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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
биылғы халыққа Жолдауында да 
ДСҰ-ға ену туралы қадап тапсырма 
берген болатын. Бірақ, неге екенін 
қайдам, біз ұйымға кіруге дайын 
емес болып шықтық. Жуырда сау-
да ұйымына кіру жөніндегі жұмыс 
тобының жетекшісі, еліміздің 
экономикалық ықпалдастық 
істері министрі Жанар Айтжанова 
осылай пікір білдірді.

 Министрдің айтуынша, 2018 
жылға қарай ғана Қазақстан тара-
пы ұйымға кіруге толықтай дайын 
болмақ. Тек сол кезде ғана еліміз 
ұйымның игілігін көреді, әрі 

Темір НАЗХАНОВ, Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының вице-президенті:

– Бұл ұйымға кірудің 
ел экономикасы үшін 
айрықша пайдасы бар деп 
айту қиын. Өйткені, біздің 
нарық ашық саудаға, 
бәсекелестікке дайын 
емес. Бұл Кедендік одаққа 
кіру барысында белгілі 
болды. Кәсіпкерлеріміз 
әлемдік бәсеке түгілі, 
Ресейдің нарығына енуге 
қауқарсыз болып шықты. 
Біздің тауарымыз – 
шикізат. Мұнай, газ, металл. Кедендік одақтың пайда-
сын тек солар көруде. Ал қарапайым халық қызығын 
емес, шыжығын тартуда. Неге? Өйткені, инфляция 
өте жоғары деңгейге жетті. Биыл инфляция тіптен 
қарқынды дейді нақтылы мәліметтерге сүйенушілер. 
Мұның түпкі себебі, Ресейде тауар қымбат. Біз олар-
мен одақтастық екен, белгілі бір тауарлардың бағасын 
солармен теңестіруге мәжбүрміз. Ал ДСҰ-ға кіргенде 
талап бұдан да қатаң болады. Оның талаптарын 
орындасақ, өзіміздің өндіріске қарайласпауымыз ке-
рек. Славакияға барғанда, жергілікті халықтың қиын 
жағдайда өмір сүріп жатқанын байқадым. Еуропалық 
одаққа енгеннен кейін, тауар бұрынғыдан бірнеше 
есе қымбаттаған. Бізде солардың кебін киюіміз 
мүмкін. Дағдарысқа дейін өзіміздің шағын және орта 
бизнестің үлес-салмағы 3 пайыздай еді, қазір одан да 
төмен. Сол үшін әбден ойланғанымыз абзал. Сондай-
ақ, Кедендік одаққа мүше үш ел бірдей өтеміз де-
ген сөз де шыққан. Бұл мүмкін емес, өйткені, бұған 
дейін олай болмаған. Ресей бізден ерте қозғалды. 
Жан-жақтылы келіссөздерді бізден бұрын аяқтады. 
Сол үшін олардың бізден бұрын енуі заңды. Бізде де 
бірталай келісімдер жүрді. Енді соны жүйелеп, аса 
сақтықпен, ойламдылықпен жұмыс істегеніміз жөн.

Амангелді АЙТАЛЫ,  философия 
ғылымдарының докторы,  қоғам қайраткері:

– Әр нәрсенің екі 
қыры бар. Әуелі біз пай-
далы жағын қарастырып 
көрейік. Бұл ауқымды 
әңгімені қажет ететін 
түйінді мәселе. Кімге 
пайдалы? Қарапайым 
халыққа. Себебі, біз 
халық тұтынатын заттың 
бәрін шетелден алып 
отырмыз. Өзіміз тауар 
өндірмейтін, тұтынушы 
елміз. Сондықтан, ДСҰ-
ға кірсек, кедендік 
салықсыз арзан тауар елге келеді. Және бір бағыттан 
емес, көп вектордан кіреді. Мұнда базар заңдылығына 
орай, арзан әрі сапалы өнімді алуға болады. Ал зи-
янды жағын да жоққа шығара алмаймыз. Кез келген 
экономикалық-саудалық ұйым тауар өндіретін елдер 
үшін пайдалы. Өзіміздің бизнес нарығымызды жөнге 
салмай тұрып, ДСҰ-ға кіру онсызда шатқаяқтап 
тұрған өндірістерімізді құрдымға кетіруі бек мүмкін. 
Киім-кешек, құ рал-жабдық, тұрмыстық заттар 
өндіре алмасақ та, азды-көпті азық-түлік өндірісі 
жолға қойылған. Егер ұйымға енсек, соның өзіне 
зар боламыз ба деген күдік бар көңілде. Онсызда 
Кедендік одақтан бері Ресейдің азық-түлік өнімдері 
қаптап кетті. Ресей ДСҰ-ға енген соң, бізді ол ұйымға 
мүше болдырмауға да ұмтылуы ғажап емес. Себебі, 
ДСҰ-дан енген затын сатып-ақ күреп пайда табуға 
болады олар үшін. Әлемдік тәжірибеге қарасаңыз, 
ДСҰ-ға кірген елдердің кейбірі басқа да әлемдік 
экономикалық одақтарға енген. Олар соның екеуін 
де тиімді пайдаланып отыр. Бізге де сөйтуге бола-
ды. Тек, ел экономикасы үшін, халықтың әлеуметтік 
жағдайын оң әсер ететін жағына қарастыр ғанымыз 
жөн.

Еліміз биылғы жылдың соңына дейін Дүниежүзілік 
сауда ұйы мына (ДСҰ) кіруге міндеттелген. АОсылай-
ша бірнеше жыл бойына ұйымға кіру үшін талпындық. 
Келіссөздер, пікірталастар, еларалық және одақаралық 
ықпалдастықтар туралы алқалы жиынның толассыз 
өткенін білеміз. Осы ретте «Дала мен Қала» газетінде 
мамандардың жарық көрген ойларын жариялап отырмыз. 

бұдан индустриялық әлеуетіміз, 
шағын және орта бизнестегі 
азды-көпті жасаған шаруамыз 
қирамайды. Ауылшаруашылығы 
запы көрмейді. Былайша айтқанда, 
өзгенікін ғана тұтынып, өзіміздің 
өндірісті өрістете алмай отырып 
қалмау үшін керек қадам бірегей 
ұйымға кіруді шегере тұру. Бұл 
қаншалықты шындыққа жақын? 
ДСҰ-ға кіруге не кедергі? Белгілі 
бір ішкі күштер, монополистердің 
ойыны емес пе? Әлде Кедендік 
одақтың кері ықпалы бар ма?.. Біз 
осы сұрақтар төңірегінде ортаға 
сауал тастаған едік.

Еліміз Кедендік одаққа мүше болғалы бері сырттан келетін ескі-
құсқы көліктер сап тыйлып, олардың орынын жаңа, жайлы көліктер 
баса бастаған. Автокөлік саудалайтын компаниялар жыл басынан бері 
ел аумағын келген жаңа көліктер 130 пайызға өскенін алға тартуда. 
Қазіргі таңда елімізде 4 миллионнан астам көлік зуалап жүр.  

Жыл басынан бері сырт елдерден 
елімізге 14 830 көлік келген. Бұл өткен 
жылдың дәл осы кезеңмен салыстырғанда 
2,3 есеге артық. Осы ретте елімізде де 
көлік құрастыру ісі біршама жолға қойлып, 
қазақстандықтар отандық 2600 көлікті 
тақымдарына басқан. Жалпы көлік сатып 
алуда  Біртұтас экономикалық кеңістік 
аясында Қазақстан ешкімге дес бермей 
тұрғанын мақтанышпен айтуға болады. Өз 
кезегінде Қазақстанның автокөлік сауда-
сы қауымдастығының басшысы Арсений 
Сидров елімізде құрастырылып жатқан 
көліктердің бағасы 9000 доллардан баста-
лып, 40 000 долларға дейін жететінін алға 
тартты. Елімізде көлік саудасының қайта 
жандануына екінші деңгейлі банктердің 
автонесиелеу бағдарламаларын шығаруы 

Қаржы министрлігі Салық комитеті сыбайлас жемқорлық 
оқиғаларымен ымырассыз күрес жүргізіп келеді. Азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық қол 
сұғушылықтан қорғау жолынде елімізде көптеген жұмыстар қолға 
алынып жатқаны белгілі.  

