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Қалай болғанда да біз Кедендік
одаққа мүше мемлекетпіз. Енді
суды кері ағыза алмайтынымыз
ақиқат. Сондықтан кәсіпкерлер
үштік одақтың режимінде жұмыс
істеудің жолын қарастыруы тиіс
деп ойлаймын. Құр айқаймен
кәсіп дамымайтынын кәсіпкерлер
жақсы беледі. Ресейдің дамыған
кәсіпорындарымен
бәсекеге
түсу үшін бізге мемлекеттің
қолдауы қажет. Қазір мемлекеттік
қолдаудың басым бөлігі
ірі
кәсіпорындарға
бағытталып,
шағын кәсіпкерлер назардан
тыс қалып жатқаны өкінішті.
Біздің
Үкімет
Ресейдің
кәсіпорындарының қаржы айналымы мен тауар өндіретін
мүмкіндігі он есе артық екенін
ойлап отырған жоқ. Олардың
Қазақстан
нарығына
кіріп,
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енді ғана дамып келе жатқан
отандық өндірісті тұралатып
тастауы мүмкін. Сол себепті
біздің билік орындары отандық
бизнес өкілдеріне қаржылай,
салықтық тұрғыдан жеңілдік пен
қолдауларын аямауы тиіс.
Қазір билік басындағылар
еліміз
Дүниежүзілік
сауда
ұйымын кірер тұста Кедендік
одаққа мүше елдермен бәсекеге
түсіп, әбден шынығатын болуы
деп желпініп жүр ғой. Бәсекенің
болғаны жақсы. Бірақ біздер әділ
басекенің болғанын қалаймыз.
Алдағы
уақытта
Ресейдің
кәсіпкерлерімен ынтымақтасып,
бірлескен кәсіпорын құру ойымыз бар. Бірақ бұл әзірше жобажоспар күйіндегі дүние. Қазір
бірқатар құзырлы
орындар
Кедендік одақ кәсіпкерлерге оңай
соқпайтынын мойындап отыр.
Бірақ билік орындары осындай қысыл-таяң шақта тарифтің
өсіруге, кәсіпкерлерге саламақ
түсіретін түрлі дүниелерді іске
асыруы жығылғанға жұдырық
болып тиіп жатқанын жасырмай айтуымыз керек. Қазір билік
кәсіпорындар үшін дифференциалды тариф түрін енгізудің істәжірибесін, салықтық саласында, алькоголді өнімдерді шектеу,
Еуро 3 жүйесін енгізіп жатыр.
Бұл науқас адамға бірнеше дәріні
беріп улағанмен тең емес па? Бір
кезеңде бірнеше бағытта бастамалар мен ұсыныстардың іске асуы
кәсіпкерлерді титықтатып бітті.
Қазіргі таңда шағын және орта
бизнесті дамытуға бағытталған
жеңілдетілген несиелерге қол
жеткізуде қиямет-қайымға айналып кеткен. Бір сөзбен айтсақ,

қоғамда орын алып жатқан
ауыртпалықтар кәсіпкерлерге тиіп
жатыр. Алдағы уақытта билік ірі
кәсіпорындарды қолдай бермей,
бір уақыт шағын кәсіпкерлерге де
мойын бұруы қажет. Бұрындары
айналымдағы
тауарымызды
кепілге қойып несие алушы едік.
Қазір банктер айналымдағы тауарларды кепілге алмайды. Күннен
күнге несие алудың мүмкіндігі
тарылып барады. Үкімет болса дағдарыстың екінші толқыны
келе жатқанын айтып дабыл
қағуда. Өз кезегінде кәсіпкерлер
де дағдарысқа қарсы тұру үшін

Халықтың қосымша қаржы табуына мүмкіндік беретін ІРО жүйесі ақпан
айында іске қосылмақшы. Мамандар халықтық ІРО жүйесін іске қосуға
Үкімет бейілді болғанымен, бұл жобаны бұқараның әлі түсінбегенін алға
тартуда. Тарқатып айтсақ, ІРО ағылшын тілінде – Initial Public Offering деп
айтылады. Бұл не орысша, не қазақша сөз емес. Сондықтан ІРО ұғымын
халықтың табиғатына жақындатқан абзал. Ол үшін аталмыш жобаның жарнамасын асырып, жалпыхалықтық насихат жүргізу керек.
Азаматтар акцияларды сатып алу туралы шешімді жауапты түрде, өзі қандай
инвестициялық тәуекелдерге баратынын
түсініп қабылдайтыны белгілі. Халықтық
IPO шеңберінде арнайы түсіндіру науқаны
жүргізілуі керек. Түсіндіру барысында

акцияларға иелік ету банк депозиттері сияқты
кіріс көруге кепілдік бермейтіні айтылуға
тиіс. Адам акцияларды сатып алып, компания
иелерінің бірі болып, оның экономикалық
көрсеткіштері өссе ғана пайда табады. Бұған
қоса, керісінше, экономикадағы жағдай

Еліміздің Кедендік одаққа мүше болуы шағын және орта
бизнеске көптеген қиыншылықтар туғызғаны белгілі. Екі
жылдан бері Қазақ кәсіпкерлері тырмысып жұмыс істеп
келеді. Ал мемлекет болса шағын кәсіпкерлерге тиісті
деңгейде қолдау көрсете алмай отырғаны жанға батады. Өткен
жылы біраз қиындықтарды еңсеріп, басты экономикалық
одақтасымызға айналған Ресей елімен жұмыс істеуге тырысып бақтық. Бірақ солтүстіктегі көршіміздің Қытай сияқты
алуан түрлі тауар өндіретін мүмкіншілігі жоқ. Бүгінде
өндірген өнімнің өзіндік құны төмендігі жағынан ешқандай
ел Қытаймен бәсекелесе алмайды. Сондықтан Қазақстан мен
Қытай арасындағы кедендік төлемдер қанша көтерілсе де
аспан асты елінен тауар тасымалдау кәсіпкерлер үшін тиімді
болып тұр.
қам жасап жатыр. Реформашыл,
халықаралық ұйымдарға мүше
болуға құмар Үкіметіміз алдағы
уақытта Дүниежүзілік сауда
ұйымына мүше болуға талпынып
жатқаны белгілі. Меніңше, билік
орындары бұл процесті мейлінше
жылдамдатуы қажет. ДСҰ-ға
мүше болсақ, ортақ тарифтер пай-

қолайсызданып, кәсіпорын қиын жағдайға тап
болса, акцияларының арзандауынан шығын
көруі мүмкін екенін де жасырмау керек.
Нарықтық бәсекелестіктің қолайсыз өзгеруі
салдарынан, белгілі бір теріс факторлардың
әсерінен акциялардың құны арзандайтыны
белгілі. Міне, осының барлығын халыққа сауатты түрде түсіндіріп беретін арнайы тәуелсіз
кеңесшілер тобы құрылуы тиіс. Егер азаматтар акцияларына иелік ететін компанияның
жағдайы туралы сауатты ақпараттандырылса,
олар уақытша құбылудың, яғни бағамның
құбылуының акциялардың фундаменталды
құлдырауынан айырмашылығы бар екенін
түсінсе, ешқандай күмәнға негіз болмайды.
Халық арасында акцияларға иелік етуге байланысты тәуекелдер мен сыйақылар туралы
түсіндіру жұмыстарын жүргізудің маңызы
зор. Негізінен, сарапшылар қарапайым халық

да болып, әріптес елдердің қатары
толыға түсетіні сөзсіз. Сондықтан
кәсіпкерлер ДСҰ-ға мүше болудан көп үміт күтіп отыр. Бұл
ұйымға мүше болсақ көліктердің
шарықтаған бағасы түсетін болады. Бұл халық үшін пайдалы болатыны сөзсіз.
Нұржан Қалиев, кәсіпкер.

