
бағытында бірқатар іс-шараларды 
қолға алып жатыр. Алдағы уақытта 
бұл жұмыстар өзінің нәтижесін 
беретіне сенімдімін.

Рустам АҚБЕРДИН, «Нұр 
Отан» ХДП Инновациялық 
комитеті төрағасының орынбаса-
ры: 

– Меніңше, соңғы уақыттары 
қолға алынған мемлекеттің 
қадағалаушы органдарды рефор-
малау ісі тұйыққа тірелгендей... 
Мемлекеттік қадағалаушы 
органдардың жұмысын жетілдіру 
жайында сөз қозғағанда, ба-
сты үш мәселеге назар аударған 
жөн. Біріншіден, қадағалаушы 
мекемелердің жұмысын реттейтін 
талаптар мен ережелерге көңіл 
бөлген абзал. Екіншіден, құзырлы 
орындардың лицензия, рұқсат беру 
мәселесін, ең соңғы үшінші кезекте 
«Әкімшілік кодексті» жетілдірудің 
маңызы зор деп есептеймін. Осы 
аталған талап, ереже, заңдарды рет-
тесек, мемлекеттік қадағалаушы 
органдар оң бағытта жұмыс 
істей бастайтынына сенімдімін. 
Қазіргі таңда бақылаушы 
органдардың жұмысын жетілдіру, 
кәсіпкерлермен арадағы байла-
нысты  жандандыруға қатысты 
бастамалар әдетте жоғарыдан 
болмаса кәсіпкерлер тарапынан 
туындап жатады. Ал жұмысты 

тиімді бағытта ұйымдастыруға 
мүдделі қадағалаушы органдардың 
басшыларының ұсыныс айтып, су-
ырылып шыққанын көрген емеспін. 
Мемлекеттік бақылаушы органдар 
белсенділік танытпағаннан кейін, 
бұл бағыттағы жұмыстар жемісін 
бермейтінін түсінетін кез жетті. 
Қазір кез келген қадағалаушы 
органның басшысын әңгімеге 
тартсаңыз «халықтың қауіпсіздігі 
үшін жұмыс істеп жатырмыз» деп 
сайрай жөнеледі. Ал шындығында 
олар халықтың қауіпсіздігі үшін 
түкте жұмыс істеп жатқан жоқ. 
Соңғы бір жылда мемлекеттік 
қадағалаушы органдар 29 млн. 
рұқсат, 500 мың тексеру, 6000 
құқықтық-нормативтік актілерді 
толтырғанынан біз сөз етіп отырған 
реформалардың қалай жүріп 
жатқанын бағамдауға болады. Істің 
бұлайша күрделенуіне құзырлы 
орындар бірінің жұмысын бірі 
қайталауы да әсер етіп отырғанын 
байқаймыз. Керек десеңіздер, қазір 
жол полициялары да көліктерді 
тоқтатып қалауынша айыппұл са-
латын болды. Бұл ретте не істеуіміз 
керек деп басымызды тауға да, 
тасқа да ұрудың жөні жоқ. Бұл үшін 
дүниежүзінде қолданылған озық іс-
тәжірибелерді пайдалансақ жетіп 
жатыр. Бұл ретте біздің құзырлы 
орындарға еліміздегі Дүниежүзілік 
банк пен ЮСАЙД қоры көмек 
көрсетуге әзір. 

Бизнеске құзырлы орындар тара-
пынан көрсетіліп отырған жүктеме 
көп екенін жиі айтамыз. Бірақ 
онын саны нақты қанша екенін, 
оның қайсысын қысқарту қажеттігі 
жайында нақты зерттеу жоқ. Құр 
дауласумен мәселе шешілмейтінін 
естен шығармауымыз керек. 
Іргедегі көршіміз Ресейде кез-
келген адам ғаламтор арқылы 
кәсіпкерлерге қажетті құқықтық-
нормативтік заңдарды көре алтын 
мүмкіндікке ие. Ал біз Тәуелсіздіке 
20 жыл толса да мұндай жүйеге 
қол жеткізе алмай отырғанымыз 
ұят. Мемлекеттік бақылаушы 
органдардың құлағын ұстап 
отырған басшылардың өзі шағын 
және орта бизнеске қалай қадағалау 
жүргізуді жетік білмейді. Кәсіби 
біліктіліктері төмен, Халықаралық 
іс-тәжірибеде не болып жатқанын 
хабарсыз. Өз басым олардың өз 
жұмысына шығармашылықпен 
қарағанын қалаймын. Кей-
де олар өздерінің біліксіздігіне 
қарамай кәсіпкерлердің айтқан 
ұсыныстарына тосқауыл қойып, 
олардың ой-пікірін жүре 
тыңдайтыны дертке айналып ба-
рады. Сондай-ақ, олар жыл бойына 
нақты қанша тексеру жасап, қандай 
нәтиже шығарғандарын қоғамдық 
ортадан жасырады. Осыдан кейін 
түрлі қауесет әнгімелердің өртше 
лаулайтыны жасырын емес.