байқаймыз.  Осылайша елімізде сыбай-
лас жемқорлықпен күрестің құқықтық 
тұжырымдамасы жасалды. Қазір салық 
органдары  сыбайлас жемқорлықпен қатал 
күресті пәрменді жүргізіп келеді. Осы 
ретте БАҚ құралдары арқылы сыбайлас 
жемқорлықтың қоғамды аздырып, эко-
номикамызды құлдыратуға қаншалықты  
әсер етіп отырғанын кеңінен насихаттап 
келеміз. Бұл бағыттағы жұмыстардың жа-
риялы түрде жүруі жемқорлыққа жасалған 
үлкен соққы болды білемін. Мемлекеттік 
мекемелердегі сыбайлас жемқорлыққа 
ісіне тосқауыл қою үшін бірінші кезекте 
мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын 
көтеріп, тұрмыстық жағдайларын 
жақсартуға баса назар аударуымыз керек. 
Әрбір ел азаматына жауапкершілік жүгін 
жете сезінетіндей ахуал туғызып, заң ал-
дында барлығының құқықтары бірдей 
екендіне жол ашқанда ғана бұл бағыттағы 
жұмыстар өз жемісін береді деп сенемін.  
Қазір сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықты анықтау, болдырмау, ал-
дын алу және өз құзыреті шеңберінде 
оларды жасаған адамдарды жауапқа тар-
туда прокуратура және өзге де құқық 
қорғау органдарымен тығыз жұмыс істеп 
жатқанымызды айта кетуіміз керек. 

Нұргүл ОҢЛАС, Алматы қаласы 
Бостандық ауданы бойынша салық 
басқармасы ның заңды тұлғалармен жұмыс 
жүргізу бөлімінің бас маманы. 

да айрықша ықпал еткені сөзсіз. Темір 
тұлпарлардың өтімділігіне сараптаған ма-
мандар, көлік саудасында Ресейдің «Лада» 
жеңіл көлігі топ бастап тұрғанын алға тарту-
да. Жыл басынан саудаға түскен көліктердің 
41,16 пайызы осы көліктің еншісіне тиіп 
отыр. Көлік саудасында «Ладаның» айы 
оңынан туатын жөні бар. Өйткені еліміз 
Кедендік одаққа кіргелі бері халық үшін 
Ресейдің арзан көлігінене басқа таңдау 
қалмағаны жасырын емес. Ал екінші орын-
да 11,1 пайызбен Hyundai компаниясының 
көліктері тұр. Үшінші орынға әйгілі Toyota 
ілігіпті. Жалпы жыл басынан бері елімізде 
1 103  Toyota саудаланған. Бұл үрдіс жыл 
аяғына дейін сақталса, еліміздегі көліктер 
«жасарып», экологиялық ахуалымыз 
түзеліп қалуы мүмкін.  

Биыл салық туралы заңға бірқатар 
өзгерістер енгізіліп, ол 2012 жылы күшіне 
енгелі жатыр. Осы өзгерістерге сай, барлық 
заңды тұлғалармен  мен жеке кәсіпкерлер  
үшін салық саласында жеңілдіктер 
қарастырылуда. Бұл жағдай салық 
саласындағы бармақ басты, көз қысты 
оқиғалардың азаюына айрықша әсер ететіні 
анық. Қазіргі таңда тәуелсіз сарапшылардың 
өздері де салық органдарындағы 
жемқорлыққа қарсы күресті оң бағалап 
отыр. Қолға алынған шаралардың бары-
сында салық органдарының өз тарапынан 
жемқорлыққа бойұсынғандарды құрықтау 
айтарлықтай өскенін айта кетуіміз ке-
рек. Қара басының қамын ойлап салық 
органдары қызметкерлерінің атына кір 
келтіріп жүрген жандарға қарсы ымыра-
сыз күрес жүргізе беретін боламыз.  Қазіргі 
таңда ҚР Президентінің 2005 жылғы 23 
желтоқсандағы Жарлығымен бекітілген 
2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас-
жемқорлықпен күрес мемлекеттік 
бағдарламасына сәйкес әкімшілік 
құзыретті оңтайландыру және электронды 
жүйеге көшуде салық органдары көптеген 
жұмыстар атқарып жатыр. 

Азаматтық қоғам орнатуға талпы-
нып отырған еліміз ТМД елдері ішінде 
тұңғыш рет сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заң қабылдауынан, 
бұл дерттің түбірене балта шабуға 
Үкімет басы мән беріп отырғанын 
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Қаупіті індетке 
стартегиялық күрес 

қажет
Тәуелсіз сарапшылардың 

қоғамдық-саяси өмірімізді жай-
лап алған сыбайлас жемқорлық 
мәселесін сөз етіп, алаңдаушылық 
танытуы өте орынды. Соңғы 
уақыттары Қазақстан жемқорлық 
индексі бойынша 120 орынға 
табан тіреген. Бұл ең төменгі 
көрсеткіш екенін айтпасақ та сезіп 
отырған шығарсыздар. Қазақстан 
сыбайлас жемқорлық жайлаған 
Эфиопия, Манғолия сынды ел-
дерден сәл ілгері тұр демесеңіз, 
бізде де бармақ басты көз қысты 
оқиғалардың бет қаратпай тұрғаны 
жасырын емес. Билік партиясы 
мен құзырлы орындар сыбай-
лас жемқорлыққа күйрете соққы 

Таяуда «Бәсекелестікті зерттеу орталығының» ұйымдастыруымен еліміздегі сыбайлас-жемқорлық мәселесі 
кеңінен талқыланды. Басқосуға «Ракус» экономикалық сараптама орталығы жетекшісі Ораз Жандосов, белгілі 
заңгер Сергей Уткин, саясаттанушы Расул Жұмалы, «Сандж» зерттеу орталығының жетекшісі Жанар Жандосова 
сынды жұртқа танымал тұлғалар қатысқанын айта кетуіміз керек. 

ры жемқорлық қоғам үшін өте 
«қауіпті құблыс» деп баға берсе, 
екінші бағдарламада сыбайлас 
жемқорлықпен күрес маңызды 
шара деп қараған болатын. Ал 
қазір сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күреске «стартегиялық» 
маңыз беріп отырған жайы-
мыз бар. Осылайша қазір билік 
ғылыми жұмысқа баға беретін 
данагөй профессордың рольін 
сомдап отыр, – деп модератор 
мырзы ойын ортаға салды. 

Азаматтық қоғам 
тығырықтан шығарады

Бұдан кейін сөз алған «Рак-
сус» экономикалық сараптама 
орталығының жетекшісі Ораз 
Жандосов бүй деді:

– Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі бұған дейін 
қабылданған бағдарламалардың 
кем-кетігі жайында уақытты тек-
ке шығындамаймын. Мен соңғы 
бағдарлама жайында бір-екі сөз 
айта кеткенді жөн санап отырмын. 
2011-2015 жылдарға арналған 
бағдарламамен мұқият танысқанда 
мен құзырлы орындардың сыбай-
лас жемқорлықпен күреске БАҚ 
өкілдерін тартпағаны мені қатты 
таңқалдырды. Есесіне билік 
басындағылар Батыстың ақпарат 
құралдары Қазақстандағы сыбай-
лас жемқорлық жайында жазса, 
олардың ауызын алуға тырысады. 
Қоғамдық-саяси өмірімізді жай-
лап алған жемқорлық дертінен 
арылуды БАҚ-тың орыны ерек-
ше екенін құзырлы орындар 
мойындағысы келмейді, – деп 
оппозициялық топтың серкесі өз 
ойын ашық айтты. Дәл осы тұста 
әңгімеге араласқан «Сандж» зерт-
теу орталығының жетекшісі Жа-
нар Жандосова

– Қазақстан сыбайлас-
жемқорлықпен көресті тиімді 
жүргізу үшін Түркия мен 
Грузияның іс-тәжірибесіне 
сүйеніп, жұмыс істеуінің маңызы 
зор деп білемін. Жаңа Ораз 
мырза сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес ісіне журналистер 
қауымын тартуы керек деп өте 
дұрыс айтты. Түркия мен Гру-
зия сөз бостандығына ерекше 
қамқорлық танытқаннан кейін 
сыбайлас жемқорлық деңгейі 

аталған елде өздігінен төмендеген. 
Сондықтан бұл бағыттағы іс-
шараларға журналистерді тар-
туды мен де қолдаймын, – деген 
тәуелсіз сарапшы өз әріптесіне 
қолдады. Әлемдік рейтингті 
елдердің сыбайлас жемқорлық 
көрсеткіші баллдық көрсеткішпен 
есептелінетіні белгілі. Ең төменгі 
баллға ие болған елдер парақорлық 
жайлаған елдердің көшін бастаса, 
жемқорлыққа тосқауыл қойған 
елдердің деңгей ең жоғарғы 10 
балл жүйесімен есептелінеді. 
Қазіргі таңда Қазақстанның 
баллдық көрсеткіші 2,7 деңгейден 
аспай тұрғаны өкінішті. Ал 
жоғары да сарапшылар сөз ет-
кен Түркия мен Грузия 4,1-4,2 
баллдық деңгейге қол жеткізіп 
61-64 орындарға жайғасқан. 
Ал өткен жылы ҚР Президенті 
жанындағы Старатегиялық 
зерттеулер институты халық 
арасында зерттеу жүргізгенде 
жұртшылық еліміздегі бағаның 
шарықтағанына басты мәселе 
етіп, қоғамды жайлаған сы-
байлас жемқорлықты кейінгі 
орынға ысырғанын тілге тиек 
еткен О.Жандосов «Еліміздегі 
әлеуметтік мәселелерді шешіп, 
сыбайлас жемқорлықтың 

деңгейін төмендету мүмкін емес. 
Қоғамды жайлаған парақорлықты 
азаматтық қоғам орнатып, 
демократиялық институттарды 
дамытып қана тойтарыс бере ала-
мыз. Бұл ретте қазба байлығына 
бай Канада мен Норвегияның іс-
тәжірибесін басшылыққа алған 
жөн. Аталған елдер азаматтық 
қоғам орнатып, жемқорлыққа 
түпкілікті тосқауыл қойып отыр», 
– деп ойын ортаға салды. 