ІРО-ға қатысатын үміткер-компаниялардың
акцияларын таңдаған кезде ұзақ мерзімді
келешекке қараған жөн. ІРО-ға корпоративті
басқару деңгейі жоғары, ең тұрақты
және тиімді компаниялардың акциялары
ұсынылуы тиімділігін баса ескертуде. Жалпы, есте сақтауға тиіс бір жайт – IPO-ны екі
рет өткізуге болмайды. Сондай-ақ «СамұрықҚазына» барлық негізгі компаниялардың
басымдықты акционері болып қалатынын
да айта кетуіміз керек. Аталмыш жобада
азаматтардың үміттерін ақтап, қаржы секторына деген сенімді жоғалтып алмау маңызды
болмақ. «Осыған байланысты халықтық ІРОда азаматтардың құқықтарын қорғау бойынша
жаңа тетіктер әзірлеуге баса назар аударылып
отыр» деседі мамандар. Ең, бастысы – ІРО
табиғатын түсіну, ішіне кірігу жұмыстары
халыққа сауатты түсіндірілсе жөн болар еді.

Сағындық САТЫБАЛДИН, экономист ғалым:
– Қор нарығына халыққа қолжетімді акцияларын
шығаратын қомпаниялардың ішінде «Қазақстан теміржолы»,
«Қазақтелеком», «Қазатомөнеркәсіп» тәрізді ұлттық компаниялар бар. Бұл компанияларда корпоративтік басқаруды
жетілдірудің жоспары іске асырып, олардың жұмысын
бақылап отыру керек. Сонда компаниялардың акцияларының
өтімділігін артатын болады. Үнемі сараптама-талдау жасап
отырғаннан кейін, аталған компаниялар да жұмыстарын
тыңғылықты орындап, жауапкершіліктерін сезіне түседі.
Осыдан барып халықтың олардың акцияларына деген
сұранысы арта бастайды.
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Күндей күркіреп өтті ғой сайлау демекші, бұл жолғы Парламент Мәжілісі мен жергілікті мәслихат
үшін өткен сайлауда бәлендей өзгеріс бола қойған жоқ. Халықтың дауысын ұрлау, оппозицияны аяқтан
шалу сол қалпында айна қатесіз қайталанғаны өкінішті. Істің ақ-қарасын анықтайтын құзырлы орында болса, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай сайлау барысында заң талаптарын сақтамағанын айтып,
биліктің сойылын соғудан әріге асқан жоқ.

Ескіге оралудың басы
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше бұл
жолғы саяси додаға 6 миллион 980 мың сайлаушы қатысып,
7 партияның 335 өкілі бақ сынаған. Ал сайлау барысын
бақылау үшін елімізге 974 халықаралық және шетелдік
байқаушылар келді. Олардың арасында Батыс пен Азия,
ТМД пен ЕҚЫҰ-ның сарапшылары бар.
Ертеңгі күннен үмітті әрбір адам сайлаудан үміт күткен
еді. Бірақ көпшіліктің үміті ақталмағаны өкінішті. Сайлау қарсаңында кәсіпкерлерді мүшелікке тартып, Алаш
азаматтарының жолын ұстанған «Ақ жол» партиясы мен
«халықшыл коммунистердің» бағы жанды. Қазақша сөйлесе
қақалып қалатын Азат Перуашевтың аяқ астынан «алашшыл» болуы қара қанарды ала жіппен көктегендей жарасымсыз көрінді бізге. Қайта Перуашевқа Алаштың шапанын
кигенше, бұрынғы бұрынғы «Азаматтық» партияның ләйлік
кейпінде жүре бергені дұрыс еді. Парламантке «халықшыл
коммунистердің» өтуінің астарынан Кедендің одақ пен
Біртұтас экономикалық кеңстіктің сұлбасын аңғарғандай
болдық. Өткен жылдың аяғында Ресейдің Мемлекеттік думасына сайлау барысында коммунистердің зор жетістікке
жеткен біздің қызылдарға да дем бергендей... Ресейді ашса
алақанында, жұмса жұдырығында ұстап отырған Владимир Путин алдағы уақытта Президент болып сайланып
жатса, сыртқы саясатқа ерекше мән беретінін айтқан еді.
Бұл ретте В. Путин Кедендік одақ пен БЭК арқылы Ресейдің
империялық саясатын жүргізетіні сөзсіз. Сондықтан
біздің билік коммунистерді Парламентке өткізіп, БЭК
шеңберіндегі ортақ саясатқа бойларын үйрете беруді жөн
санағандай... Сондықтан бұл сайлауда ескіге оралудың басы
деп ат қойып, айдар тақсақ болатындай.

Сайлау және мұғалім
Сайлауды
бақылаған
бірқатар
халықаралық
ұ йымдар, оның ішінде ЕҚЫҰ Парламенттік ассамблеясы, Демократиялық институттар және адам құқықтары

жөніндегі бюросы «сайлау демократиялық талаптарға
сай өткен жоқ» деп сынағаны белгілі. Артынша АҚШтың Мемлекеттік департаменті, ЕуроОдақтың сыртқы
істер жөніндегі жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон да ЕҚЫҰ
бақылаушыларының сайлауға берген бағасымен келісетінін
иәлім етті. Осылайша Батыс елдері тарапынан екі деген баға
алып еңсеміз түсіп тұрғанда Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстандағы сайлауды сынайтын сарапшыларды бұдан
былай елге шақырмайтынын айтып ашуға мінді. «Нұр
Отан» партиясының саяси кеңесінде сөйлеген сөзінде Мемлекет Басшысы «Біз бұдан былай Қазақстанға өткізген сайлауымызды сынайтын, әлдекімдер жалдаған сарапшыларды шақырмаймыз» деді. Осы бір сайлаудан түйген ойымыз
әрбір саяси дода бала тәрбиесімен айналысатын ұстаздар
қауымның беделіне дақ түсіретінін анық байқадық. Біздің
билік мүғалімдердің қолымен от көсеуді қоймаса, еліміздегі
ұрпақ тәрбиесі оңалмайтыны белгілі. Сайлау барысында
ұстаздар қауымымен тілдескенімізде олар сайлау болды
дегелі жарғақ құлағы жастыққа тимей жұмыс істегендерін
айтты. Сайлау жұмысын ұйымдастыршыларға барлық
жағдайды жасадық деп ақпарат беріп отырған жергілікті
жердегі Орталық сайлау комиссиясының қызметкерлері
қағазбен өзгеде кеңсе тауарларын толық бермеген. Бүгінде
саяси науқандардың көпшілігі мұғалімдердің күшімен
өтетіні жасырын емес. Мұғалім деген ардақты мамандық иесі
қазір биліктің қол баласына айналған. Өткенде референдум
десіп дүрліктік. Үй-үйді аралап, биіктігі Қытай қорғанымен
иық таластыратын шойын қақпалар мен алып дуалдарды
айналып мұғалім бейшара жүрді. Итарқасы қияндағы ауыл
мұғалімдеріне тіпті қиын тигені белгілі. Ауылдан жиналған
«құнды» құжаттарды құшақтап аудан барған олардың арып,
ашқан халін айтудың өзі аянышты. Осындай сорақы жайтты еске еске алсақ «соқыр көзден жас тамады». Үгіт, насихат, үй-үйді аралай, сайлауды ұйымдастыру дейсіз бе бәріне
ардақты ұстаздарымыз жегілді. Осындай лас жұмыстарға