Василий РЕЗВАН, 
«Кәсіпкерлер мен меншік ие-
лер қорғау одағы» қоғамдық 
бірлестігінің президенті:

– Шыны керек, қазір елімізде 
қанша қадағалаушы орган бар екені 
жайында нақты ресми ақпарат 
жоқ. 2000 жылы Бас Прокурату-
ра олардың саны – 58 десе, 2007 
жылы «Жеке кәсіпкерлік туралы» 
заң қабылданғанда бақылаушы 
органдардың саны 37 деп көрсетілген 
болатын. Ал өз басым бақылайтын 
– 94, қадағалайтын 14 мемлекеттік 
мекемені білемін. Ал Шығыс 
Қазақстандағы әріптестеріміз – 180 
мемлекеттік бақылаушы мекеме 

бар екенін алға тартты. Осылайша 
мемлекеттік органдардың саны-
нан жаңылатын болдық. Өз басым 
осы қаптаған бақылаушы органдар 
тұтынушылардың мүддесін қорғап 
жатыр дегенге ауызым бармайды. 
Бізге қадағалаушы органдардың 
қажеттілігін ғылыми тұрғыдан рас-
тайтын жүйе, тізім қажет. Сондай-
ақ, тұтынушылардың ой-пікіріне 
мониторинг жасайтын орталық 
қалыптастырудың маңызы зор. 
Тіпті, қажет болса 108 қадағалаушы 
органның қаншасы қажет екенін, 
халық өзі таңдау жасауы тиіс. 
Жұрттан кәсіпкерлердің ісін 
қадағалайтын қандай мемлекеттік 
мекемелер бар екенін сұрасаңыз 
СЭС, салық, құқық қорғау органда-
рын ғана атап береді. Өткен жылы 
маған бір жылдың ішінде 85-ші 
тексеруші келгенде, қолыма қалам 
алып Президентке хат жазуға 
мәжбүр болдым.

Анатолий ПУРИЦ, Алматы 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
вице-президенті:

– Талқылау барысында 
көптеген жақсы ой-пікірлер ай-
тылды. Мемлекеттік қадағалаушы 
органдар қазір тұтынушылар ал-
дында жауапкершілігін сезінбейді. 
Айталық, СЭС қызметкерлері 
күн аралатып тегін кәуап жейтін 
дәмханасында оқыстан біреу ула-
нып, ауруханаға түссе бірінші ке-
зекте кәсіпкер жауапқа тартылады. 
Ал сол аудандағы тазалыққа жау-
апты СЭС қызметкерлері ешқандай 
жауапкершілікке тартылмайтынын 
қалай түсінуге болады. Меніңше, 
мұндай жағдай орын алса СЭС 
қызметкерлері де жауапкершіліктен 
құтылмауы керек. Кәсіпкер 
салық органдарына келіп, кеңес 
сұрайды. Бірақ салықшылар істің 
барысын дұрыс түсіндірмейді. 
Бұдан кейін салықтық есебін қате 
толтырған кәсіпкер пения мен 
айыппұлдың астында қалатынын 
күнделікті өмірден көріп жүрміз. 
Бұл ретте кәсіпкерге дұрыс  жол-
ды нұсқамаған, салықтық есепті 
дұрыс қабылдамаған салық 
органдарының қызметкеріне де 
айыппұл салу қажет.

Соңғы уақыттары Саяси шешімдер институты қоғамдық-саяси 
өміріміздегі өзекті мәселелерді сала мамандарымен бірлесіп, талқылыуды 
әдетке айналдырғаны белгілі. Таяуда өткен кәсіпкерлер мен мемлекеттік 
қадағалаушы органдар арасындағы байланысты талқылауда бизнес 
қауымдастықтардың өкілдері мен құзырлы орындардың жауапты тұлғалары 
белсене қатысып, өз ойларын ортаға салды.  «Мемлекеттік бақылаушы 
органдардың жұмысын бағалау. Кәсіпкер көзқарасы» деген тақырыпта 
өткен басқосуда Алматы қаласы кәсіпкерлер форумының президенті Вик-
тор Ямбаев, ҚР Экономикалық даму және сауда министрлігінің өкілі Ерлан 
Бұзарбаев және «Нұр Отан» партиясының өкілі Рустам Ақбердиндер баян-
дама жасап, көкейге түйіп келген ойларын жұртшылықпен бөлісті. Ендігі 
кезекті мамандарға кезек берсек. 
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– Әлия Мейрамбайқызы, қоғамдық 
өмірімізде кәсіпкер мемлекетке салық 
төлеп, еліміздің гүлденуіне үлес қосып 
жүрген тұлға болсып саналатыны білгілі. 
Яғни, сіздер халықтың әлеуметтік 
жағдайы жақсарту үшін еңбек етіп 
жүрсіздер. Өз басыңыз, кәсіппен 
айналысқалы бері мемлекеттің көмегене 
ие болып, қамқорлығын сезіндіңіз бе?

– Шындығын айтсам, қазір шағын 
кәсіпкерлер мемлекеттің қамқорлығын 
көріп отырған жоқ. Ондаған жылдан бері 
сауда-саттықпен айналысып келе жатқан 
шағын кәсіпкерлердің өсіп-өніп, кәсібін 
кеңейтіп жатқандары санаулы. Бұдан 
шағын кәсіпкерлікпен айналысып жүрген 
жандар бизнесін өрістетуге қабілетсіз де-
ген қорытынды шығаруға болмайды. Қайта 
қандай қиындық болса да қасқайып тұрып, 
мемлекетке уақытында салығын төлеп, 
адамдарды жұмыспен қамтып отырған 
кәсіпкерлерге алғыс айтуымыз керек. Бұл 
кісі қандай қинындықтарды айтып отыр 
деп ойлап қалған шығарсыз. Айтайын, 
саусағыңызды бүгіп, санамалап отырыңыз. 
Тәуелсіздік жылдары кәсіпкерлер 
көптеген экономикалық дағдарысты ба-
стан өткергені белгілі. Мұны бір деп 
қойыңыз. Ал мемлекеттік қадағалаушы 
органдардың гөй-гөйін айтсам, әңгімеміз 
таңға дейін созылып кетуі мүмкін. Бұдан 
басқа салықтық төлемдерінің жыл сайын 
өсуі кәсіпкерлерге оңай тимегенін өзіңізде 

білесіз. Ал Үкіметтің Кедендік одаққа мүше 
болуы біз үшін жығылған үстіне жұдырық 
болып тигенін айтуға тиіспін. Осыдан-ақ, 
шағын кәсіпкерлердің басына не келіп, не 
кетпегенін бағамдауға болады. Кейде өзім 
сияқты жанкешті әріптестерімнің кәсібін 
тастап кетпей жүргеніне таңқаламын. 
Ондаған жылдың ішінде бизнестің жеке 
адам үшін пайдалы екеніне көзіміз жетті. 
Сол кәсбімізді кеңейтейік десек, қаржының 
тапшылығы қолбайлау болып тұр. 