Жиын барысында сөз алған 
блогер Әділ Нұрмақов сыбай-
лас жемқорлықтың деңгейін 
төмендетеді деген Электронды 
үкімет жайындағы ойын ортаға 
сала кетті. «Мемлекет Электрон-
ды үкіметті құруда қыруар қаржы 
жұмысап жатқаны белгілі. Бүгінде 
оның пайдасын қарапайым 
халық көріп отыр. Жалпы 
бұл бағыттағы жұмыстарды 
мейлінше дамыта түсуіміз керек. 
Сыбайлас жемқорлыққа негіз 
болатын мемлекеттік қарым-
қатынастардың көпшілігін элек-
тронды жүйеге ауыстырудың маң-
ызы зор. Осы ретте мемлекеттік 
сатып саласын жетілдіріп, 
оның барынша мөлдір болуын 
қамтамасыз етуіміз керек», – деп 
блогер мырза ойын ортаға салды.

Өз кезегінде қоғамдық 
қорғаушы, білікті заңгер Сергей 
Уткин сыбайлас жемқорлыққа 
белшеден батқан сот жүйесі 
жайындағы ойын ортаға сал-
ды. «Қазір байқау жарияланған 
судьялық қызметті тәжірибесі 
жоқ кез келген заңгер ұтып алып 
жатқаны жанға батады. Ал ондаған 
жылдар бойы заң саласында мол 
тәжірибе жинақтаған маман-
дар далада қалуда. Сондықтан 
судьялық қызметті мойнына 
алған маманға қойылатын талап-
ты арттыру керек. Қазіргі таңда 
судьялар қарайтын істі компюь-
тер бөліп береді деген сөзге де 
сенуге болмайды. Компюьтерлік 
бағдарламада істі судьяларға 
қалай бөліп беруі керектігін сот 
төрағасы реттеп отырады», – 
деді. Ал «Ар.Рух.Хақ» қоғамдық 
қорының жетекшісі Бақытжан 
Төреғожина қазіргі таңда сы-
байлас жемқорлық білім беру 
саласында да тамырын кеңге 
жайып кеткенін алға тартты. 
Қазір кез келген сала жайын-
да сөз қозғасаң парақорлықтың 
басы қылтиып шыға кететіні 
белгілі. Мұндай өгіз аяңмен 
парақорлықтан бірден құтылу 
мүмкін емес.  

береміз дегелі бері бұл бағыттағы 
күресте  алға жылжушылықты 
көре алмағанымыз шындық. Сы-
байлас жемқорлық мәселесін 
кеңінен талқылаға тәуелсіз сарап-
шылар құзырлы орындардың бұл 
бағыттағы жұмысын сынға алып, 
өз ойларын айтты. Жемқорлық 
индексі бойын төменгі саты-
да тұрғанымызды Үкіметте 
біледі. Билік басындағылар 
алдағы уақытта Қазақстанда 
жемқорлық рейтінгісі бойын-
ша 180 мемлекеттің арасынан 90 
орынға дейін түсіріп, жаманаттан 
құтылудың жолын қарастырып 
жатыр. Біріқ бұл істің қаншалықты 
нәтижелі болатынын әзірше 
белгісіз. 90-шы орынға тұяқ 
іліктірсек те, Болгария, Замбия, 
Ямайка, Либерия, Тринидад және 
Тобаго сынды жемқорлықтан 
көз ашпаған Африка елдермен 
тереземіз теңесіп тұр. 

Басқосуға модераторлық 
жасаған Қадыржан Асқаров 
Қазақстандағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес 
мәселесі бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстарға былайша баға 
берді. 

– Билік соңғы жылдары ғана 
елімізде сыбайлас жемқорлық 
кеңінен жайлағанынан мойын-
дап, оған қарсы күрес жүргізе 
бастады. Әрине, бармақ бастық, 
көз қысты әрекеттердің пайда бо-
луына әсер етіп отырған құзырлы 
орындардың бұл бағыттағы жұмыс 
тасбақаның шабан қимылын көз 
алдымызға елестетеді. Үкімет 
2000 жылдан бері сыбайлас 
жемқорлықтың түбіріне балта 
шабауда үш бірдей бағдарлама 
қабылдап, жемқорлыққа тосқауыл 
қоя алмағанын бәріміз білеміз. 
Айталық, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес шараларын 
күшейтуге қатысты алғашқы 
бағдарлама 2001-2005 жылдар-
ды қабылданған болатын. Бұдан 
кейін 2006-2011 жылдар аралғын 
қамтыған тағы бір бағдарламаны 
да көрдік. Жығылған күреске 
тоймайды дегендей өткен жылы 
Үкіметіміз 2011-2015 жылдарға 
арналған бағдарламаны қабылдап, 
қызу жұмыстар жүргізіп жа-
тыр. Алғашқы бағдарлама 
қабылданғанда билік орында-

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жанындағы 
«Бильрд клубы» 2012 жылдың чемпионын анықтау 
үстінде. Клуб мүшелері оза шауып, қара үзіп 
алға шыққан кәсіпқой тастаяқшының анықтауда 
үш ай бойына кездесу ұйымдастырып жатқанын 
клуб жетекшісі Жұмағұл Оразов мәлім етті. 2012 

жылдың чемпионын анықтайтын ақтық мамар ай-
ында Алматыда өтетін болады. Соңғы ойынға үш 
ай бойына қарсыластарын бас көтертпей ұтқан 
Ерқанат Қайыпов, Еркінбек Шомбиев және Асқар 
Байғабатовтың шыққанын естеріңізге сала кетеміз. 
Тастаяқты кәнігі мамандардан кем меңгермеген 
сайыскерлер арасындағы ойын өте тартысты өтіп 
жатыр. Бұған іріктеу кезеңдеріне қатысып, ойын 
барысын тамашалағанда көзіміз жетті.  Әзірше 

Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының бас 
жүлдесі қай мықтының 
қанжығасында кететіні 
белгісіз. 2003 жылдан 
бері кідіріссіз өтіп келе 
жатқан жарыс биыл да өз 
деңгейінде өтуде. Ши-
рек финалға шыққан 
сайыскерлерді дайындығы 
өте ширақ. Газетіміздің 
алдағы санында 
кәсіпкерлер арасындағы 
жарысты қай сайыскердің 
озып шыққанын жазатын 
боламыз. 
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Шетлеге кіріптарлық 
Дүниежүзілік қаржы 

дағдарысы басталғанда жиһаз 
өндірісінің дамуы тұйықталып, 
4 пайызға дейін құлдыраған-ды. 
Құрылыс саласының төмендеуі 
жиһаз өндірісіне оңай соқпағаны 
анық.  Құрылыс саласының 
тиісті деңгейде жиһаз өндірісіне 
әсер ететіні белгілі. Негізінен 
жиһаз саласының даму қарқыны 
халықтың тұтынушылық 
қабілетіне байланысты. Дағдарыс 
кезінде халықтың сатып алу 
қабілеті күрт төмендегені баршаға 
мәлім. Осыдан кейін жиһаз сау-
дасы біршама ақсады. Тек өткен 
жылы ғана еліміздегі жиһаз сау-
дасы жанданып, өндіріс көлемі 32 
пайызға ұлғайған. 

Бүгінде еліміздегі жиһаз 
өндірісінің дамуы әр аймақта әр 
түрлі. Шағын қалалардың өзінде 
тапсырыспен жұмыс істейтін 20 
жуық кәсіпорындар бар. Қазір 
Алматыда жаһаз жасаушылар мен 
сатушылардың арасында бәсеке 
қызып тұр. Ал жиһаз өндірісі 
саланың басы-қасында жүрген 
мамандар Астанада жиһаз сау-
дасын дамытудың маңызы зор 
екенін айтуда. Өйткені Елордада 
сатып алушылардың саны жыл 
сайын 80 мың ұлғайып жат-
са керек. Сондықтан Астанада 
жиһаз саудасының келешегі зор. 
Қазір тұтынушылардың бәрі 
отандық жиһаздарды тұтынып 
отырған жоқ. Еліміздегі жиһаз 
саудасының көркін қыздырып 
отырған шетелдің бұйымдары. 
Оның нарықтағы үлесі 80 пай-
ызды құрап отыр. Арасында 
контрабандалық жолмен келетін 
жиһаздар да бар. Еліміз Кедендік 
одаққа мүше болғалы бері жиһаз 
өндірушілер Қытайдан ағылған 
тауарлар біршама шектелген. 
Өкінішке орай, қазір еліміздің 
жиһаз нарығына Белорус пен 
Ресейдің жиһаздары басып қалды. 
Соңғы уақыттары қырғыздар мен 
украиндықтар да елімізге жиһаз 
экспорттап, пайдаға кенелген. 