Қазір дамыған елдердің өздері шағын және орта бизнеске айрықша көңіл бөліп отырғаны белгілі. Себебі,
шағын кәсіпкерлік кез келген елдің әлеуметтік-саяси
тұрақтылығының ажырамас бөлігі. Біздің Павлодар облысында да қазір шағын және орта кәсіпкерлік қанатын кеңге
жайып келеді. Бизнестің дамуына жергілікті билік орындары
мен Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының филиалы генератор болып отырғанын айтуға тиіспін.
да ШОБ-тің 99 пайызы кішігірім
отбасылық бизнеске негізделген.
Тәуелсіздігіне 20 жыл енді ғана
толып,
ұлттық
экономикасын
түзуге енді ғана мүмкіндік алған
Қазақстандағы бизнес ахуалын
Дамыған
елдерде
тұрақты
дамудың кілті – кәсіпкерлік
саласында
деген
түсініктің
қалыптасқанына бірнеше ғасыр болды. ЕуроОдақ елдерінде еңбек етуге
қабілеті халықтың басым бөлігі
шағын бизнес саласында жұмыс
істейді. АҚШ-та бұл көрсеткіш
53 пайызды құраса, Жапонияда
72 пайыз. Ал біздің еліміз жан басына шаққанда бұл салада едәуір
артта қалған. Ресми мәліметтерге
жүгінсек, Қазақстанда ШОБ саласында 2,5 миллион адам (30 пайыз)
жұмыс істейді. Әрине, шетелдің
нарықтық экономикасының аяғына
тұруына сандаған жылдар өткені
белгілі. Оларда ұзақ жылдардан бері
тәжірибелі «кәсіпкерлер әулеті»
қалыптасты. Мәселен, Франция-

дамыған елдер көрсеткіштерімен
салыстыруға болмайды. Мұндайда
ата-бабамыз «көш жүре түзеледі»
демеуші ма еді.
Халыққа қызмет көрсету саласында еңбектеніп, бизнеспен

жегілген мұғалімнің шәкіртінің алдында қандай беделі болатынын билік ойлайды ма екен? Ұстаздардың арқасында
биліктің тізгінін қолға алған «Нұр Отан» партиясының депутаттары алдағы уақытта мұғалімдердің айлығын, көтеріп
мейманасын тасытса қанеки.

айналысып жатқанымызға біраз
уақыттың жүзі болды. Бүгінде
керекуліктерге
монша
жағып,
алғысын алып жүрген жайымыз
бар. Алдағы уақытта біз сияқты
шағын
кәсіпкерліктің
өрісін
кеңейтіп жүрген жандарға мемлекет тарапынан қолдаулардың көп
болғанын қалаймыз. Мемлекеттік
қолдау дегенде көпшілік қаржылай
қолдау деп ойлап ақалатыны белгілі.
Бізге несиеден басқа салықтық,
тарифтік жеңілдіктер де аудай
қажет. Осы ретте Үкіметтің электр
қуатына дифференциалды тариф
түрін енгізгені шағын кәсіпкерлер
үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Айталық, таңғы сағат 8:00ден кешкі сағат 18:00 аралығында
1 кВат сағат электр қуатына 6,4
теңге болса, кешкі сағат 18:00-ден
түнгі сағат 12:00 аралығындағы 1
кВат сағат қуат көзі 17,29 теңгені
құрап отыр. Ал түнгі сағат 12:00ден таңғы сағат 6:00-де 1 кВат
сағат электр қуаты үшін 2,2 теңге
төлейміз. Тарифті бұлайша жіктеу
үнемшілдікке бастайтыны белгілі.
Сондай-ақ, біз сияқты түнімен
жұмыс істейтін шағын кәсіпкерлер
үшін тиімді болып тұр. Еліміздің
негізгі қуат көздері біздің облысымызда орналасқандықтан, электр
қуатынан бәлендей таршылық көріп
отырған жоқпыз. Сол сияқты судың
тарифі де қолайымызға жағып тұр.
Бір текше метр суық суға 45,8 теңге
төлесек, дәл осы көлемдегі ыстық

суға 63,4 теңге шығындаймыз.
Өткен жылдың аяғында қаламызда
тарифтер 1,5 пайызға көтерілгені
белгілі. Бұл меніңше, еліміздің
экономикалық жағдайына сай болды деп ойлаймын.
Бүгінде Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының
Павлодар
облысындағы филиалы қаламыздағы
шағын кәсіпкерлерге айрықша
қолдау көрсетіп, кәсібін дамытуға
бастамашы
болып
отырғанын
айтуға тиіспін. Шағын кәсіпкерлер
әдетте төр-бес адамды жұмыспен
қамтып,
мемлекеттің
дамуына
өзінің үлесін қосуда. Кәсіпкерлікпен
айналысқаннан кейін салық, СЭС,
өрт сөндіру мекемелерімен жұмыс
істеуге тура келеді. Қазір жұрттың
бәрі бухгалтер емес қой. Бизнеспен айналысқаннан кейін салық
органдарына салықтық есебіңді
тапсыруың керек. Бізге бұл жағынан
қауымдастық құрамындағы «Бухесеп НАП» орталықтандырылған
бухгалтерлік жүйесі көп көмек
көрсетіп отыр. Сондай-ақ, заң саласы бойынша түрлі кеңестер алып
келеміз. Таяуда, саунамды өз атыма аударғанда филиалда жұмыс
істейтін заңгерлер көп көмектесті.
Сондықтан қауымдастыққа айтар алғысым шексіз. Біздің билік
орындармен тату жағдайда жұмыс
істеуімізге осы қауымдастық көп
көмеген тигізіп отыр.
Әлия Тезекбаева,
жеке кәсіпкер.
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Соңғы уақыттары Қазақстанда уақыт күттірмей шешетін әлеуметтік-экономикалық мәселелердің қатары күн
санап көбейіп келеді. Кедендік одақ пен Біртұтас экономикалық кеңістіктің (БЭК) құрылуы да ел экономикасының
дамымай қалған, мешеу тұстарын қолмен ұстағандай көрсетіп бергені ащыда болса шындық. Экономикалық
мәселелерге байланысты туындаған сұрақтарымызды белгілі экономикалық сарапшы Меруерт Махмутоваға
қойған едік.
қамтылғандардың
қатарына
жатқызуға бола ма?

Картоп қайдан келеді?
– Қазақстанда бірінші кезекте тұтынатын тауарларға деген
бағаның өсуінің бірнеше себебі
бар. Тәуелсіздікке қол жеткізген
20 жыл ішінде отандық өндіріс
анау айтқандай дамыған жоқ.
Қазір
күнделікті
тұтынатын
тауарлардың басым бөлігін шетелден экспорттайтынымыз жасырын емес. Еліміз Кедендік
одаққа мүше болғаннан кейін баж
салығы өсіп, Қытайдан келетін
арзан тауарлар күрт төмендеді.
Отандық өндірісті дамытпайынша бұл мәселеден құтылмаймыз.
Өндірістік өнімдерді былай қойып,
картоп сынды ауылшаруашылық
дақылдарын сырттан тасымалдауымыз ұят-ақ. Қазір елімізге
Пәкістаннан картоп келіп жатыр.
Апельсин, анарды тасымалдассақ
түсінер едім. Ал картопты сырттан әкелуіміз Ауыл шаруашылығы
министрлігінің жұмысының мәз
еместігін көрсететіні белгілі.
Субцидияның көлемі жыл сайын артқанымен, одан шыққан
нәтижені көріп отырған жоқпын.
Әңгіменің ашығын айтсақ, ауыл
еңбеккерлеріне бөлген қаржы
оларға жетіп жатқан жоқ. Осыдан
бірнеше жыл бұрын мемлекеттің
ауылшаруашылығы
саласына
бөлген 3-4 пайыздық несиесін
қолы ұзын шенеуніктер қарпып
алып, екінші денгейлі банктердің
депозитіне 9 пайызбен салып,
ауадан ақша жасағанын естігенде
жағамды ұстадым. Жел соқпаса
шөптің басы қимылдамайды ғой.
Өз басым бас пайдасын бірінші
орынға қойған шенеуніктерден
бәрін күтемін. Мұндай бармақ
басты, көз қысты жағдайлар
қазір де өршіп тұр. Бұдан кейін
азық-түлік өнімдерінің бағасы
шарықтап шыға келетіні белгілі.
Қазір жергілікті билік орындары
ауыл
тұрғындарының
қорасындағы азын-аулық малы
мен игеріп отырған жерін есепке алып өзін-өзі жұмыспен
қамтығандардың қатарына қосып
жүр. Статистикалық мәліметке
қарасаңыз, қалаға қарағанда ауылда жұмыссыздық денгейінің
төмен екенін байқайсыз.
– Қалай ойлайсыз, экономиканың
қалыптасқан қағидасы бойынша бес-алты қарасы мен баубақшасын баптап отырған
ауыл тұрғындарын жұмыспен