– «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорының 
жеңілдетілген несиесін алуға талпыныс 
жасап көрмедіңіз бе?

– «Несие алмайсыз ба?» деп айту 
айтар ауызға жеңіл. Рас, қазір бан-
ктер мен мемлекеттік даму институтта-
ры кәсіпкерлікті дамытуға несие бөліп 
жатқанын жұрттың бәрі біледі. Бірақ 
олардың жылдық үстеме пайызы жоғары 
екенін ешкім айтқан емес. Сондай-ақ, 
шағын кәсіпкерлікпен айналысушыларға 
берілетін несиенің мерзімі қысқа. Бір 
сөзбен айтқанда қолайсыз. Несиеге алған 
соң тауарыңды сатып, қарызыңды қайтарып 
үлгермейсің. Меніңше, кәсіпкерлік сала-
ны дамытуға бағытталған жеңілдетілген 
несиенің пайыздық үстемесі 7-8 пайыз-
дан аспауы тиіс. Ал қазір несиенің үстеме 
пайызы 12-16 пайыздың айналасында. 
Мұндай жағдайда несие алмақ тұрмақ, 
оны ойлаудың өзі жүйкеге салмақ түсіреді. 
Тәуелсіздікке қол жеткізген 20 жыл ішінде 
еліміз экономикалық тұрғыдан қуатты 
мемлекетке айналғанын телеарналардан 
күн сайын айтып жатады. Мемлекет осыған 

дейін ірі компанияларға көмек қолын со-
зып, барынша қолдау көрсеткені белгілі. 
Бірақ содан өндірісіміздің дамып, аяққа 
тұрып кеткенін көрген жоқпын. Әлі күнге 
дейін күнделікті өмірге қажетті тауарларды 
сырт елдерден тасымалдаймыз. Ендігі ке-
зекте мемлекет шағын кәсіпкерлерге көмек 
қолын созуы керек деп ойлаймын. 

– Әңгіме арасында еліміздің Кедендік 
одаққа мүше болуы шағын кәсіпкерлерге 
өзінің қиындығын ала келгенін айтып 
қалдыңыз. Осы жағын г тарқатып 
айтсаңыз?

– Еліміз Кедендік одаққа мүше болғалы 
бері сырттан келетін тауарлардың бағасы 
бірнеше есеге өскенін жұрттың бәрі біледі. 
Өз басым сырт киімдер сатумен айналыса-
мын. Құндыз ішіктер мен тері тондардың 
түр-түрін Қытай мен Түркиядан әкелеміз. 
Кедендік одақ құрылғалы бері үшінші елдер-
ден келетін тауарларға салынатын кедендік 
баж салығы шарықтап өскені жасырын емес. 
Кедендік алымдар өскеннен кейін тауардың 
бағасы да өсетіні белгілі. Кедендік одақ аз 
болғандай, әлемдік қаржы дағдарысы да 
кәсіпкерлерге ауыр соққы болып тигенін 
айтуға тиіспін. Жалып киім-кешекті сырт-
тан әкеліп, сатып жүрген кәсіпкерлер үшін 
кеден саласының кілтипаны көп болып 
тұр. Соңғы уақыттары кеден саласының 
басшылары сыбайлас-жемқорлықтың шыр-
мауына шырмалып, жиі істі болуы әдетке 
айналғандай... Ал мұның тақсіретін шағын 
кәсіпкерлер тартып отыр. Жоғарыдағы 
басшылықта ауыс-түйіс болып жатқанын 
айтып, аймақтардағы кеден бекеттерінің 

қызметкерлері жұмыстарын тоқтатып 
қоюын қалай түсінуге болады. Мұндай 
кездерде Қытайдан келетін тауарларға 
дәл уақытында қол жеткізе алмай қатты 
қиналамыз. Тіпті, тауарлардың арғы бетте 
айлап жатып қалатын кездері болады десем 
сенбеуіңіз мүмкін. Бұдан кейін амалысыз 
кеденшілердің тілін табуға тура келеді. 
Қазір кеден саласының басшылары алты 
ай сайын ауысып, ойларына келген бағаны 
айтып, кәсіпкерлерді әбден титықтатып 
бітті. Тауарды дәл маусымында саудаға 
шығармасаң пайда тауып, табысқа кенелуің 
екіталай. Ал мұны кеден қызметкерлеріне 
айтсаң бетіңе күле қарайды. 

– Сырт елдерге жиі шығып тауар та-
сымалдайсыз. Өзге елдердегі шағын 
бизнестің аяқ алысын сараптап көрдіңіз 
ба?

