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Үкіметтің үстіміздегі жылдың 9 айында жасалған жұмыс 
қорытындысына арналған жиында Елбасы Н.Назарбаев мемлекеттік 
қолдауды қажет ететін жобаларға талдау жасау барысында біраз 
олқылықтар орын алғанын, соның салдарынан бірқатар жаңа 
кəсіпорындарда өнімдерін өткізу, шикізат жеткізу, кадрлармен 
қамтамасыз ету сияқты проблемалардың бар екендігіне тоқталды. 

Сол өндіріс ошағын іске қосу үшін қаншама 
қаражат жұмсалды. Демек, соның бəрі желге 
ұшты деген сөз. Ашылған өндіріс орындары 
неге өміршең емес? Оның аяғынан тік тұрып, 
жұмыс істеп кетуіне не кедергі? 

Есепсіз дүние
Рахман АЛШАНОВ, экономика 

ғылымдарының докторы: 
– Жалпы, жобалар асығыс жасалады. 

«Бұл өндірістің өнімін ертең кім алады? Ол 
нарықта қаншалықты сұранысқа ие?» деген 
мəселелер түпкілікті зерттелмейді. Жоба-
ларды жасағанда шикілік бар.  Қомақты 
ақша алу үшін жобаны өтірік жасай сала-
ды. Біздің елімізде  цемент шығаратын 20 
зауыт саламыз деді, мүмкін 20 емес, алта-
уы да жеткілікті шығар. Ақша жұмсалып, 

зауытты салады, ертең өнімі өтпеген соң 
зауыт өз-өзінен жұмысын тоқтатады.  «Осы 
өнімге сұраныс бар ма, ертең жұмысымыз 
тоқтап қалмай ма?» деген мəселе көлденең 
тұруға тиіс. «Қытай, Ресейге экспорттай-
мыз» деген де ой болды. Ол елдердің де 
«Қазақстанға цемент экспорттаймыз» деп 
отырған кəсіпкерлері бар. Жалпы, есеп 
дұрыс емес. Жүйелеу жоқ. Саланы толық, 
түпкілікті зерттеу керек. Шала болған соң, 
іс нəтиже бермей отыр. 

Бəсекелестік жоқ
Жангелді ШЫМШЫҚОВ, БҒМ эко-

номика институты Астана филиалының 
директоры: 

– Республика бойынша статистиканы 
қарап, ашылып тіркелген кəсіпорындар 
немесе заңды тұлғалар мен  шынайы 
жұмыс жасап жатқан кəсіпорындарды са-
лыстыратын болсақ, жартысынан кемі 
ғана өміршең, жұмыс жасап жатқан 
кəсіпорындар. Қалғандары бір күндік, со-
сын тіркеліп, ешқандай əрекет жасамай-
тын немесе ашылып, бір-екі күннен кейін 
жабыла салатын кəсіпорындар. Мұның 
кейбіреуі тек салықтан құтылу үшін ашы-
лып, өзіне тиесілі қаражат түскеннен кейін 
өз жауапкершілігінен жалтару үшін бірден 
жабылуы мүмкін. Мемлекеттік тұрғыдан 
келетін болсақ, бұл үлкен мəселе. Мұнымен 
біздің  Бəсекеге қарсы күрес агенттігі 
жұмыс жасап жатыр. Жалпы, бəсекелік 
орта деген бар. Бұл  жеке кəсіпкерлердің 

Кедендік одақ кесірі
Кедендік одаққа кіргеннен кейін азық-түлік тауарлары нарығында бəсекелестіктің 

күшейгені байқалуда. Кезекті Үкімет отырысында Ауыл шаруашылығы министрі Асыл-
жан Мамытбеков Кедендік одақтағы елдердің Қазақстанға қарағанда ауыл шаруашылығы 
саласындағы орын алып отырған бірқатар артықшылықтарын атап өтті. 

Министрдің айтуынша, Қазақстанға əкелінетін 
аталған əріптес елдердің ауыл шаруашылығында 
өңделген тауарлары бірқатар басымдықтарға ие бо-
лып отыр. Мысалы, еліміздегі негізгі астық өндіретін 
аймақтарда жауын-шашынның орташа жылдық 
көлемі 300 миллиметр шамасында болса, Кедендік 
одаққа кірген өзге елдерде бұл көрсеткіш 2-3 есе 

жоғары. Өнімді өсіретін топырақтың құнарлылығы 
да аталған елдердің көрсеткіштері бізге қарағанда 
айтарлықтай жоғары. Беларусь елінде сүрлемге 
бағытталған жүгерінің шығымдылығы гектарынан 
250 центнерге тең, ал Қазақстанда орташа алғанда əр 
гектарынан 112 центнерден айналады екен. 

Жем-шөптің төмен бағасы ет пен сүт өнімдерінің 
жəне басқа да мал шаруашылығы өнімдерінің өзіндік 
құнын азайтуға мүмкіндік беретіні белгілі. Мы-
салы, Белоруссияда сүт зауыттары кеңшарлардан 
əрбір келісін орташа есеппен біздің ақшамен алғанда 
57 теңгеден сатып алады. Ет комбинаттары ірі қара 
мал етінің əр келісі үшін 804 теңге төлейді. Осындай 
көрсеткіштерді Ресей елінен де байқауға болады. «Ал, 
Қазақстанда шикі сүтті сатып алу бағасы 90 теңгеге 
тең. Сонымен қатар ірі қара мал етін сатып алуға əр 
келісі үшін орта есеппен 960 теңге төленеді», – дейді 
министр А.Мамытбеков. Қара мал еті жөнінен біздің 
қазақы ақбас сиырлардың сүті мен еті басқаларға 
қарағанда анағұрлым сапалы. Сапалы зат қашан да 
қымбат тұратыны белгілі. Ал, жем-шөп мəселесіне 
келетін болсақ, оны сөз етудің өзі ұят. Шетсіз-шексіз 
жеріміз тұрғанда ауыл шаруашылығы саласын 
өрістету өз қолымызға қарап тұрған жоқ па? 