– Жоқ, халықтың мұндай топтарын жұмыспен қамтылғандардың
қатарына жатқызу қате. Өйткені,
қазір ауылда өз күнін, өзі көріп
отырған
халық
зейнетақы
қорларына жарна жинап, табыс
салығын төлеп отырмағынын
бәріміз білеміз. Сондықтан оларды еңбекпен қамтылғандардың
қатарына жатқызуға болмайды. 2043 жылдан бастап халық
зейнетақы қорларына жинаған
қаржысын ала бастайды. Бүгінде
өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған
миллиондаған адам сол кезде мемлекеттен зейнетақы талап ететіні
сөзсіз. Үкімет келешекте мұндай
жағдайдың орын алатынын білсе
де, әрекетсіз отыр. Мемлекеттік
қызметкерлер санатына жататын
мұғалімдер мен дәрігерлердің
зейнетақы қорларына жинап
жатқан қаржылары да мардымсыз. Ал жинақталған қаржының
инвестициялық
табыстылығы
жайында ешкім сөз қозғап жатқан
жоқ. Бұл мәселе болашақта үлкен
әлеуметтік дауға ұласуы мүмкін.
Сондықтан мұны қазірден бастап шешкен жөн. Осыдан екі
жыл бұрын Еңбек және халықты
әлеуметтік министрлігіне өз
ұсынысымызды жолдадық. Олар
біздің ұсынысымызды Парламентке шығарып талқылаудың орнына тартпаларына салып қойғаны
өкінішті.

сей Қазақстанның ғарыш, атом
энергетикасын дамытуға ықпал
ететінін сарапшылар айта бастады. Өз басым Ресейдің атом энергетикасы саласындағы технологиясы ең озық деп айта алмаймын.
Жапониядағы жағдайдан кейін
Ресей өзінің бұл бағыттағы жобаларын Қазақстанға тықпалай бастады. Керек десеңіз, Қазақстанда
атом энергетикасын дамытуға
анау айтқандай қажеттілік жоқ.
Еліміздегі дәстүрлі қуат көздерін
дамытсақ, соның өзі тақиямыз тар
келмес еді.
– Үкімет дағдарыстын екінші
толқыны таяп қалды деп да-

жұмсалған қаржы қайда кетті деп
сауал қоюына толық құқы бар.
Екі жылға созылған дағдарыс
кезінде Ұлттық қордан 16,3 млрд.
доллар
жұмсалғаны
белгілі.
Бұл қаржы банкпен құрылыс
компанияларының
құрдымға
кетпеуін қамтамасыз етті. Ал
мол қаржыға ие болған құрылыс
компаниялары халықтың баспаналы болуын тиісті денгейінде
шешкен жоқ. Осылайша есепсіз
бөлінген қаржы құмға сінген судай жоғалды. Дағдарыстың екінші
толқыны болса жақындап қалды.
Қазір ЕуроОдақтың жағдайы
өзіңізге
мәлім.
Іргеміздегі
Қытайдың
экономикасы
да

– Таяуда, бір басқосуда осыған
дейін Экономикалық даму және
сауда министрлігін басқарған
Қайрат Келімбетовке осы маселеге қатысты сұрақ қоюдың сәті
түсті. Қазір министрлікте шағын
және орта бизнесті дамытуға жауапты департамент пен комитет
бар. Қ.Келімбетов осы мәселені
түсіндіріп беруін өтінгенімде
тұщымды жауап қайтара алмадым. Үй ішінен үй тіккен бұл
жайт менің қатты танданысымды туғызғанын жасырып
қайтейін. Қазір қандайда бір
ықпалды адамдардың таныстары
қызметтен босаса, оған өз алдына
жеке департамент, комитет құрып

қарқынды дамуын жоғалтуы
мүмкін деген жорамалдар бар.
Мұның бәрі мұнайдың бағасына
әсер ететіні сөзсіз. Дағдарысқа
жауап ретінде шұғыл түрде экономиканы әртараптандыруымыз
керек.

беретін жағымсыз жайт белең
алып тұрғаны жасырын емес.
Мұндайда ата-бабаларымыздың
«қойшы көп болса, қой арам
өледі» деген сөзі еске түседі екен.
Қазіргі жағдайда бір агенттік
құрып, шағын және орта бизнестің
мәселесін шешуге болады дегенге
өз басым сене алмаймын. Барлық
мәселе мемлекеттік саясаттың
дұрыс
жүруіне
байланысты.
Мемлекеттік саясат дұрыс жүрсе,
комитетпен де тау қопаруға болады.

Капитал қашуда
– Жақында Кедендік одақтың
ізін ала Біртұтас экономикалық
кеңістік ресми түрде іске
кірісті. Сіздің пайымдауыңызша,
енді экономикалық мәселелер
күрделене түсе ме?

был қағуда. Өндірісі мешеу елге
дағдарыс қаншалықты әсер
ететінін сараптай кетсеңіз?

– Кедендік одаққа мүше
болғанда еліміздегі тарифтер
екі есе өсіп, Ресейдің деңгейіні
жетті. Көршіміз өзінің ішкі
өндірісін дамыту үшін кедендік
төлемдерді әдейі жоғары етіп
қойған. Айталық, олар көліктерін
көптеп сату үшін сырттан келетін
автокөліктерге кедендік баж
салығын жоғары етіп қойғаны
белгілі. Осылайша біз автоматты
түрде Ресейдің өндірісін дамытуға
қатысып отырмыз. Елімізде жанармай мен азық-түлік бағасының
шырықтауы да Кедендік одаққа
байланысты. Қазірдің өзінде Ресейден капиталдың қашуы 90
млрд. долларға жетті. Мұны
өткен жылдың аяғында Владимир
Путиннің өзі мәлім еткені белгілі.
Басты одақтасымызға айналған
елдегі инвестициялық ахуалдың
бұлайша күрделенуі бізге сөзсіз
салқынын тигізетіні белгілі. Ре-

– Бізге дағдарыс мұнай бағасы
арқылы әсер ететіні белгілі.
Дүниежүзінде қаржы дағдарысы
орын алғанда біз оның салқынын
қатты сезінбедік. Тек банк секторы қиыншылықпен бетпе-бет келгенде, яғни, 2007 жылдың тамызында дағдарыстың ызғары анық
байқалғаны есімізде. Сол кезде
Үкімет банктерді банкроттық
жағдайға жеткізбеу үшін Ұлттық
қордан қаржы бөліп, олардың
үлесін сатып алған еді. Осылайша мемлекеттің араласуымен
еліміздегі ірі банктер капиталын қайта реконструкциялаудан өткізді. Жақында шетелдік
басылымдарды
оқығанымда,
«БТА Банктың» шет елдегі инвесторлары қаржы институтының
капиталын қайта реконструкциялауды талап еткен. Мұндай
жағдайда халықтың Үкіметтен
банктердің үлесін сатып алуға

Қойдан қойшы
көп болып тұр
– Бүгінде билік шағын және
орта
бизнесті
дамытуға
мүдделі
екенін
айтумен
келеді. Бұл бағытта көптеген
бағдарламалар қабылдап, қыруар
қаржы бөлінгенін де білеміз.
Бірақ шағын және орта бизнес
жалпы ішкі өнімнің 30 пайызына
жете алмауда. Осындай жайттарды назарға алған Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының
биліктен шағын және орта
бизнестің мәселесімен айналысатын агенттік құруды талап
еткенін өзіңіз білесіз. Бұған
алып қосарыңыз бар ма?