– Кәсіпкерлікті дамытуда алысқа 
бармай-ақ, мына іргеміздегі Қытайда көп 
нәрсені үйренуге болады деп ойлаймын. 
Көршімізде кәсіпкерлікпен айналысып, 
адамдарды жұмыспен қамтамасыз етіп 
отырғандарға мемлекет айрықша қолдау 
көрсетеді. Біз әрбір сауда жасайтын нүктеге 
шек жыртатын құралдар қоюың керек. Ал 
Қытайдың кәсіпкерлерінің біз сияқты 
әуіреге түсіп жатқанын көрмедік. Жалпы 
Қытай кәсіпкерлерге салықтық тұрғыдан 
тиімді ұсыныс жасап отырған ел ретінде 
әлемге танымал. Бұдан басқа шағын 
кәсіпкерлерге несие беруде де Қытайдан 
көп нәрсені үйренуге болады деп ойлай-
мын. Ал біздер үшін жеңілдетілген несие 
дегеніңіз арман болды. Біраз әріптестеріміз 
пайыздық үстемесі жоғары несиелер алып, 
кеденде 3-4 ай тұрған тауарын маусымында 
саудаға шығармаған соң, несиелерін төлей 
алмай жатыр.  

– Кедендік одақ құрылғалы бері киім-
кешектерге төленетін кедендік баж 
салығы нақты қаншаға өскенін айта 
кетсеңіз?

– Еліміз үштік одаққа мүше бол-
май тұрғанда елімізге келетін тауар үш 
есе арзан болатын. Ол кезде ішіктер мен 
тондардың әрбір келісіне 2-3 доллардан 
кедендік баж салығын төлейтінбіз. Ал тау-
арлар Бейжіңнен 10 күннің ішінде келетін. 
Ал Кедендік одақ құрылғаннан кейін 
тауардың әр келісіне 10 доллардан кедендік 
баж салығын төлейтін болдық. Бұл аздай, 
тауарға 20 күнде әзер қол жеткізіп, түрлі 
қиындықтармен бетпе-бет келіп отырған 
жайымыз бар. Кедендік төлемдердің 
өсуі тауар бағасына әсер етіп, халыққа 
ауыртпалық түсіріп жатқанын көріп 
жүрміз. Ал дағдарыстан кейін халықтың 
тұтынушылық қабілеті айтарлықтай 
төмендеп кеткені өзіңізге мәлім. Бұл бір 
ғана киім-кешекке қатысты дүние емес. 
Қазір сырттан келетін азық-түлік өнімдері 
күннен күнге қымбаттап жатыр. Күнделікті 
тұтынатын тауарлардың 70 пайызы сырт 
елдерден тасымалдап отырған ел үшін бұл 
үлкен қиындық. Оның ішінде Қытайдың 
үлесі жоғары екенін жұрттың бәрі біледі.  

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жүздеген кәсіпкердің басын қосып, еліміздегі шағын және орта 
бизнестің дамуына бастамашы болып отырғаны белгілі. Қауымдастыққа мүше кәсіпкерлердің бизнесті да-
мытуда айтар ойы, қызықты көзқарасы қалыптасқан. Түрлі салада кәсіпкерлікпен айналысып, ел дамуы-
на үлес қосып жүрген кәсіпкерлердің ойы біз үшін қашанда құнды болып саналады. Осы ретте Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының мүшесі, бағалы ішіктер мен тері тондар сатуға маманданған «Империо» 
салонының қожайыны Әлия Рахымованы әңгімеге тартқан едік. 

Жалпы алғанда, «тұрғын үй бағасы өседі» 
деп жүргендер тек қана осы өсімнен «май шел-
пек» күтетін мүдделі жақ өкілдері секілді. Әсіресе, 
мұндай сөздер банктердегі лауазымды тұлғалар ау-
зынан естілгенде мұндай «түтіннің» не мақсатпен 
шығып тұрғанын түсіну қиын емес. Олай дейтін 
себебіміз, қазіргі таңда 2007 жылға дейін шаршы 
метрі 3000 долларға бағаланып, ипотекалық не-
сиеге алынған үйлер банктерді мүлде «жұқартып 

кетті». Қазір екінші деңгейдегі банктердің жиынтық активтері 21 миллиард 
долларды құрайды десек, соның 16 миллиард доллары сыртқы берешек-
ке кетеді. Банктердегі жекеменшік активтердің азайғаны соншалық бүкіл 
Қазақстанның екінші деңгейдегі банктеріндегі өздеріне тиесілі барлық ақша 
5 миллиард долларға түсіп қалды. Әрине, егер бұған пассив қосылса оның 
мөлшері ең кемі екі есе жоғары болар еді. «Пассив» деп отырғанымыз бан-
ктерде «кепілдікте» тұрған жылжымайтын мүлік – пәтерлер. Олардың шар-
шы метрі қазір 100 мың теңгеден сәл жоғары бағаланып тұр. Бұған оларды 
сатса, банктер «өз ақшаларын» қайтара алмайды. Ал шаршы метрін 3000 
доллар түгіл 2000 долларға да өткізу мүмкін болмай қалды. Сондықтан да 
екінші деңгейдегі банктерде мол мөлшердегі «өлі капитал» жинақталып 
қалған. Қысқасы, банктеріміздегі несиелік активтердің 75 пайызының қайта 
оралуы дүдәмал. Сондықтан да банк менеджменті мен олигархтар және 
олардың тілеулестері баспана бағасының өсуін қалайды. Ал ол армандары 
орындалмай тұрған бүгінгі таңда жоғарыдағыдай «баспана қымбаттайды» 
деген өсек таратып, қарапайым бұқара арасында тағы да дүрлігіс тудырғысы 
келеді. Біздің бұқарамыз да «сауаттанып» алған. «Ауызы күйген үріп ішеді» 
дегеннің кейпіне түскен бұқара қазіргі таңда, тіпті «пәтер бағасына береміз» 
деп көптен бері жарнамаланған «Жаңа Қуат» қалашығындағы коттедждердің 
өздерін алмай жатқан сыңайлы. Мінеки, бүгінгі жағдайдың ақиқаты осы. 