Жөнсіз тексеруден 
мезі болдық

Талғат АКУОВ:
Қазір жиһаз өндірісінің 

шешімін таппаған өзіндік 
мәселелері бар. Сондықтан 
біздер кәсіпкерлердің басын 
қосып, түйткілді мәселелерді 
талқылауды жөн көріп отырмыз. 
Осында отырған кәсіпкерлердің 
арасында жиһазды өз жерімізде 
жасап, отандық өндірісті дамыту-
шылар және сырт елдерден сапалы 
жиһаз бұйымдарын тасымалдап, 
табыс тауып отырған кәсіпкерлер 
де бар. Осы ретте өндірісші 
мен сырттан бұйым экспорттап 
саудалаушының айтар ойы екі 
басқа екені даусыз. Қазір елімізде 
сапалы тауар өндіру мәселесі де 
өзекті болып тұр. Сондықтан 
сырт елдердің бұйымдарын та-
сымалдап отырғанымыз жасы-
рын емес. Мұндай жағдай ағаш 
өңдеу және жиһаз саудасына да 
қатысты десек қателеспейміз.Тая-
уда іргеміздегі қырғыз ағайындар 
елімізге жиһаздарын әкеліп сауда-
лай бастағаны бізге ой салуы ке-
рек деп ойлаймын. Қазақстандық 

кәсіпкерлердің жиһаз бұйымдары 
Қырғызстандағы шағын және 
орта бизнес өкілдерінікінен бір 
мысқылда кем емес. Шекараны 
жауып тастап, ішкі нарығымызды 
қорғауға болады. Бірақ бұлайша 
тұйықталу мемлекет дамуы-
на кері әсер ететіні сөзсіз. Бұл 

ретте мемлекет отандық жиһаз 
өндірушілерге жеңілдіктер жасап, 
көмек қолын созуы маңызды деп 
ойлаймын. Әңгіме арасында мем-
лекет тарапынан қандай қамқорлық 
көріп отырғандарыңызды айта 
кетуілеріңізді өтінеміз. 

Михаил ГЛУХОВ:
– Жақын күндері Алматыда 

ағаш өңдеу, жиһаз жасау ісімен 
айналысатын кәсіпорындар 
мен сырттан жиһаз әкеп сау-
далайтын компаниялардың 
қатысуымен көрме өтпекші. 
Бұл шараға жиһаз өндірісімен 
айналысатын кәсіпкерлердің 
бәрі қатысуға ниеттеніп отыр. 
Бірақ көрмеге қатысушылар 
бұрынғыдай ауқымды орын-
дарды жалдап, түрлі банерлер 
мен стендтерін шығара қоюы 
екіталай. Өйткенін қазір жұрттың 
тұтынушылық қабілеті төмендеп 
кеткен. Бұл жағдай өз кезегінде 
жиһаз саудасының саябырсуына 
әсер етіп отырғанын мойында-
уымыз керек. Дегенмен биылғы 
көрмеге Ресей мен Балорустың 
жиһаз өндіруші кәсіпоырындары 

қатысуға белсенділік тантып отыр. 
Олардың Қазақстан нарығына 
бұлайша құштарлық танытуының 
өзіндік сыры да жоқ емес. Кедендік 
одақ құрылғалы бері олар тауар-
ларын Қазақстан нарығына еркін 
саудалап, біраз пайдаға батты. 
Біздің кәсіпкерлерімізде құзырлы 

орындардың жөнсіз тексеріп, 
пара дәметуі қинап тұр. Бұдан 
басқа елімізде коммуналдық 
төлемдердің күрт қымбаттауы 
да отандық өнім өндірушілерге 
ауыр соққы болып тигенін айтуға 
тиіспін. Қарапайым халыққа 
коммуналдық төлемдер өскені 
бірден әсер етпейді. Бағаның 
өсуін кәсіпкерлер бірінші сезеді. 
Елбасы болса, шағын және орта 
бизнеске «көмек көрсетіңдер» деп 
құзырлы орындарға айтудай-ақ 
айтып келеді. Бірақ мемлекеттік 
органдар өз жұмыстарына тиісті 
деңгейде атқарып отырмағаны 
ащы да болса шындық. Оны мына 
бір жайттан-ақ аңғармыз. Осы-
дан бірнеше жыл бұрын шағын 
кәсіпкерлер жеке көліктерінің 
сыртына өндірген өнімдерін жар-
намалаушы еді. Сол кезде бұл 
үшін салық органдарына шама-
лы ғана салық төленетін. Мұндай 
жағдай ірі жарнама компанияла-
рына тиімсіз еді. Осыдан кейін 
«Алматы жарнама» мекемесі 
жеке көліктің сыртына ілінген 
жарнамаға салынатын төлемді 
бірнеше есеге қасақана өсірді. 

Көлік сыртындағы жарнама үшін 
қомақты қаржысы жоқ шағын 
кәсіпкерлер амалсыз жарнамасын 
жұлуға мәжбүр болды. 

Қазір елімізде саудаланып 
жатқан жиһаздардың басым бөлігі 
сырттан келеді. Еліміздің жиһаз 
өндірісі нарығында отандық 
өндірушілердің дауысы жарқын 
болуы үшін елімізде өндірілген 
өнімнің көлемі 70 пайыздан 
кем болмауы керек. Сонда ғана 
еліміздің жиһаз өндірісі бәсекеге 
қабілетті деп кеудемізді қағып, 
мақтануымызға болады. Ал қазір 
жиһаз саудасындағы отандық 
тауарлардың үлесі 20 пайыздан 
аспай отыр. 

Тығырықтан
шығудың жолы

Жиын барсында ойын бүкпесіз 
айтқан Михаил Глухов мырза 
қазіргі таңда жаһаз өндірісіне 
шындап кіріскен отандық 
кәсіпорындардың жетекшілері 
әу баста сырт елдерден жиһаз та-
сымалдап тіршілігін бастағанын 
айтты. Сондықтан жиһаз 
өндірісін дамытуда өндірушілер 
мен жиһаз экспорттаушыларды 
бір-біріне қарсы қоюдың жөні 
жоқ. Қазір бизнестің дамуына 
көптеген құзырлы орындардың 
шектеулері кедергі келтіріп отыр. 
Сондықтан бұл мәселені шешуде 
қоғамдық-саяси сананың өзгеруі 
маңызды. Қазір кәсіпкерлікке 
қатысты мәселелерді бизнес 
қауымдастықтар жүйелі түрде 
талқылып, өзінің ұсынысын 
билік орындарын жолдауда. Өз 
кезегіндле М. Глухов алдағы уа-
қытта бизнестің мүддесін қорғап 
жүрген салалық қауымдастықтар 
бизнестің жекелеген салаларын-
да кездесетін мәселерді кеңінен 

талқылау керектігін алға тартты. 
Еліміздің бизнес қауымдастық 
өкілдері «Нұр Отан» партиясының 
парламенттік фаркциясымен 
кездесіп, кәсіпкерлік мәселелерді 
өрістету мәселелерін сөз еткенде 
құзырлы орындардың өкілдері 
кәсіпкерлерге салынатын түрлі 
шектеулерді алып тастаған 
жағдайда жыл сайын мемлекет 
айыппұлдан түсетін 10 млрд. 
теңгеден қағылады екен. Осыдан-
ақ, билік орындарының бизнеске 
неге қамқорлық жасауға асықпай 
отырғанын түсінсің. Шағын 
және орта бизнес өкілдері жөнсіз 
айыппұл салу ісі «Кәсіпкерлік 
туралы» Заңының адымын аш-
тырмай тұрғанын алға тартып, 
қынжылыс білдірді. 

Темір НАЗХАНОВ:
– Біздің қауымдастық бірнеше 

жылдан бері шағын және орта 
бизнестің аражігін ажыратуға 
қатысты мәселені үздіксіз 
көтеріп келеді. Меніңше, шағын 
кәсіпкерлік пен орта бизнесті бір-
біріне араластырып, қойыртпақ  
жасау билікке тиімді болып тұр. 
Қазіргі таңда еліміздегі шағын 
және орта бизнестің 90 пайыз-
дан астамын шағын кәсіпкерлер 
құрайтынын білегілі. Ал орта 
бизнестің үлесі 6-7 пайыздың 
төңірегінде. Айталық, орта 
бизнестің  дамуына кедергі келтіріп 
отырған мәселені сөз еткенімізде, 
құзырлы орында мұндай шек-
теулер шағын кәсіпкерлер қажет 
екенін айтып, тайқып кетеді. Ал 
шағын бизнеске қатысты әңгіме 
айтсаңыз, олар орта бизнестің 
алдыңызға көлденең тарта қояды. 
Сондықтан шағын және орта 
бизнестің аражігін ажырататын 
кез жетті деп ойлаймын. 