– Қазір мемлекеттің шағын
және орта бизнесті қаржылай
қолдауын «Даму» қоры жүзеге
асырып жатыр. Экономист маман ретінде қордың жұмысына
баға бере кетсеңіз?
– «Даму» қоры «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасын
қалай жүзеге асырып жатқанын
білу үшін қордың сайтын ақтарып,
іліп алатын дүние таба алмадым.
Тағы бір байқағаным «Даму»
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қоры мен «Қазинвес» мекемесі бірлесіп
шағын және орта бизнесті экспортқа өнім
шығаруға бағыттаймыз деп алдарына таудай талап қойғанын көзім шалды. Өз басым
мұны әлін білмеген әлектік деп бағаймын.
Ішкі нарықты бірінші кезекте тұтынатын
тауарлармен қамтамасыз ете алмай
отырғанымызда экспортты ауызға алудың
жөні жоқ. «Даму» қоры ішкі нарыққа
қажетті тауар өндіретін кәсіпорындарды
құруға күш салуы тиіс. Экспортты содан
кейін қарық қылса да жетеді. Ал әлемді
«Қазақстанда
жасалған»
тауарлармен
жаулауға бел буып, білек сыбана кіріскен
«Қазинвесттің» мемлекет қаржысын оңдысолды шашқаннан басқа жұмысын байқай
алмадым. Айтпақшы, олар Швецарияда
кеңсе ашып, болашақта өндіретін тауарларымызды экспорттауға қазірден бастап
кірісіп кеткенін түсіне алмадым. Олардың
Ресей мен Орта Азия елдерінен кеңсе ашса
түсінер едім. Ал Еуропаға қол созуы тіпті
түсініксіз.
– Қаржы дағдарысынан кейін кәсіпкерлер
өз кәсібін сақтап қалу үшін мемлекеттік
сатып алуға көп үміт артқаны белгілі.
Өкінішке орай, мемсатуды шырмаған
тамыр-таныстық олардың жігерін құм
еткендей болды. Сіздіңше, мемсатудағы
мөлдірлікті қалыптастырудың қандай
амалдары бар?
–
Қазір
мемсату
сыбайлас
жемқорлықтың
ордасына
айналған.
Сондықтан жұмысын адал атқарып жүрген
кәсіпкерлер мемсатуға үміттенбеуі керек.
Көптеген кәсіпкерлермен ой бөліскенімде,
олар қандайда бір тендерді жеңіп алу үшін
шенеуніктерге белгілі мөлшерде пайызын беру керектігін жасырмай айтады.
Таяуда еліміздегі жетекші телеарнаның
бағдарламасына қатысқанымда, монтаж
жасауға маманданған бір ірі компанияның
(мекемені
атын
атамай-ақ
қоялық
/М.М.) өкілі тендерге қатысып оны ұта
алмағандарын айтты. Мемлекеттік тапсырысты заңды мекен-жайы мен аты
ғана бар Шымкеттен келген белгісіз
бір компания жеңіп алыпты. Мұндай
әділетсіздікке шыдамаған ірі компания
сотқа шағымданбақшы болғанда, тендерді
ұтқан компания монтаждау саласында мол
тәжірибе жинаған әріптестеріне байланысып, олардың өздеріне мердігер болу жайында ұсыныс жасаған.
–
«Даму»
қорына
бөлінген
мемлекеттің қаржысын «Казпошта»
арқылы тікелей кәсіпкерлерге жеткізуге
бола ма. Әйтпесе, даму институттары мен банктер бизнеске бағытталған
жеңілдетілген несиелерге пайыздық маржаларын аямай қосып, пайда табуды
әдетке айналдырып алды.
– Шағын кәсіпкерлікпен айналысуға
бет бұрған халыққа арналған мемлекеттің
жеңілдетілген несиелері даму институты, банк, шағын несие беру ұйымдары
арасындағы тізбектен өтіп, оның жылдық
пайыздық мөлшері 60 пайызға бірақ
секіргені белгілі. Мұндай жоғарғы пайызбен несие алатын жұрттың бәрі әпенде
емес қой. Осылайша халықтың әлеуметтік
жағдайын көтеруге бағытталған қаржы
игерілмей
қалғанына
куә
болдық.
Іргеміздегі Өзбекстан дәл осындай
жеңілдетілген несиені 6-7 пайызбен
қарапайым халықтың қолына ұстатқан.
Мұны біздің билік басындағы азаматтарға
айтсаң, өзбектерге мұрындарын шүйіріп,
дағдарыс кезінде банктерді құрдымға
жібергендерін айтып кеуде кереді.
Ұлттық банктің түзген статистикасына
назар аударсаңыз, банктердің қаржылық
қоржынының 25 пайызы тұрақты 75 пайызын үмітсіз несиелер құрап отырғанын
байқайсыз. Ал соның ішінде ипотекалық
несиелердің жайы тіпті сорақы. Оның
қайтуы мүмкін, тұрақты капиталы 12 пайыз болса, үмітсіздерінің көлемі 88 пайызға
жеткен. Сондықтан алдағы уақытта Үкімет
еліміздің қаржы саясатын қайта қарау
қажет деп ойлаймын.

Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығы шағын және орта бизнес өкілдерінің мүддесін қашанда
бірінші орынға қоятыны белгілі.
Жақында
қауымдастықтың
вице-президенті Темір Назханов бір топ кәсіпкерлерді жинап, елімізде жұмысын бастаған
Оңтүстік Кореяның «Шинхан
Қазақстан» банкының басқарма
төрағасы Джонг Джи Хо мырзамен кездесті. Екі жақты жүздесу
барысында кәсіпкерлер қаржы
институтының шағын және орта
бизнесті несиелеу ісіне қатысты
көптеген сұрақтарын қойып,
тұщымды жауап алды.
Бүгінде
қауымдастық
құзырлы
орындар тарапынын орын алатын түрлі
әкімшілік кедергілерге білікті мамандары
арқылы тосқауыл қойып келеді. Айталық,
өткен жылы алкогольдік өнімдерді саудалайтын шағын кәсіпкерлік нысандар
білім беру мекемелерінен (балабақша,
мектеп, колледж, университет) жүз метр
кашықтықта орналасу керек деген орынсыз
талапқа лайықты жауап бергені белгілі.
Қауымдастықтың Оңтүстік Кореяның
беделді «Шинхан» банкының басшыларымен кәсіпкерлерді кездестіру шағын және
орта бизнесті қаржыландырудың жаңа
бағыттарын іздегені белгілі. Өз кезегінде
банк басшысы Джонг Джи Хо мырза
Тәуелсіз кәсіпкерлік қауымдастыққа мүше
кәсіпкерлерге тиімді шарттармен несие ұсынуға дайын екендерін мәлім етті.
Қазақстандағы алғашқы жұмысын 2008
жылы бастаған «Шинхан Қазақстан» банкы еліміздің қаржы жүйесінде қанатын
кеңге жаюды басты мақсат етіп қойып отыр.
Қазіргі таңда Оңтүстік Кореяда беделі зор
«Шинхан» қаржылық тобының бүгінде
әлемнің көптеген елдерінде бөлімшелері
жұмыс істейтінін айта кетуіміз керек.
Қысқа мерзімде клиенттеріне несие беруді
басты мақсаттарының бірі санайтын банк,
шағын және орта бизнес өкілдеріне 8-9
пайыздық мөлшерлемеде несие беретін
мүмкіндікке ие. Қазақ жерінде жұмысын
жаңа бастаған қаржы ұйымы өткен жыл
мен биыл несие алған шағын және орта
бизнес өкілдерінен комиссия алудан
бас тартып, өз жеңілдіктерін ұсынды.
Бүгінде отандық банктер кәсіпкерлерге
несие бергенде олардың жылжымайтын мүліктерін кепілге алудан бас тартып отырғаны белгілі. Ал «Шинхан
Қазақстан» банкының еліміздегі өкілдігі
кәсіпкерлердің ел аумағындағы жылжымайтын мүліктерін кепілге алуға дайын.
Банктің клиенттері үшін бұл шарттарды