Президент Жолдауында еліміздің тұрғын үй құрылысын 
қарқынды жүргізу туралы мәлімдеуінен соң «баспана 
қымбаттайды» деген қауесет кеңінен тарай бастағаны 
белгілі.  Тіпті, Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко 
мырза баспана бағасының тұрақты болуы өткен жылдарда 
жаңа құрылыс салынбағанымен, енді тұрғын үйлер салына 
бастағанда баға қайтадан шарықтайды деп байлам жасаған 
болатын. 
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Халық күнделікті тұтынылатын тауық 
еті, макарон түрлері мен ірімшік, өсімдік 
майы мен сары май, күріш, қарақұмық, 
пияз, ұн, сүт өнімдерінің бағасы артқан.  
Алматы қаласындағы азық-түлік дүкендері 
мен қара базарларды аралаған кезде олар-
да отандық макарон өнімдері мол екенін 
байқадық. Ол заңды да, өйткені, Қазақстан 
астықты мемлекет қой. Рас, біз осыдан 6-7 
жыл бұрын макарондарды шетелдерден 
сатып алатын едік. Ал қазір сауда орын-
дарында отандық макарон өнімдерінің 
үлесі артқан. Базарға барған адам біздің 
күріштің 1 келісі 145 теңге тұрса, ресейдікі 
— 195 теңге, қарақұмық тиісінше 320 
және 345 теңге бағамен сатылып жатыр. 
Сондықтан қалтасы жұқа халық орыстың 
өніменен гөрі өз еліміздің өнімдерін са-
тып алатыны белгілі. Сауда орындарын-
да құс етіне деген зәрулік жоқ. Сөрелерде 
өзіміздің дәстүрлі өнім өндірушілеріміздің 
өнімдерімен қатар Ресейдің Челябі, Ека-
теринбург, Омбы тәрізді қалаларынан 
келген құс еттері салынған пакеттер 
самсап тұр. Қазір Ресейде мемлекет 
субсидиямен қолдау көрсетіп отырған 
170-тен астам құс фабрикалары жұмыс 
істейді. Жағдай осы ауанда өрби берсе, 

бара-бара орыс тауықтары қазақстандық 
әріптестерін дүкен сөрелерінен 
ығыстырып шығаратыны сөзсіз. Ірімшік 
өндірісі жөнінен біз Ресеймен шенде-
се алмаймыз, өйткені бұл сала орыстар 
иелігіндегі патшалық. Дүкен сөрелерінде 
қатты ірімшік ішінде қазақстандық мар-
камен сатылып жатқан бірде-бір өнім 
жоқ. Ол түсінікті де, себебі сапалы қатты 
ірімшік табиғи сүттен жасалады. Ал бұл 
бізде үлкен қиындық тудырып отырған, 
өзекті мәселе.  Қазақстан пастерленген 
сүттің көп бөлігін сырттан әкеліп отыр. 
Табиғи сүттің қолда бар аз мөлшері терең 
қайта өңдеуден өткізіледі. Одан йогурт, 
қаймақ, ірімшік, айран сияқты өнімдер 
жасалынуда. Кедендік одаққа мүше елдер-
ден келетін тауарлар, әсіресе құс еті мен 
сары май, ірімшік сияқты өнімдер үлесі 
көбейе бастаған. Беларусь статистикалық 
агенттігінің дерегіне жүгінсек, Минск 
дүкендерінен қазақстандық азық-түлік 
өнімдерін итпен іздесең таппайды екенсің. 
Қазақстан болса, Беларуське сатқаннан 
гөрі одан көп сатып алады. Мысалы, 
Беларусь Қазақстаннан негізінен қара 
және түсті металдар мен минералдық 
тыңайтқыштар, мұнай өнімдері мен мақта 

импорттаса, Беларусьтен Қазақстанға сүт 
өнімдері, ауылшаруашылық техникалары 
мен доңғалақтар, қант пен сары май экс-
портталып жатыр. Мәселен, 2011 жылдың 
қаңтар-қазан айлары аралығында Беларусь 
Қазақстаннан 128 миллион доллардың та-
уарын, ал Қазақстан Беларусьтен 586 мил-
лион доллардың тауарын сатып алыпты. 
Ресей статистикалық агенттігі де Мәскеу 
дүкендерінде қазақстандық бірде-бір өнім 
жоқ екенін растап отыр. Беларусьтен тек 
жалғыз ірімшікті ғана кездестіруге бо-

лады деген мәлімет берсе керек. Сонда 
Қазақстан Ұлттық банкінің Кеден одағына 
кіретін елдермен Қазақстан арасындағы 
тауар айналымы 6,7 миллиард долларға 
(немесе 55,3 пайызға) артып, 18,9 милли-
ард долларды құрады, ал одақтық мемле-
кеттерге шығарылған экспорт көлемі 53,3 
пайызға, немесе 5,7 миллиард долларға 
өсіп, импорт 13,1 миллиард доллардан 
асып жығылды, яғни 56,1 пайызға артты 
деп берген ақпараты жай сөз ғана болып 
қалғаны ма? 

Кедендік одақтың керегесін керіп, уығын шаншығанымызға да 
бір жарым жылдың жүзі болып қалыпты. Енді сонда не таптық деген 
сұраққа жауап іздеумізге болады.  Кеден одағының қаймана Қазаққа 
берген «сыйын» дүкендер мен қара базарларды адақтап аралап шықсаң 
жеткілікті. Сонда Ресей мен Беларусьтен келген тауарлар саны артты 
ма, шенеуніктер уәде еткендей азық-түлік бағасы арзандады ма деген 
сұраққа толық жауап алуға болады. 