Шағын және орта бизнес саласында жиһаз өндірісінің алатын орыны ерекше.  Еліміздегі аталмыш саланың 
дамуы Кеңес заманынан бастау алатыны белгілі. Кезінде елімізде бірнеше жиһаз шығаратын кәсіпорындар та-
бысты жұмыс істеп, ел экономикасының дамуына өз үлесін қосқан болатын. Нарықтық қиыншылықтар кезінде 
олардың көпшілігі жұмысын тоқтатқаны белгілі. Қазір аталған сала қайтадан жанданып, дамып келеді. Таяуда 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы қоғамдық ұйымға мүше жиһаз жасаушы шеберлер мен сырт елдерден жиһаз 
бұйымдарын тасымалдап, саудалап жүрген кәсіпкерлердің басын қосып, саланың жай-күйін саралады. Осы рет-
те басқосуға Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының жетекшілері Талғат Акуов пен Темір Назханов және Жиһаз 
және ағаш өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары қауымдастығының төрағасы Михаил Глухов, жиһаз өндірісімен айна-
лыстын Анатолий Попов, Болат Қадырбаев, Елмрат Жүспеков сынды кәсіпкерлер қатысып, көкейде жүрген ойла-
рын ортаға салды.

Қазақстанда орманды алқаптар өте шектеулі. Ел 
аумағының 4 пайызын ғана ормандар құрайды. Оның 70 
пайызы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Өңірде 
орман қоры 3355,0 мың гектарды құрайды. 
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Михаил ГЛУХОВ:
– Елімізде кәсіпкерлік са-

ланы дамыту үшін аймақтағы 
шағын және орта бизнес өкілдері 
өздерінің салалары бойын-
ша түрлі қоғамдық ұйымдарға 
бірігіп, ойларын жоғарыға ба-
тыл жеткізуі керек. Қазіргі таңда 
Еуропа елдеріндегі кәсіпкерлер 
осындай іс-тәжірибенің ар-
қасында өз мүддесін өздері 
қорғап отыр. Өз кезегінде 
олар заң жобасы талқылауға, 
түрлі техрегламенттерді мен 
техникалық кәсіп иелерін 
дайындауға белсені қатысып, 
ойларын білдірді. Сондықтан 
біз де жұдырықтай жұмылып 
іске кірісуіміз керек. Билік 
сыртқы нарықтан қорғануда 
бизнес қауымдастықтардың ой-
пікіріне  жүгінсе, жақсы болар 
еді. Еліміздегі жиһаз саласының 
маңында жүрген кәсіпкерлер 
салалық қауымдастығын құрып, 
оған өздерінің табысының 0,03 
пайызын мүшелік жарна ретінде 
аударып тұрса, қауымдастық 40 
шақты мамандарды жұмысқа тар-
тып, саланың дамуына айрықша 
еңбек сіңірер еді. Айталық 
қазір біздің қауымдастықта 
айналдырған 3-4 адам ғана жұмыс 
істейді. Мұнша маманмен бүтін 
бір саланы мәселесін көтеріп, 
құзырлы орындармен айқасқа 
түсу мүмкін емес. Егер еліміздегі 
жиһаз саласының айналысында 
жүргін өндіруші сатушы бәрі-бәрі 
күш біріктіріп, тиісті жарнасын 
уақытында төлеп тұрса, білікті 
заңгер, маркетологтарды қатарға 
тартып, аймақтарды өкілдіктер 
ұстап, билікке сөзімізді өткізуге 
болар еді деп ойлаймын. 

Талғат АКУОВ:
– Михаил, сіздің айтып 

отырған ойыңыз теориялық 
тұрғыдан өте орынды. Бірақ оның 
іс жүзінде іске асуы өте қиын. 
Бизнес қауымдастықтар мүшелік 
жарна арқылы күн көріп, бизнестің 
айналасындағы барлық мәселені 
шешіп тастайды дегенге өз ба-
сым сене алмаймын. Бұл мәселе 
дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес. 
Қазір «Атамекеннің» бірнеше 
салалық қауымдастықтардың 
басын біріктіріп отыр. Олардың 
көпшілігінің басында бизнестің 
дамуынан гөрі құзырлы 

орындардың жайын көбірек ой-
лайтын «шенеуніктер» отырғанын 
өзіңізде білесіз. Егер біз елімізде 
құзырлы орындардың позициясын 
жақтайтын қауымдастықтардың 
санын арттыратын болсақ, 
жағдайымыз бұрынғыдан да 
қиындай түсетіні сөзсіз. Сіз 
Еуропадағы іс-тәжірибені ай-
тып отырсыз. Ал бизнестің да-
муы жоғары деңгейге жеткен 
Америкадағы жағдай мүлде 
басқа. Сондықтан біз кәсіпкерлік 
саланы дамытуда өзіміздің жо-
лымызды табуымыз керек деп 
ойлаймын. Ойлаңызшы, осыған 

дейін «Атамекенді» Серік Ах-
метов, Азат Перуашев сын-
ды мемлекеттік қызметкерлер 
басқарды ғой. Ал бизнестің 
көсегесін көгертуге барынша 
атсалысқан Серік Тұржановтың 
тағдыры не болды? Сондықтан 
қауымдастық пен оған төленетін 
мүшелік жарна барлық мәселені 
шешіп тастайды дегенге өз басым 
келіспеймін. 

Мемсату 
банкроттыққа 

бастайы
Анатолий ПОПОВ:
– Мен 40 жылдан бері жиһаз 

өндірісіне өмірімді арналған адам-
мын. Қазақстандағы ағаш өңдеу 
саласының даму тарихы көз ал-
дымда өтті десем қателеспеймін. 
Қазіргі таңда білім мекемелеріне 
қажетті жиһаз жасап беру ісімен 
айналысып жүрген жайым бар. 
Бұдан басқа қаладағы сауда 
кешендерінде бірнеше нүктелерім 
жұмыс істейді. Қазір еліміздегі 
жиһаз өндірісі саласында біршама 
бәсекелестік жағдай орнаған. 
Дағдарыс кезінде, өткен жыл-
дары жұмыс көлімі екі есеге 
түсіп, біраз қиыншылықтармен 
бетпе-бет келдік. Осы ретте мен 
мемлекеттік сатып алу мәселесіне 
қатысты ойымды ортаға салғанды 
жөн санап отырмын. Бүгінде 
мемлекеттік органдар тендер 
барысында ең төменгі бағағына 
ұсынған кәсіпкерлерді жеңімпаз 
деп танитыны белгілі. Ал арзанның 
жілігі татымайтынын жұрттың 
бәрі біледі. Арзан баға ұсынған 
кәсіпорындардың бұйымдары бір 
жылдан кейін сынып жататыны 
жасырын емес. Ал біздер арзан 
бағаға сапалы жиһаздарымызды 
сата алмаймыз. Сондықтан билік 
орындары мемлекеттік сатып 
алуда заттың сапасы мен бағасын 
баса мән беруі кере деп ойлай-
мын. Арзан тауармен тендердің 
саудасын қыздырып жүрген 
кәсіпкерсымақтар аяққа тұрып 
келе жатқан кәсіпорындардың 
алға жылжуына кедергі келтіріп 
отырғаны жасырын емес. 
Сондықтан, тендердегі баға сая-
сатын нақтылау қажет. Өйтпеген 
жағдайда, тендер жалған 
кәсіпкерлердің сауын сиырына 
айналып кетеді. 

Михаил ГЛУХОВ:
– Мемлекеттік сатып алудағы 

демпигтік баға шағын және 
орта бизнестің өркен жаюына 
кедергі келтіріп отырған бірден-
бір мәселе. Мен де кезінде 
мемлекеттік сатып алуға қатысып, 
біраз бейнет шектім. Осыдан кейін 
мемлекеттік сатып алу кәсіпкерді 
банкротқа бастайтын жол деген 
байламға келдім. Өрісін кеңейтуді 
ойлаған кәсіпкер нарықтың 
сұранысына жұмыс істеуі керек 
деп ойлаймын. Қазір мемлекеттік 
сатып алулардың маңайына да 
жоламайтын болдым. Нарықпен 

жұмыс істеу тиімді, тәуекелі 
төмен. Сондықтан әріптестеріме 
нарықпен жұмыс істеуге кеңес бе-
рер едім. 