тиімді деп бағалауға болады. Өйткені
қазір еліміздегі екінші денгейлі банктер
қалалар мен облыс орталықтарындағы
жылжымайтын мүліктен басқа заттарды кепілге алмайтыны жасырын емес.
Ал кәсіпкерлердің кепілге қоятын жер
телімдері мен өндірістік базалары қала
сыртында орналасқаны белгілі. Джонг Джи
Хо мырза қауымдастыққа мүше шағын
және орта бизнес өкілдерімен жүздесуінде
кәсіпкерлердің қала сыртындағы дүниемүліктерін Қазақстанның жылжымайтын
мүлікті бағалау қауымдастығына мүше
бағалаушылар бағалағанда ғана кепілге
алатындарын атап өтті. Бұдан кейін ол:

– Қазіргі таңда Оңтүстік Кореяда
кәсіпкерлерге кепілсіз несие беру ісі кең
қанат жайып келеді. Бұл үрдіс еліміздегі
кәсіпкерлік саланың дамуына жол ашып
отыр. Алдағы уақытта қазақстандық
банктер де мұндай іс-тәжірибені жүзеге
асыра бастайтынына сеғнімдімін, – деп
өз ойын ортаға салды. Кездесуде «Шинхан Қазақстан» банкы өкілдері өндіріс
ошақтарын құруға талпынған кәсіпкерлерге
несие бергенде оларға бір жылға дейін
несиелік демалыс беретіндерін алға тартты. Қолға алынған жұмыс күрделі, қысқа
мерзімде пайда әкелмейтін болса, несиелік
демемалыс мерзімі 3 жылға дейін созылу
мүмкін. Осы ретте «Шинхан Қазақстан»
банкы кәсіпкердің кәсібін бағамдап,
оның табыстығын есепке алып бизнестің
өзінде кепілге алатын мүмкіндігі бар
екенін айта кетуіміз керек. Джонг Джи
Хо мырза әрбір кәсіпкерге несие бергенде
олардың жағдайы назарға алынып, шешім
қабылданантынын алға тартты. Бүгінде 60
елден өздерінің өкілдігін ашқан қаржы
институты өз клиенттерінің бір елден
екінші бір елге қаржы аударғанда тиімді
шарттар ұсынатындарын да айтты. Кездесу барысында кәсіпкерлер корейлік компаниялармен тығыз жұмыс істейтіндіктерін
алға тартты. Осылайша қос тарап алдағы
уақытта ынтмақтастықты дамытуға ынталы екендерін байқатты. Кездесудің соңында
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының
вице-президенті
Темір
Назханов
қауымдастық банк пен кәсіпкерлердің
арасына алтын көпір болуаға әзір екенін
жеткізді.

Оңтүстік Қазақстанда кәсіпкерлік
басқармасы мен жанармай құю стансасының иелері арасындағы дау-дамай
толастар емес. Облыстағы Кәсіпкерлік
және өнеркәсіп басқармасының бастығы
Дінмұхаммед Әбсаттаров осы мәселеге
байланысты журналистермен кездесіп,
жиын өткізді.
Оның
айтуынша, өңірде жанармай тапшылығы жоқ.
Қаңтар айында Мұнай
газ министрлігі 43
мың тонна жанаржағармай бөлген. Бірақ
бұл сұранысты толық
қанағаттандырмайды.
Сондықтан
қалған
7200 тона бензиннің
орнын
керосинмен
толықтырған.
Ал
өткен аптада жанармай
құю
стансаларының

қожайындары «Бізге әлеуметтік бағадағы
жанармайды әдейі бермей отыр» дегенін
басқарма бастығы жоққа шығарды. Операторларды таңдауда оларға басқармасы
бірнеше талаптар қойған. Яғни, жанармай
сату үшін кәсіпкердің бірнеше стансасы
мен арнайы қоймасы болуы шарт. Сонымен қатар жанар-жағармайды ай сайын ірі
көлемде сатып алуы тиіс
болатын. Д.. Әбсаттаров
кәсіпкерлер өткен жылы
өңірде бағаны әдейі
көтерді деп айыптады.
Алдағы уақтты жанармай сататын станса
қожайындарының
өтінішін
арнайы
құрылған
штаб
айналыспақшы.
Яғни,
бұдан
былай
арзан
жанармайды
кімге
беретінін осы штаб
шешетін болды.
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Өткен жылы Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының Батыс Қазақстан
облысындағы филиалы үшін оңай болған жоқ. Шағын және орта бизнес өкілдеріне
Кедендік одақ жайында көптеген мағұламаттар беріп, түсіндіру жұмыстарын жүргіздік.
Бір сөзбен айтсақ, өткен жыл өнімді жұмыс істеп кәсіпкерлердің алғысын алдық. Дәл
осы жылы филиалдан көмек пен заңдық кеңестер сұрап келген халықтың қарасы
көп болғаны бізді қуантады. Осылайша Жайықтың бойын жағалай қоныстанған
жұртшылыққа филиалымыз кеңінен таныла түсті.

Әдетте
бізге
келетін
кәсіпкерлер
әкімшілік
заң
бұзушылық оқиғаларына байланысты
заңгерлерімізден
көмек сұрайды. Өткен жылы
шағын және орта бизнесті
қадағалауша
органдардың
толтырған алты хаттамасын сот
қарайын деп тұрғын жерінен
біздің
заңгерлеріміз
араласып, істің алдын алды. Бүгінде
өз құқын қорғауға ұмтылған
кәсіпкерлерді
қадағалаушы
органдар
заң
орындарына
әкімшілік құқық бұзушы етіп

көрсететін жаман әдет пайда
болған. Дәл осындай оқиғаға
тап болып, құзырлы орындардан теперіш көрген кәсіпкердің
ісіне араласып, сот залында
кәсіпкерлердің ешқандай заң
бұзушылыққа бармағанын талай
рет дәлелдеп шықтық. Білген
адамға бұл оңай шаруа емес. Облыс көлемінде қауымдастықтың
кәсіпкерлердің
шынайы
қамқоршысына
айналғанын

білген шағын және орта бизнес
өкілдері қатарымызға өздері
келіп қосылып жатыр.
Құзырлы
орындар
кәсіпкерлерге қарсы тексеруін
үдеткен сайын шағын және орта бизнес өкілдері маңайымызға көптеп
тастасуы бізді қуантады. Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының

ақ, біздің заңгерлер «ИнвестОйл-Сервис»
серіктестігінің
корпоративті
табыс
салғын
шамадан тыс мөлшерден көп
төлегенін сот залында анықтап,
оны толықтай қайтарды. Салық
органдары аталған серіктестіктің
корпортивтік табыс салығын
қайтарып
алу
турасындағы