Алкогольді өнімдерді 
өндіруді және реттейтін бұл 
құжатты Ресейдің Алкогольді 
өнімдер нарығын реттейтін 
федеральді агенттігі дайындаған 
болатын. Осы ретте техрегламент 
Кедендік одаққа мүше елдердің 
ұлттық заңнамаларынан жоғары 
тұратынын айта кетуіміз ке-
рек. Жаңа құжатты Еуро-
па және халықаралық сыра 
қайнатушылар қауымдастығы 
мен сыра өндіру ісімен айналыса-
тын ірі компаниялардың өкілдері 

көптеген келдерінде сыра 
құюға полителен құтылар 
кеңінен қолданылатыны белгілі. 
Айталық, Еуропа, АҚШ, Азия, 
Латын Америкасында поли-
телен құтыларды пайдалана-
ды. Сондықтан үш елдің сыра 
қайнатушылары техрегламентте 
полителен құтыларды пайдала-
ну мәселесін қалдыруға күш са-
лып жатыр. Осы ретте Белорус 
үкіметі ғана құжатта полителен 
құтыны қалдыруды талап етіп 
отыр. Әзірше, Қазақстан мен 
Ресейдің құзырлы орындары биз-
нес қауымдастықтарға қолдау 
көрсетпей отыр. Қазақстанның 
сыра қайнатушылар 
қауымдастығы полителен 
құтыларды 7 жылға дейін пайда-
лана тұру туралы мәселе көтерген 
болатын. Қауымдастықтың бұл 
ұсынысына жұмысшы тобы 
қаншалықты құлақ асатынын 
тап басып айту қиын. Техре-
гламентте көрсетілген тағы бір 
шектеу, сыра өнімдерін жасау 
барысында құрамында қанты 
бар шикізат өнімдерін пайда-
лануды 20 пайызға қысқартуға 

Кедендік одаққа мүше елдердің алкогольді өнім 
өндіретін кәсіпорындардың жұмысын реттеуге 
бағытталған техникалық регламенті сыра қайнатушы 
компаниялардың көңілдерінен шықпағаны белгілі. 
Бұл мәселеге байланысты өткен жылы күзде 
Қазақстан, Ресей, Белорус елінің сыра қайнатушылар 
қауымдастығының басшылары Алматыда басқосып, 
алкогольді өнімдерді реттейтін жаңа техрегламенттің 
кемшін тұстарын қолмен ұстағандай етіп көрсетіп бер-
ген болатын. Осы ретте «НГ» газеті арқылы техрегла-
ментке қатысты ойымды оқырмандармен бөлісуді жөн 
санап отырмын. 

техрегламентті жан-жақты 
талқылап, өз ойларын айтқан 
болатын. Алдағы уақытта құжат 
дайындалып, мемлекетаралық 
келісім тобына ұсынылмақшы. 
Енді техрегламенттің сыра 
қайнатушылардың оң жамбасына 
келмеген тұстары жайында айт-
сам. Техрегламентті сыра құюға 
полителен құтыларды қолданбау 
турасында талап қойылған. 
Бұған Ресей мен Белорустың 
сыра қайнатушылары өз 
наразылықтарын білдіріп 
үлгерді. Ал біздің елімізде по-
лителен құтыларға сыра құюға 
баяғыда тыйым салынған-ды. 
Бүгінде Ресейде өндірілген 
сыраның 50 пайызы полителен 
құтыларға құйылып саудаға 
шығарылса, бұл көрсеткіш Бе-
лоруста 80 пайызға жетіп отыр. 
Техрегламентті дайындағын 
жұмыс тобы полителен құтылар 
адам денсаулығына зиян деп 
тапқаны біз үшін түсініксіз 
болып тұр. Шындығында 
политен құтылардың адам 
денсаулығына зияны жоқ. 
Сондықтан дүниежүзінің 

қатысты болып тұр. Осы рет-
те техрегламентті дайындағын 
ресейлік мамандар 1516 жылы 
немістердің сыраға қатысты 
байырғы заңын назарға алғанын 
қалай түсінуге болады. Одан бері 
талай уақыт өтті ғой. Бүгінде 
сыра қайнату саласы жоғарғы 
деңгейде дамығанын қалайша 
түсінбейді?.. 

Бүгінде сыра дайындауда 
негізінен арпа мен бидай уыты 
кеңінен пайдаланылады. Жаңа 
құжатқа сүйенсек, алдағы 
уақытта сыра қайнатуда арпа 
уытын 80 пайызға дейін арттыру 
қажет. Сапалы сыра өнімдерін 
жасау үшін арпа уытының 
мөлшері 20 пайыз болса жетеді. 
Ал оның 80 пайызға дейін 
арттыратын болсақ, сыраның 
сапасы өзгеретіні белгілі. 
Меніңше, Ресейдің Алкогольді 
өнімдер нарығын реттейтін 
агенттігі мұндай шектеулер 
арқылы арпа уытын дайындай-
тын компаниялардың сойылын 
соғып тұрғандай... Қазір әлемде 
сыраның 100-ден астам түрі, 
40 мыңға жуық атауы бар. Әр 

ел сыраны түрлі дақылдардан 
қайнатады. Айталық, іргеміздегі 
Қытайда сыра қайнатуда арпа 
уытын мүлде пайдаланбайды. 
Оның орнына күріштің уытын 
қосады. Ал Мексика халқы 
болса жүгері уытын пайда-
ланады. Бір сөзбен айтқанда 
әр елде сыра қайнатудың 
жылдар бойы қалыптасқан 
өзіндік дәстүрі бар. Алкогольді 
өнімдерді өндіру ісін реттейтін 
техрагламентті дайындаушы-
лар жылдар бойы қалыптасқан 
дәстүр сабақтасығына балта 
шабайын деп отыр. Бұл адам 
еркіндігіне шектеу қою десек 
те болатындай... Құжатты дай-
ындаушы топ бұл «алкогольді 
өнімдердің қауіпсіздігі үшін 
осындай қадамға барып отыр-
мыз» дейді. Бұл жерде өнімінің 
қауіпсіздігіне зиянын тигізетін 
ешқандай қауіп көріп тұрғаным 
жоқ. Өнімнің қауіпсіздігін 
қадағалайтын СЭС мамандары 
мен заңдар бар. 