Елмрат ЖҮСПЕКОВ:
– Қазір бизнестің дамуы-

на қатысты елімізде кездесетін 
өткір мәселелерді сөз етіп отыр-
сыздар. Осы ретте мен өзімнің 
жеке кәсібіме қатысты жеке-
леген мәселелерді сөз еткенді 
жөн санап отырмын. Жиһаз 
өндірісімен 2002 жылдан бері 
айналысып келемін. О баста бос 
жатқан жерге шағын өндірістік 
нысан салған күннен бастап 
бірден қиыншылықпен бетпе-бет  
келдім. Өндірістік базаға электр 
қуатын тарту үшін біраз тер төгіп, 
енді алаңсыз жұмысқа кірісейін 
дегенімде электр қуатын тара-
тушы мекеменің қызметкерлері 
сымды қиып тастады. Бұдан кейін 
қуат көзінен негі ажыратқанының 
себебін білейін деп барсам, олар 
«сен бізге «беретініңді бермедің» 

деп қарап тұр. Тәуекелге барып, 
кәсіп бастағанымда олардың 
мына сөзі ту сыртымнан пышақ 
ұрғандай қатты әсер етті. Осы-
дан кейін амалсыздан ҰҚК-ның 
қызметкерлеріне жүгінуіме тура 
келді. Бұдан кейін қауіпсіздік 
қызметінің мамандары электр 
қуатын үзіп кеткен адамды 
ұстап, түрмеге жапты. Осы-
лайша кәсібімді ашпай жатып 
қиындықпен бетпе-бет келуіме 
тура келді. Кейіннен пара 
дәметкен электриктің туыстары 
келіп, кешірім беруімді өтінді. 
Жас адам болғаннан кейін, оның 
өміріне балата шаппайын деп 
кешірім бердім. Кәсіпкерлікпен 
айналысқалы бері су, электр қуаты 
бірнеше рте өсті. Соңғы уақыттары 
құзырлы орындар дифференциал-
ды тариф деген пәлені ойлап тап-
ты. Жаңа тариф бойынша түнде 
жұмыс істеген кәсіпкерлер үшін 
электр қуаты төмен. Ал күндіз 
жұмыс істесеңіз, қуат көзіне есе-
леп төлем төлеуге мәжбүрсіз. 

Егер біз қызметкерлерімізді алып 
қалып түде жұмыс істесек, еңбек 
қатынастарын қадағалайтын 
органдар жетіп келіп, еңбек 
заңдылығын бұздыңдар деп, 
айыппұл салып, жазалап кетеді. 
Содан кейін амалсыз баға қымбат 
кезінде жұмыс істеуге мәжбүрміз. 
Мен жүйке ауруына шылдыққан 
адамдарға арнап, арнайы жұмсақ 
бөлмелерді жасаумен айналыса-
мын. Кезінде ресейлік кәсіпкерлер 
келіп, лицензиямды сату тура-
сында ұсыныс жасағанда сат-
пады. Өйткені, қолға алған 
кәсібіме сұраныс болатына көзім 
жеткен еді. Жиһаз жасау, оны 
сату ісіне қатысты мәселе жоқ. 
Мені құзырлы орындардың 
кәсіпкерлерге деген көзқарасы мезі 
етті. Бүгінде уақытымның басым 
бөлігі құзырлы орындардың іс-
әрекетінің теріс екенін дәлелдеуге 
арнайтын болдым. Билік орында-
ры мен құқық қорғау органдары-
на қап-қап хат жазудан қолымыз 
тимейтін болды. 

Ертіс өзені бойында теңдесі жоқ суыртпақ қарағайлы 
ормандарды жұрт аяусыз шабуда және зиянкес жәндіктер 
де сирек кездесетін ағаштарға кесірін тигізуде. 

Қаржы жымқыратын көлеңкелі бизнестің 
жолын кесу үшін үстіміздегі Қаржы министрлігі 
жанынан Қаржы мониторингі комитеті құрылып 
«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл туралы» Заң да қабылданды. Алдағы 
уақытта лоталық мемлекет қаржысын бас пай-
дасына жаратуды көздегендердің жол кесетін 
болады. Астанада қаржы жымқыруға қарсы іс-
әрекет тосқауыл қоюуды көздейтін семинар бо-
лып, шетелден келген сарапшылар мен маман-
дар екі күн бойы дәріс оқыды.

Көлеңкелі бизнес, ең әуелі, мемлекеттің салық 
базасын қысқартып, қазанын ортайтады. Соның 
кесірінен экономиканың заңды түрде жұмыс істеп 
жатқан секторларына салық ауыртпашылығы арта 
түсетіні сөзсіз. Сондай-ақ, көлеңкелі бизнес заңды 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. 
Бұл өз кезегінде өзге экономикалық құрылымдарды 
да көлеңкелі бизнеске кетуіне итермелейді. Ең 
сорақысы – сыбайлас жемқорлықтың тамыр алуына 
мүмкіндік береді. Көлеңкелі бизнес көбейген жерде 
қаржы институттары да секем алып, мемлекетке де-
ген сенімін жоғалтады.

Халықаралық валюта қоры сарапшыларының пай-
ымдауынша, жыл сайын жымқырылатын ақша көлемі 
әлемдік жалпы ішкі өнімнің 2-5 пайызын құрайды. 
Яғни 2007 жылғы дағдарысқа дейінгі мәліметке 
сүйенсек, жымқырылған ақша көлемі 72,5 триллион 
доллар болған. Ал 2007 жылы күллі әлем бойынша 
1,45-3,62 триллион доллар азғантай топтың қалтасына 
түскен. Бұл дегеніміз білдей бір дамушы мемлекеттің 
жалпы ішкі өніміне тең келеді деген сөз. Қазақстанда 
қаржы жымқырудың салықтық қылмыстар, жалған 
кәсіпкерлік, есепке алынбаған өнімдер айналы-
мы, экономикалық контрабанда, қылмыстық жол-
мен тапқан қаржыны заңдастыру және оны шетел-
ге шығару секілді түр-түрі бар.  Соның ішінде кең 
тараған қылмыстың бірі – жалған кәсіпкерлікпен ай-
налысу. Бұл қылмыс елімізде былтырғы жылды есеп-
темегенде, жыл сайын 20-30 пайызға өсіп отырған. 
Мәселен, 2008 жылы 360 жалған кәсіпкерлік тіркелсе, 
2009 жылы – 560,  2010 жылы 889-ы тіркелген. 2011 
жылы ғана 443-ке азайған. Бұлардан мемлекетімізге 
келген залалдың көлемі де айтарлықтай көп. 2011 
жылы бұл қылмыстардан келген залал 33,7 милли-
ард теңге болған. Бұл соманың жартысының азы ғана 
мемлекет қазанына қайтқан. 
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Жаман балл алып 
қалмаңыз

Жиын барысында сала маман-
дары өткен жылы еліміздің «Еңбек 
кодексіне» қандай өзгерістер мен 
толықтырулар енгенін егжей-
тегжейлі баяндағанына куә 
болдық. Қазіргі таңда жұмыс 
берушілер, яғни, кәсіпкерлер 
арасында еңбек келісім-шартына 
байланысты жиі дау-шарлар 
орын алатыны жасырын емес. 
Мұның көпшілігі азаматтардың 
еңбек қатынастарын 
реттейтін заңнамаларды жетік 
білмеуынінен туындайды. Осы 
ретте семинарға қатысушылар 
заңдылықтарды сақтаудың 
жолдарын кеңінен сөз етіп, 
кәсіпкерлердің сұрақтарына жау-
ап берді. 

Бүгінде Алматы қаласы 
әлеуметтік қорғау бөлімі үш 
бағытта жұмыс істеуде. Олар – 
әлеуметтік инспекция, әлеуеттік-
медициналық сараптау және 
зейнетақы басқару жүйесін 
қадағалау жатады. Мекеме ма-
мандары Тәуелсіз кәсіпкерлері 
қауымдастығына мүше шағын 
және орта бизнес өкілдері 
ой бөлісуге арнайы келгенін 
айта кетуіміз керек. Бүгінде 
қалыптасқан заң бойынша депар-
тамент қызметкерлері жоспар бой-
ынша шағын және орта бизнесті 
5 жылда бір рет тексеріп тұруы 
шарт. Ал қызыметкерлерінің 
саны көп ірі кәсіпорындар жыл 
сайын тексеріледі. Сондай-
ақ, кәсіпорындар белгілі 
көлемде қаражат бөліп, еңбек 
қауіпсіздігіне қажетті құрал-
жабдықтарды сатып алып, 
заңдылықты сақтауы тиіс. 
Сондай-ақ, кәсіпорындардағы 
еңбек қатынасы мен қауіпсіздігіне 
жауапты тұлға екі жылда бір 
рет жергілікті жерлердегі еңбек 
қатынастарын реттейтін меке-
мелерде біліктілігін жетілдіру 
орталығынан өтіп тұруы  
«Еңбек кодексінде» тайға таңба 
басқандай анық көрсетілген. 