Сонда олар дүкеннің жанынан болашақта қоғамдық көлік
тоқтайтын аялдама саламыз деген
желеумен кәсіпкердің өтінішін
қанағаттандырмаған. Бұдан кейін
бұл іске біздің заңгерлеріміз
араласып, сот залында қалалық
жер, архитектура және транспорт
бөлімінің
мамандары

Батыс Қазақстан облысындағы
филиалы жұмысын бастаған 8
жылдың ішінде қадағалаушы
органдар мен кәсіпкерлердің
арасындағы дауды шешуде мол
тәжірибе жинағаны белгілі. Өткен
жылы жергілікті салық органдары кәсіпкер И.В.Винокуровтың
жұмысына
тексеру
жүргізіп
заң талаптарын орындамады
деп кәсіпкерге заңсыз шығын
келтіргенін анықтадық. Сондай-

өтінішін заңсыз түрде кері
қайтарған. Тек қауымдастықтың
араласуының арқасында бұл
іс
кәсіпкердің
пайдасына
шешілді. Тағы да айта түссек,
шағын кәсіпкер А.К.Абдулова
Орал қалалық әкімдігінен істеп
тұрған дүкенінің жанындағы
жер теліміне құрылыс жүргізуге
рұқсат алмақ болды. Бірақ билік
орындары кәсіпкердің құрылыс
жүргізуіне
рұқсат
бермеген.

заңсыздыққа бой алдырғанын
дәлелдеп, істі кәсіпкердің пайдасына шешіп берді. Осылайша жыл
бойы облыстағы шағын және орта
бизнес өкілдерінің құқықтарын
сот залдарында қорғап, оларға
қорған болғанымызға мақтана
аламыз. Бұл бағыттағы жұмыстар
алдағы уақытта да жалғасын тауып, кәсіпкерлермен қоян-қолтық
жұмыс істейтін боламыз.
Гүлбану Әубәкірова.

«Даму» кәсіпкерлікті даму
қоры соңғы уақыттағы тиімді
жұмыстары
мен
сыртқы
фактордың әсері төмендегенін
ескеріп, мемлекет қаржысын
басқарудағы тәуекелдік деңгейін
төмендетті. Қазіргі таңда қордың
қоржынында мемлекеттің шағын
және орта бизнесті қолдауға
бағытталған 200 млрд. теңгесі
бар.

«Моральдық» қолдау
Даму институтының мұндай қадамға
баруын сарапшы мамандар қор пайда табуға
бет бұра бастады деп бағлауда. Мемлекеттің
әл-ауқатын арттыруды бастық мақсат еткен
қордың жұмысында қазір қайшылықты
жағдайлар орын алған. Ресми құжаттарда
«Даму» қоры еліміздің макроэкономикалық
жүйесін құрайтын шағын және орта бизнесті
қолдайтыны тайға таңба басқандай анық
жазылған. Осы бір анықтаманың өзінен
қордың шағын кәсіпкерлермен шараусы
жоқ екенін байқау қиын емес. Өткен жылы
«Даму» қоры Талдықорған қаласындағы
аккмульятор зауытына несие бергені
белгілі. Бұл зауытта шағын кәсіпкерлік нысандармен салыстыруға келмейді. Осылайша қордың бизнесті қаржылай қолдаудағы
іс-әрекеттерінен шағын кәсіпкерлер автоматты түрде тыс қалып жатыр. Бірақ
қор басшылары шағын кәсіпкерлермен
ісіміз жоқ деп ешқашан мойындаған емес.
«НГ» газетінің өткен сандарында белгілі
экономист Қанат Берентаев шағын және
орта кәсіпкерлердің аражігін ажырататын
кез келгенін айтқан еді. Бізде бұл пікірге
қосыламыз. Үкімет халыққа «Даму» қоры
кәсіпкерлердің барлық буындарына көмек
көрсетіліп жатыр деп айтатыны белгілі.
Ия, қор кәсіпкерлерге «Бизнес кеңесші»
бағдарламасы мен түрлі семинарлар арқылы
қолдау көрсеткен болуда. Бүгінде біршама
кәсіпкерлердің басын қосып, шетелден істәжірибеден өткізу ісін де жолға қойғанын
білеміз. Таяуда «Даму» қорының кезекті

басқосуында Германияда іс-тәжірибеден
өтіп қайтқан кәсіпкерлер өздері жатқан қонақ
үйдегі қызмет көрсету сапасы мен қызыл
балықты тамсана жегенін айтқан еді. Осылайша Германиядағы кәсіпкерлік саланың
қалай дамып жатқаны жайында білуге
келген жұртшылықтың үміті ақталмаған
болатын. Осы ретте біз «Даму» қоры ірі
кәсіперлерге қаржылай қолдау көрсетсе,
шағын кәсіпкерлерге «моральдық» қолдау
көрсетіп жатыр деп баға беруге болатындай... Мұндайда «құрғақ қасық ауыз жыртады» деген көнеден келе жатқан тәмсіл
еріксіз есіңе түседі екен.

«Қазпоштаны» қайда қоямыз?
Ақыр айтқан соң, «Даму» қорына
қатысты көкейде жүрген тағы бір ойымызды айта кетейік. Қазір қордың әр облыста филиалдары жұмыс істейтінін

бәріміз
білеміз.
Жергілікті
жердегі
әкімдік жанындағы кәсіпкерлікті дамыту
бөлімінің қызметкерлерін де «Дамудың»
өз адамдары десек қателеспейміз. Қор алыс
аудандардағы кәсіпкерлерге түрлі семинарлар ұйымдастырғанда осы бөлімге арқа
сүйейтіні белгілі. Ал мемлекеттің шағын
және орта бизнеске бөлген жеңілдетілген
несиесін таратуға келгенде «Даму» қорының
екінші деңгейлі банктермен ауыз жаласып
кететіні түсініксіз. Жарайды, аудандардағы
кәсіпкерлік бөлімдердің қаржы тарататындай мүмкіндігі жоқ дейік. Бірақ, жүз пайыз
акциясы мемлекетке қарайтын «Қазпошта»
торабын қайда қоямыз? Осы ретте «Даму»
қоры еліміздің бас операторының қызметін
неге пайдаланбайды деген заңды сұрақ туындайтыны сөзсіз. Қазір пошта қызметінің
әр ауылда бөлімшесі бар. Сондықтан
Үкімет банкпен серіктес болуға құмар

даму
институттарын
«Қазпоштамен»
әріптестік
қарым-қатынас
орнатуға
міндеттеуі керек. «Қазпошта» Үкіметтің
басқаруындағы компания болғандықтан
мемлекет қаржысын халыққа жеткізуде
тиімді шарттар ұсынатын мүмкіндігі
бар. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі әлеуметтік төлемдерді
халыққа жеткізуде пошта қызметін пайдалануда. Тіпті, екінші деңгейлі банктердің
өздері ауыл тұрғындарына тұтынушылық
несиесін
жеткізуде
«Қазпоштаның»
қызметіне жүгінді емес пе? Егер пошта
қызметінің ақысы жоғары болса банктер
«Қазпоштаның» маңайынан жүрмес еді.
Сондықтан «Даму» қорының басшылығына
«Қазпоштаның» қызметін пайдалануға
кеңес береміз. Сонда шағын және орта
бизнес өкілдеріне арналған жеңілдетілген
несиенің жылдың пайыздық үстемесі төмен
болады.
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Таяуда
Франчайзингтік
агенттік
«2012
жылы
Қазақстандағы франчайзингтің дамуын үлгілеу» атты
дөңгелек үстел ұйымдастырды. Басқосуыдың соңы білікті
мамандардың қатысуымен «Интеллектуалды меншік
мәселелері – франчайзингтің негізгі элементтері» және
«Халықаралық франчайзингтің кейбір мәселелері» атты
семинарға ұласты.
франчайзинг мәселелері бойынша «БМФ Груп» ЖШС
Басқарушы серіктесі Юрий Болотов және «БМФ Груп» ЖШС
серіктесі Всеволод Марков өз
пікірлерін ортаға салды. Юрий
Болотов Қазақстандағы және
өзге елдердегі зияткерлік меншік
нысандарын пайдалану және
олардың құқықтарын қорғау саласында жұмыс істейді. Всево-