Ерболат НҰРҒАЛИЕВ, 
«Карлсберг Қазақстан» 

компаниясының бас инженері
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ту агенттігі мен Қазақстанның 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қоры арасындағы байланыстың 
арқасынде екі елдің кәсіпкерлері 
бір-бірімен тығыз қарым-қатынас 
орнатып, табысты жұмыс істеп 
келеді», – деп ойын ортаға 
салды. Қазіргі кезде Польша 
жеке капиталы қазақстандық 
экономиканың көптеген сала-
сында белсенді жұмыс істеп жат-
са, Қазақстанда 100-ден астам 
қазақ-поляк бірлескен кәсіпорны 
тіркелген. «KAZNEX» экс-
портты дамыту және ілгерілету 
корпорациясы мен 2008 жылы 
құрылған Варшавадағы Польша-
Қазақстан сауда-өнеркәсіп па-
латасы қазір табысты жұмыс 
істеуде. Осы құрылымдар 
арасындағы әрекеттестік 
нәтижесінде экономикалық 
форумдар мен екі мемлекет 
кәсіпкерлерінің бірқатар бизнес-
миссиясы ұйымдастырылған.  Қос 
мемелекеттің кәсіпкерлері мұнай-
газ және фармацевтика, жиһаз бен 
құрылыс материалдары өндірісі, 
ауылшаруашылық өнімдерін 
қайта өңдеу, мәшине жасау, көлік 
және жеңіл өнеркәсіп салаларына 
бірге қатысуының әлеуетін артты-
руда.  Жалпы айтқанда, Қазақстан 
мен Польша арасындағы 
ынтымақтастықты жемісті деп 
есептейміз және келешегі үлкен 
деп санаймыз. Дегенмен, соңғы 
кездері тауар айналымының 
өсу үрдісі байқалғанымен, 
қазақ-поляк экономикалық 
байланыстарының деңгейі әлі де 
болса екі жақтың әлеуетіне толық 
сәйкес келмейтінін атап айту ке-
рек.

Энергетикалық 
қауіпсіздік

Экономика министрі В. Пав-
ляк мырза елдің экономикалық 
дамуына «2030» стратегиялық 
даму бағдарламасы айрықша 
әсер еткенін әңгімелеп 
берді. Мемлекеттің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыратын мұндай 
бағдарлама біздің елімізде де бар 
екенін біздер В. Павляк мырзаға 
айттық. Біздің стратегиялық 
бағдарламамыз «Қазақстан – 2030» 
деп аталатыны белгілі. Жалпы 
Қазақстан мен Польшаның әлеуеті 
тең мемлекеттер. Сондықтан 
поляктармен экономикалық 
ынтымақтастықты тереңдетудің 
маңызы зор. Қазақстандық 
журналистерді ыстық ілтифатпен 
қарсы алған В. Павляк мырза 
«Еліміз құқытық-демократиялық 
мемлекетке айналғалы бері 
халықаралық стандарттарды ба-
тыл енгізіп, бизнестің дамуына 
барынша жағдай жасадық. Қазіргі 
таңда еліміздегі шағын және орта 
бизнес қарқынды даму жолына 
түскен деп нық сеніммен айта ала-
мын. Тарихқа көз салсақ, Польша 
халқы көптеген нәбеттерді бастан 
өткергенін байқайсыздар. Поляк 
халқы сол қиыншылықтардан 

Газетіміздің өткен санында қазақстандық бір топ 
журналистер Польшадағы шағын және орта бизнестің 
жай-күйін сарапқа салу үшін арнайы барып қайтқанын 
жазған болатынбыз. Қазақстандық журналистердің 
арасында «НГ» газетінің бас редакторы Темір Назханов 
та болған еді. Журналистердің сапарын ұйымдастырған 
Польшаның Ақпарат және шетелдік инвеститцияны 
тарту агенттігі қаламгерлерді Экономика министрі 
Вальдемар Павляк мырзамен кездесуді ұйымдастырған 
болатын. Осы ретте газетіміздің бас редакторымыз 
көріп, көкейге түйген ойын жазған еді.

сабақ алып, ел экономикасын оң 
бағытта дамытуға бар күш-жігерін 
жұмсағанын айтуға тиіспін. 
Дүниежүзін қаржы дағдарысы 
шарпып, Еуропаның бірқатар 
елдерінде кері кетушілік орын 
алғанда біздің еліміз дамудың 
даңғыл жолынан айныған жоқ», 
– деп министр Польшаның даму 
қарқынын қысқаша баяндап 
берді. 

Төрткүл дүниеге қаржы 
дағдарысы тізесін батырған 
тұста, Польша билігі ұлттық 
алтын валюта қорын еуро мен 
долларға теңестіріп, өнім өндіріп 
отырған кәсіпорындардың 
экспорттық әлеуетін арттыруға 
күш салғанын айта кетуіміз ке-
рек. Осылайша билік орында-
ры өндірісті құлдыраудан аман 
сақтап қалған болатын. Жалпы 
Польшаның дағдарысты айна-
лып өтуіне ЕуроОдақ жанындағы 
тұрақтандыру қорынан алған 
көмекқаржысы да көп септігін 
тигізгені белгілі. Бір қызығы по-
ляктар ЕуроОдаққа бірден кіріп 
кетпегені белгілі. Отандық тау-
ар өндірушілер бәсекелестікке 
шыдас бермеуі мүмкін деп 
қауіптеушілер Польшада 
көп болғаны белгілі. Польша 

ЕуроОдаққа мүше болғаннан 
кейін поляктар ұйымға мүше ел-
дерге тауарларын көптеп экспорт-
тап, пайдаға белшеден батқан 
болатын. Өз кезегінде В. Павляк 
мырза Польшада өндірілген тау-
арлар ЕуроОдаққа мүше елдерде 
кеңінен сатылып, елде көптеген 
жұмыс орындары құрылғанын 
алға тартты. 