Таяуда «Мемлекеттік 
бақылау және қадағалау туралы» 
заңына өзгерістер енгені белгілі. 
Осыған дейін қадағалаушы ор-
гандар кәсіпкерлерді тексерген-
де «Кәсіпкерлік туралы» заңды 
басшылыққа алып келгенін бәріміз 
білеміз. Бүгінде қадағалаушы 
орындар «Мемлекеттік бақылау 

және қадағалау туралы» заңға 
сүйеніп жұмыс істейді. Ендігі 
кезекте «Мемлекеттік бақылау 
және қадағалау туралы» 
заңына енген өзгерістер мен 
толықтырулар жайын сөз ет-
сек. Бұған дейін қадағалауша 
органдарға қарапайым азамат-
тар кәсіпорындардың үстінен 
шағымданған жағдайда бір 
күннің ішінде кәсіпкерге ескер-
ту жасап, тексеріс жүргізетін-
ді. Ал жаңа заңда қадағалаушы 
органдар ешқандай ескерту 
жасамастан кәсіпорынға тексе-
ру жүргізу құқыққа ие болып 
отыр. Мамандардың сөзінен 
тексеру ісіне бәлендей оң 
өзгерістер енбегенін байқадық. 
Қадағалаушы органдар жоспар-
лы тексеру жүргізу кестесін 
күні бұрын дайындап, веб-
сайттарына жариялап қоятын. 
Кез келген кәсіпорын басшысы 
қадағалаушы органның сайты-
на керіп, тексерудің қай уақытта 
болатынын білетін-ді. Ал жаңа 
заңнаманың жаңалығы сол 
қадағалаушы органдар мұндай 
мәліметтер жылына бір рет 
емес, әрбір алты ай сайын жа-
риялап тұруға міндеттелген. Ал 
бұдан шағын және орта бизнес 
өкілдеріне келіп, кететін ештеңе 
жоқ десек қате айтпаған болар 
едік.  

Жиын барысында Алматы 
қалалық Еңбекті бақылау және 
халықты әлеуметтік қорғау 
департаменті директорының 
орынбасары Ғаділбек Қарабалев 
кәсіпкерлердің назарына мына 
бір мәселеге аударғанын айта 
кетуіміз керек. Осыған дейін 
департамент қызметкерлері 
жұртшылықтың шағымы бой-
ынша еңбек қатынастарын 
бұзған кәсіпорындарды тексеріп, 
заңдылықтың қаншалықты 
бұзылғанын анықтап айыппұл 
салып келген-ді. Енді инспек-
тор заңды сақтамаған кәсіпкерге 
рейтинг бойынша өзінің бағасын 
беріп, баллдық көрсеткішін 
белгілеп беретін болған. Осы 
баллдық қорытындының 
нәтижесі бойынша шағын және 
орта кәсіпкерлік нысанға жо-
спарлы тексеру қанша рет 
жүргізілетіні анықталады. Егер 
кәсіпкер бірнеше мәрте заң 
бұзып, жағымсыз балл жинаса ол 
кәсіпорын жоспарлы тексеру жыл 
сайын ілігуі ықтимал. Біздіңше, 

бұл өзгеріс кәсіпкерлерге 
жығылған үстіне жұдырық болып 
тиюі мүмкін. Егер инспектордың 
«тілін таппасаңыз» жаман балл 
алып, жыл бойы тексеруді көз 
ашпай, баллдың үстіне балл 
жамап, бизнесіңізді жауып 
тануыңыз мүмкін. Бұл ретте 
қадағалаушы органдардың ин-
спекторлары кәсіпкерлердің 
жұмысын оң бағалап, әділдік 
танытады дегенге күдігіміз 
бар. Сол себепті бұл өзгерісті 
кәсіпкерлік салаға жасалған 
кезекті соққы деп қабылдамасқа 
шарамыз жоқ. Осы ретте Алматы 
қаласының бас еңбек инспекто-
рына кәсіпкерлер қадағалаушы 
органдар тексерулерді нақты қай 
уақытта жүретінін білуге тыры-
сты.

– Заң бойынша жоспар-
лы тексеру жылдың соңында 
жүргізіледі. Сондай-ақ, заңда 
құзырлы орындардың талабы 
және азаматтардан келіп түскен 
шағымы бойынша жоспардан 
тыс тексеруді кәсіпкерлерге 
ескертпей бірден жүргізе беретін 
боламыз. Сондықтан сіздерден 
заңдылықты сақтауларыңызды 
өтінеміз, – деді Алматы 
қаласының бас инспекторы.  

Мүгедек мүддесі
Департаменттің еңбек 

қатынастарын реттеу бөлімінің 
жетешісі Шолпан Жеңісбекқызы 
өткен жылы наурыз айында 
қабылданған «Еңбек кодексінде» 
ауыр қылмыс жасағандарды 
білім беру, денсаулық сақтау 
және түрлі сауықтыру нысанда-
рына, әлеуметтік қызмет көрсету 
және мәдениет ошақтарында 
жұмысқа қабылдауына қатаң 
түрде тыйым салынғанын тілге 
тиек етті. Мұндай жандар әдетте 
балақашалар мен мектептер-
ге қарауыл болып орналасуға 
талпынатыны жасырын емес. 
Ал жаңа заң олардың бұл ойы-
на тосқауыл қойып отыр. Егер 
жұмыс беруші азаматтың бұрын 
заң бұзып, айыпты болғанын 
білсе, оның не үшін сотталғаны 
жайында жергілікті жердегі 
прокуратура органдарынан 
анықтама әкелуін талап ету-
ге құқы бар. Кейбір жұмыс 
берушілер азаматтардан жүйеке 
ауырулары емханаларынан және 
наркологиялық диспансерлерден 
анықтама әкелуін талап етіп жа-

татыны жасырын емес. Жаңа заң 
бойынша жұмыс берушілердің 
мұндай анықтама қағазын талап 
етуі «Еңбек кодексіне» томпақ 
келетінін ескерте кетеміз. Бұл 
жағдай қарапай азаматтардың 
құқын бұзған болып санала-
ды. Сондықтан кәсіпкерлер 
қарапайым азаматтарды жұмысқа 
қабылдағанда өте мұқият бо-
луы шарт. Өз кезегінде Шолпан 
Жеңісбекқызы еңбек келісім-
шартында орын алған тағы бір 
өзгеріс жайында да айтты. Бұған 
дейін қызметкер жұмыс бары-
сында алкгольдік ішімдік пен 
түрлі есірткі затын қолданса, ол 
бірден жұмыстан шығарылатын-
ды. Ал жаңа заңнамада жұмыс 
беруші қызметкерінің ішімдік 
ішіп, есірткі пайдаланғанын 
айғақтайтын медициналық 
анықтама негізінде ғана 
жұмыстан шығара алады. Егер 
қызметкер жұмыс берушінің та-
лабын орындамай, медициналық 
сараптамадан өтуден бас тартса, 
кәсіпорындағы еңбек жағдайына 
жауапты тұлға оқиғаға кәу болған 
үш қызметкерді тартып, хатта-
ма толтырып, өз ісіне жауапсыз 
қызметкермен арадағы еңбек 
келісім-шартын үзуге қақысы 
бар. Семинарда кәсіпкерлер 
«Бүгінде қызметкерлердің 
біразы кезекті еңбек демалысы-
на алу туралы өтініш жазады да 
жұмыстарымен кетіп қалады. 
Осыдан кейін кәсіпорынның 
есепшілері қызметкердің кезекті 
еңбек демалысы үшін берлітін 
өтем ақысын дер кезінде бере 
алмай қиналатыны жасырын 
емес. Мұндай қиыншылықтан 
қалай шығуға болады?», – деп 
кәсіпорындарды жиі орын ала-
тын мәселе жайында сұрауды да 
ұмытқан жоқ. 

– Мұндай жағдайды жиі орын 
алатынын хабардармыз. Әрбір 
мекеменің еңбек қатынасына 
реттейтін заңнан басқа ішкі 
тәртібі мен қалыптасқан ережесі 
болуы тиіс. Айталық, мекеменің 
кадр бөлімінің мамандары жыл 
басында қызметкерлерінің 
қай уақытта еңбек демалысын 
шығатынын анықтап, арнайы 
кесте жасауы тиіс. Сондай-ақ, 
еңбек қатынасының қандай та-
лаптары бар екенін кәсіпорын 
қызметкерлеріне үнемі баян-
дап отыру шарты. Қарпайым 
қызметкерлер «Еңбек кодексін» 

жетік білмеген соң, еңбек дема-
лысын алу үшін арыз жазады 
да қалаған жағына кете береді. 
Сондықтан мекеменің заңгерлері 
кәсіпорын қызметкерлері ара-
сында түсіндіру жұмыстарын 
жүргізіп отыруы керек. Ал заң 
бойынша еңбек демалысына 
шыққан адамға күнтізбелік уақыт 
бойынша үш күннің ішінде еңбек 
демалысының қаржысы төленуі 
тиіс. 