Қазақстанда франчайзингті
дамыту «Coca-Cola» компаниясы зауытының ашылуымен 1994
жылы басталған. Ал 2011 жылы
франчайзинг талаптарында 100ден астам кәсіпорын ашылады.
Қазіргі уақытта сарапшылардың
есептеуінше,
франчайзингтік
қатынастарды
пайдаланған
кәсіпкерлер елімізде 450-ден
астам шетел брендтері ұсынуда.
Франчайзинг компанияларында
16 мыңнан астам адам жұмыс
істесе, саланың жылдық айналымы 1 млрд. доллардан асқан.
Осы ретте франчайзингтің басым саны бөлшек сауда саласына (барлық франчайзингтің
47 пайызы) тиесілі, сонымен
қатар қоғамдық тамақтандыру
секторында, қыз-мет көрсету
саласында да еншісі бар. Франчайзинг одағының деректері
бойынша, соңғы кездері шет ел

компанияларының өз бизнесін
Қазақстан аумағында дамытуға
қызығушылықтарының
өсуі
байқалған. Франчайзингті ірі
шетелдік
компаниялардың
қатысуымен Қазақстанда қолдану
және дамыту инновацияның
дамуына жәрдемдесуге, бизнес
ұйымдастырудың
жаңа
стандарттарын енгізуге және
отандық нарықтағы іскерлік
мәдениеттің артуына мүмкіндік
туғызып отыр. Шетелдік ірі
франчайзерлердің аймақтық экспансиясы және олар туындатқан
бәсекелестік деңгейінің артуы
бизнес-жобаларды әрі қарай дамыту және жаңа нарық талаптарына бейімдеу үшін, отандық
бизнесмендердің инновациялық
бизнес-үдерістер әзірлеуіне және
енгізуіне тура келеді.
Бүгінде
кәсіпкерлік
бастамашылығы бар тұрғын-

дардың франчайзинг саласында
хабардар болу деңгейін нақты арттыру қажеттілігі туындап отыр.
Осыған байланысты «Даму»
Қоры мен Франчайзинг одағы
кәсіпкерлік бастамашылығы бар
тұрғындарға және Қазақстанның
түкпір-түкпірінде
жұмыс
істеп жүрген кәсіпкерлерге
ақ парат тық-консультаци я лық
және консалтингтік қызмет
көрсету арқылы Қазақстанда
франчайзингтік қатынастардың
қарқынды дамуына мүмкіндік
туғызатын
Франчайзинг
орталығын құруды жоспарлап
отыр. Дөңгелек үстел барысында Қазақстанда франчайзингті
әрі қарай дамыту бойынша
шоғырландырылған
шаралар әзірлеу мәселелесі кеңінен
талқыланды.
Ал
семинарда
франчайзингтің
негізгі
элементтері және халықаралық

Бүгінде қарапайым адамның инфляция мен шаруасы жоқ.
Оны толғандыратын баға. Базардағы азық-түлік, коммуналдық
шаруашылықтағы пәтер ақысы мен жылу, жарық күнделікті
адымыңды ашқызбайтыны белгілі. Қазір азық-түліктік емес
тауарларының басым бөлігі импорт есебінен қамтамасыз етілетіні
белгілі. Үкімет олардың бағасына негізінен ұлттық валюта бағамын
нығайту арқылы төмендете алады.
Дамыған елдердегі секілді 3-4
пайыздық инфляция деңгейі біздің
өңіміз тұрмақ түсімізге кірмейтіндей.
Инфляцияның деңгейін сәл де болса, әлсірету үшін не істеуіміз керек.
Ұсыныс төмен, бәсеке жоқ, оны жолға
қоюға белгілі бір мүдделі топтар жол
бермейтін болса, халық бар тапқантаянғанын тек тақұл-тұқыл тамақтану
мен киім-кешекке жеткізгенін місе тұтып
жүре береді. Бұл тығырықтан шығудың
бір амалы болуы тиіс қой. Ол үшін алдымен, азық-түліктік өнім өндіретін
отандық үлесті өсіру керек. Екіншіден,
ұлттық валюта бағамының тұрақты болуын қамтамасыз етуіміз қажет. Тек қана

долларға қатысты емес, негізгі саудалық
серіктес елдер валютасына шаққанда да
біздің теңгеміздің тұрақты бағамы болады. Үшіншіден, табиғи монополистер
тарифінің өсуін шектеу керек. Әрине, осы
аталған шараларды о бастан жүзеге асыра бастағанымызда осы уақытқа дейін
еліміздегі инфляция біршама төмендеу
болатын еді. Себебі инфляцияны
ауыздықтау үшін жасалуы тиіс шараларды дұрыс жолға қою керектігі сарапшылар тарапынан кеше-бүгін ғана айтылып
жүрген жоқ. Соған қарағанда, инфляцияны ауыздықтау билік басындағылар үшін
соншалықты өзекті мәселе емес-ау деп
ойға батады екенсің.

лод Марков қаржыландыру және
құнды қағаздар шығару бойынша әртүрлі мәміле түрлерімен
жұмыс істеуде үлкен тәжірибесі
бар, сонымен қатар франчайзинг, корпоративтік, салық және
еңбек құқықтары саласының
сарапшысы
болып
табылады. Семинар соңында барлық
қатысушыларға
сертификат
тапсырылды.

Бекнұр Қисықов, «Франчайзинг в Казахстане» кітабының
авторы, сарапшы:
– 2012 жылы Қазақстанның
франчайзинг нарығына бірқатар
факторлар әсер етеді. Кеден
одағының құрылуы нәтижесінде
Қазақстандағы
ресейлік
франчайзингтің
үлесі
артты.
Алдағы жылы, менің ойымша,
олар 50-60 пайызға дейін ұлғаймақ.
Бұрын елімізде американдық
брендтер басым болса, қазір
ресейлік брендтер теңесіп қана
қоймай, өз желілерін кеңейтуде.
Енді американдық бренттер Ресей арқылы ғана келеді. Алдағы
жылы Ресей Дүниежүзілік сауда ұйымына кірмек. Бұл үрдіске
Қазақстан да қосылады. Бұл брендтік активтердің ұлғаюына түрткі
болмақ. Сондай-ақ, дағдарыс кезінде франчайзинг инвестицияның
нақты көзі болып отыр. Өйткені қор нарығы әлі жеткілікті дәрежеде
дамымаған. Сондықтан бос ақша дайын бизнеске ағылмақ. Алдағы
жылда франчайзинг нарығындағы мынадай 10 жаңа трендтер орын
алады. Олар – мектеп жасына дейінгі балаларға арналған білім
беру бағдарламалары, фитнес, экологиялық таза технология, медицина, логистика, үй жануарларын күту, сэндвич, қарт адамдарды күту, СПА орталық және білім франчайзингі. Оның ішінде үй
жануарларын күту мен қарт адамдарды күту Қазақстан үшін жаңа
желі болмақ. Ал әлемде ең жеңіл және қолайлы саналатын сэндвич
франчайзингі тренд жағынан 4-5 қатарға ысырылып отыр.