Министрмен болған кездесуде 
Польшада электр қуатын өндіретін 
ірі өндіріс ошақтарын модерниза-
ция жасап, тиімділігін артыруға 
айрықша көңіл бөлініп жатқанын 
білдік. Минералды ресурстарға 
тапшы Польша қазір Еуропадағы 
ең ірі газ қоймасын салып жа-
тыр. Осылайша олар халықты 
тұрақты түрде көгілдір отын-
мен қамтамасыз етуге баса мән 
беріп отыр. Бұл жоба алдағы 2014 
жылы аяқталады деп күтілуде. 
Энергетикалық қауіпсіздікке баса 
мән берген Польша атом энерге-
тикасын дамытуды да назардан 
тыс қалдырған емес. 2008 жылы 
ел амағында екі атом электр стан-
сасын салу ісі қолға алынған бо-
латын. Жапониядағы жағдайдан 
кейін бұл жоба тағы да талқылауға 
түсіп жатқанын В. Павляк мырза 
мәлім етті. Қазіргі таңда Поль-
ша өзіне қажетті электр қуатын 
өндіруде тас көмірге ерекше 
сенім артып отыр. Электр қуатын 
өндіруде көмір 60 пайыз, мұнай 
20 пайыз (Польша өзіне қажетті 
мұнай өнімдерінің бәрін сырт ел-
дерден экспорттайды), газ 12 пай-
ыз пайдаланады. Ал қалған 8 пай-
ыз электр қуатын жел мен күннен 
алып отыр. Осыдан-ақ, Поль-
ша үшін көмірдің қаншалықты 
маңызды екенін байқауға бо-
лады. Көмірді пайдаланғанда 
қоршаған орта қатты ластанаты-
ны белгілі. Өз кезегінде поляктар 
көмірден пайда болатын көмір 
қышқылгазын автесфераға аз 
шығару үшін, өндіріс ошақтарына 
замануи сүзгілерді орнатып, 
көптеген жұмыстар атқаруда. 
Бұл жағынан біздің кәсіпорындар 
Польшадан көптеген жайттарды 
үйренуіне болатына көзіміз жетіп 
қайтты. 

«2030» бағдарламасы
Ендігі кезекте Польшаның 

«2030» ұзақ мерзімді 
стартегиялық бағдарламасы 
жайында біраз өз айта кетсек. 
Қазіргі таңда ЕуроОдақтың ал-
дын ала 10 жылға жоспарланған 

«ЕО-2020» бағдарламасы бар 
екені белгілі. Поляктар осы 
бағдарламаны басшылыққа 
ала отырып өздеренің «2030» 
даму бағдарламасын дайындап 
қабылдаған-ды. Қазақстандық 
журналистер қауымымен 
кездесуінде Польшаның Эко-
номика министрі аталмыш 
бағдарламада қамтылған кейбір 
басым бағыттар 2050 жылға дейін 
іске асатынын алға тартты. «2030» 
даму бағдарламасында ел дамуы 
үшін басым бағыттар болып са-
налатын 9 саланы ілгерілету 
айқын көрініс тапқан. Бұдан басқа 
әр саланы дамытудың өзіндік 
жоба-жоспары да жасалғаны 
белгілі. Бағдарламадағы ба-
сым бағыттардың бірі 
энергетикалық қауіпсіздік сая-
сатты қалыптастыру ісіне по-
ляктар айрықша көңіл бөлген. 
2006-2007 жылдары Еуропада 
климатты қорғау маңызды мәселе 
болып саналған-ды. Ол кезде 
мұнайдың бір баррелі 30-40 дол-
лар болған еді. Ал қазір бір бар-
рел қара алтынның дүниежүзілік 
нарықтағы бағасы 100 доллардың 
үстінде. Отын энергетикасы 
бағасының бұлайша шарықтауы 
Еуропа елдерінің энергетикалық 
саясатына біршама өзгерістер 
енгізгені белгілі. Қазіргі таңда 
Еуропа елдері инновациялық 
технологияға иек сүйеп, қуат 
көздерін үнемдеуді алдыңғы 
орынға шығарып отыр. Осы ретте 
қоршаған ортаны қорғау мәселесі 
де маңызын жоймағанын айта 
кетуіміз керек. 

Өз кезегінде Польшаның 
Экономика министрі В. Павляк 
Қазақстан мен Польша арасын-
да тығыз экономикалық қарым-
қатынас орнағанын да алға 
тартты. «Қазіргі таңда біздер 
Қазақстанның «Еуропаға жол» 
бағдарламасы мен  «ЕуроОдаққа 
мүше елдер әріптестік қарым-
қатынас орнату туралы» 
келісімшарты негізінде саяси-
экономикалық байланысымызды 
тереңдетіп келеміз. Бұдан басқа 
екі елдің экономикалық бай-
ланысын нығайтуды көздейтін 
көптеген келісімдері бар. Осы 
ретте Қазақстан мен Польша 
арасындағы Экономикалық 
ынтымақтастық туралы, Инве-
стиция тартуды қолдау туралы 
келсімшарттардың маңызы зор 
екенін айтуға тиіспін. Бұдан басқа 
Польшаның кәсіпкерлікті дамы-