Кедендік одақтан мүше әріптес 
елдерден келген жұмысшыларға 
да қатысты сұрақ қойылды. 
Бұған Ғаділбек Қарабалев былай 
деп жауап қатты:

– Еліміз сырт елдерден келген 
жұмыс күшінің заңдық құқын 
«Еңбек кодексі» қолданылады. Ал 
оларды тіркеу, оларға зейнетақы 
қорлары мен табыс салығын 
салу мәселенің түйінін тарқату 
ісімен Салық органдары айналы-
сады. Сол сияқты оларды тіркеу, 
Қазақстан аумағында жұмыс 
істеуіне рұқсат беруге Көші-қон 
полициясы жауапты. Ал біздер 
болсақ, шетелдік жұмыс күшіне 
қатысты еңбек заңнамаларының 
сақталғанын қадағалаймыз, – 
деп ойын ортаға салды. Сондай-
ақ, жиын барысында Шолпан 
Есентаева кәсіпкерлердің на-
зарына әрбір кәсіпорын жұмыс 
берушілік мүмкіндігінің 3 
пайыздық есебінен мүгедек 
жандарға жұмыс орынын 
құруға міндеттелгенін ескертті. 
Айталық, бір кәсіпорында 33 
қызметкер жұмыс істесе, ме-
кеме бір мүгедек жанға жұмыс 
орнын қарастыруы шарт. 
Еңбек инспекторы кәсіпорында 
мүгедек жан жоқ болғаны үшін 
емес, заңда көрсетілгендей 
мүгедек адамға жұмыс орыны 
қарастырмағандықтан айыпұл 
салады. Егер кәсіпорын салалық 
жұмыс талаптарын ескертіп, 
мүгедектер қоғамдастығына 
өздерінде лайықты жұмыс 
істейтін адамның бар, жоғын 
сұрастырып хат жазып, талап-
тарына сай адамын таба алма-
са, хаттың көшірмесін еңбек 
инспекторына көрсетуі тиіс. 
Мұндай жағдайда инспектордың 
кәсіпорынға айыппұл салуға 
қақысы жоқ. Осылайша жиын 
барысында көптеген кәсіпкерлер 
қадағалаушы органдарға өздерін 
мазалаған сұрақтарын қойып, 
тұщымды жауап алып тарқасты.   

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы өздеріне мүше 
шағын және орта бизнес өкілдерінің басын қосып,  
түрлі салалар бойынша семинар-кеңестер өткізуді 
дәстүрге айналдырған. Қауымдастықтың бұл жолға 
семинары еліміздегі еңбек қатынастарына арнал-
ды. Шараға Алматы қалалық Еңбекті бақылау 
және халықты әлеуметтік қорғау департаменті 
директорының орынбасары, бас мемлекеттік еңбек 
инспекторы Ғаділбек Қарабалев, Алматы қалалық 
бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті 
Қорғаныс және қауіпсіздік бөлімнің бастығы Жан-
дос Нәдірханов және Еңбек қатынастарын реттеу 
бөлімінің бастығы Шолпан Есентаева қатысқанын 
айта кетуіміз керек. Жиынды Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының вице-президенті Темір Назханов 
жүргізді. 
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Бірінші кезекте мінбеге көтерілген  Вес-
лав Осуховский мырза Қазақстан мен Поль-
ша арасындағы сауда-экономикалық байла-
нысты жоғары бағалайтынын алға тартты. 
«Орталық Азия елдері арасында Қазақстан 
Польшаның басты стратегиялық әріптесіне 
айналған. Бұл бағыттағы жұмыстардың 
жанданыруда елшілік 120 астам кездесулер 
өткізгенінен көп жайтты аңаруға болады. 
Осы ретте екі елдің арасындағы сауда-
экономикалық байланыстардың өрістеуіне 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
ерешке еңбек сіңіргенін айтуға тиіспін. 
Біздер қауымдастықпен бірлесіп талай рет 
бизнес форумдар мен түрлі басқосулар 
өткіздік. Оның көпшілігі өз нәтижесін 
беріп, екі ел арасындағы байланыстың ба-
рынша дамуына ықпал еткенін бсөзсіз. 
Соңғы уақыттары Польшаның мұнай-
химия және фармацевтика саласында табы-
сты жұмыс істеп жатқан бірқатар компани-
ялары қазақстандық кәсіпкерлермен тығыз 
әріптестік қарым-қатынас орнатқанын 
мақтанышпен айтуға болады», – деп  елші 
мырза ағанан жарылды.  Польша Шығыс 
Еуропада экономикасы жоғары деңгейде 
дамыған Қазақстанның басты серіктесі. 
Еліміз әрқашанда аталмыш елмен 
экономикалық тұрғыдан ынтмақтасуға әзір. 
Осы ретте бұл іске Польшаның Алматыдағы 
консулдығы айрықша еңбек сіңіріп жүргенін 
айтуға тиіспіз. Ал Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы кәсіпкерлік саладағы бай-
ланысты тереңдетуге Қазақстан тарапынан 
дәнекер болып жүргені белгілі. 

Бүгінде қазақ-поляк қатынастарының 
негізін маңызды үкіметаралық үш маңызды 
келісім құрайтыны айтуға тиіспіз. Олар – 

экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 
және инвестицияларды тарту мен өзара 
қорғау жөніндегі келісім және қосарланған 
салық салуды болдырмау, табыс пен 
капиталға салынатын салықтарға қатысты 
салық салудан жалтаруға жол бермеу тура-
лы конвенция. Ынтымақтастықты дамытуға 
экономиканың басқа да салаларындағы 
құжаттар да оң ықпал етіп келеді. Бұдан 
кейін сөз алған Талғат Акуов «Бизнес 

Таяуда Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жанындағы 
«Бизнес клубтың» 2012 жылғы алғашқы басқосуы болып өтті. 
Алматы қаласындағы «Астана» қонақ үйінде өткен басқосуға 
Польшаның еліміздегі бас консулы Веслав Осуховский мырза 
бір топ поляк кәсіпкерлерін бастап келгенін айта кетуіміз ке-
рек. Жалпы бұған дейінде қауымдастық пен еліміздегі Поль-
ша елшідігі жанындағы Сауда және инвестиция жөніндегі 
өзара-әркеттестік бөлімі қос елдің арасындағы шығын және 
орта бизнестің жандануына қыруар еңбек сіңіргені белгілі. 
«Бизнес клубтың» бұл жолғы отырысына Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының президенті Талғат Акуов пен Польшаның 
еліміздегі елшісі Веслав Осуховский қатысып, сөз сөйледі. Ал 
жиынды басқару тізігінін «Бизнес клубтың» жетекшісі Темір 
Назханов алды. 

жасырын емес. Ал Шығыс Еуропның 
төрінде орналасқан Польшадан мұндай 
экономикалық құлдырауды байқамадық. 

клубтың» кезекті басқосуына қатысып 
отырған кәсіпкерлерге алғыс айтты. 

– Қазіргі таңда Еуропаның көптеген 
елдері қаржы дағдарысына ұшырап, қиын 
жағдамен бетпе-бет келіп отырғаны 

Осыдан-ақ, біздер Польша билігінің 
дағдарысқа қарсы жүргізген іс-шаралары 
жемісті болғанын байқаймыз. Өткен жылы 
Польшаға барып, ондағы өндіріс ошақтарын 
аралағанымызда, поляк халқының 

дағдарыспен сауатты еңсеріп жатқанын өз 
көзімізбен көріп, көзайым болып қайтқан 
едік. Сондықтан кез келген қиыншылықпен 
бетпе-бет келгенде жол тауып кететін елдің 
кәсіпкерлерімен тығыз іскерлік байланыс 
орнатудың біз үшін маңызы зор, – деді. 

Басқосуда сөз алған Андрей Стэфань-
ский Польша Қазақстанның Еуропадағы 
негізгі сауда серіктесі екенін айта келе, 
«Польша қазір Қазақстанмен тауар айна-
лымы бойынша Орта және Шығыс Еуропа 
елдері арасында топ бастап тұр. Нақтырақ 
айтсақ, ЕуроОдақ мемлекеттері арасында 
Польша Қазақстанмен экономикалық бай-
ланыс бойынша 7-ші, ал, әлем мемлекеттері 
арасында 15-ші орында тұрған мемлекет», – 
деп екі ел арасындағы байланыс жайындағы 
баяндамасы оқыды. Поляк кәсіпкерлерімен 
іскерлік байланыс орнатып, бүгінде қызу 
жұмыс істеп жатқан «Мақпал» сән үйінің 
Бәзилә Әбділманова екі ел арасындағы 
байланыстарды тереңдетудің маңызына 
тоқталып, өз ойын ортаға салды. Жиын 
барысында Қазақстанда табысты жұмыс 
істеп жатқан Польшаның кәсіпкерлері де 
мінбеге шығып, өз ойларын ортаға салды. 
БЖиын соңында қос елдің кәсіпкерлері бір-
бірімен кең отырып, әріптестік мәселелерін 
сөз етті. Осылайша «Бизес клубтың кезекті 
басқосуы емен-жарқын жағдайда өткеніне 
куә болдық. 