Президент Қарағандыда «Фермер» 
ұшағын құрастыратын зауыттың бар 
болғаны 1 аэроплан шығарғанын, мақта 
шикізаты жеткізілмеуі салдарынан 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы тоқыма 
фабрикасының жұмысы отандық мақта 
экспортқа шығарылып жатқанда тоқтап 
тұрғанын тілге тиек етті. 

Президент өндіріс қуатын ұтымды ор-
наластыру талаптары сақталмай отырғанын 
айта келіп, Астанада электровоздар, ал Пав-
лодарда жүк вагондары мен жартылай ва-
гондар шығаратын зауыттың ашылғанына 
қарамастан, Қарағандыда  тағы бір балама 
кəсіпорын салу жоспарланып отырғанын сы-
нап өтті. Расында да жыл сайын  іске қосылып, 
арада біраз уақыт өткен соң  жұмысын 
тоқтатып жатқан кəсіпорындар саны көп-ақ. 

əрекет ету аясы. Алайда сол кəсіпкерлердің 
аясына мемлекеттік кəсіпорындар кірісіп 
кетіп жатқанын жасыруға болмай-
ды. Бəсекеге қарсы күрес агенттігінің 
мəліметіне қарасақ, көбінесе мемлекеттік 
кəсіпорындар себепсіз ашылады. Олар 
мемлекеттің қолдауына ие болады. Сол 
арқылы  өзінің əрекетін басқа бəсекелес 
жеке кəсіпорындарға қарағанда дұрыс 
жүргізе алады. Алайда, бəсекені дамытуға 
үлкен тежеуіш болады. Бəсекеге қарсы 
күрес агенттігінің 2013 жылы шыққан 
өткен жылдарға есебі бойынша 2008-2009 
жылдары мемлекеттік  кəсіпорындардың  
бəсекелік ортада қалып жұмыс істеуі 
жөнінде 4818 ұсынысты қараған. Мұның 
493-ін мақұлдамай, кері қайтарған. Яғни  
Агенттік бұл кəсіпорындарды бəсекелік 
ортадан шығаруға шешім қабылдаған. 
6 кəсіпорынды жаптырған.  Осылайша 
Агенттік мемлекеттік кəсіпорындардың 
бəсекелестік ортада қызмет көрсетіп, өнім 
өндіруіне мүлдем қарсы. Өйткені олар 
бəсекеге нұқсан келтіреді. Мұндай да мəселе 
бар. Бізде қазір  көзбояушылық басым. 
Кейбір басшылар жоғарыдағыларға жағыну 
үшін жорта, жалған кəсіпорындарды іске 
қосады. Тексерілмеген, болашағы белгісіз, 
өміршеңдігі алдын ала есептелінбеген жо-
балар қолға алынады. Мұның бəрі бұрыннан 
қордаланған, дəстүрге еніп қалған, əдет бо-
лып  кеткен көзбояушылықтың бір көрінісі. 
Айналып келгенде,  бұдан зардап шегетін 
бүкіл экономикамыз, еліміз.

Баға қайда барасың?

пəтерлерді 100 мың теңгеге 
жалдауға болады. Астанадан 
Алматы қаласы да қалыспайды, 
мұнда ортан қолды бір бөлмелі 
пəтерді 70-80 мың теңгеге жалға 
береді. 

Мамандардың ойынша жыл-
жымайтын мүліктің осы саласын-
да көлеңкелі бизнес тамыр жайып 
келеді. Көбісі пəтерлерін жалға 
бергендері туралы ешқандай 
құзырлы мекемелерді хабардар 
етпейді. Ал, салық орындарының  
бұл іспен бса айналысуға құлқы 
жоқ. Құқық қорғау органдары 
бұл мəселемен айналысқан бо-
лады. Бірақ олардың көлеңкелі 
бизнесті құртудың орнына астыр-
тын қолдайтыны байқап жүрміз. 
Бұл мəселені енді Үкіметтің өзі 
арнайы қарамаса оған тосқауыл 
қою өте қиын екенін айтады са-
рапшылар.

Осы сұрақты кезкелген адам күніне өзіне неше рет 
қояды екен? Əрине, байлар емес,  қарапайым, қатардағы 
отандастарымыз. Халық тұтынатын тауарлардың, 
коммуналдық қызметтердің бағасының жиі көтерілуі 
жұртты шаршатып, жүрегін шайлықтырып болды.   

Жақында пəтерлерді жалға 
беру жағын жіті зерттеген ма-
мандар өздеріне жаңалық 
тапқандай болыпты. Қазақстан  
халқының табысы, яғни айлық 
жалақысы өспесе де жалға 
берілетін пəтерлердің жалақысы 
бірден 20 пайызға көтерілгені 
таңқалдырғанға ұқсайды.  Мы-
салы, Астана қаласында былтыр 
осы уақытта пəтер жалдау ақысы 
10 пайызға ғана көтерілген. 
«Канада-Қазақстан» сараптама 
компаниясының  бас сарапшысы 
Мақсат Бектібаевтың айтуынша, 
қыс алдында қоныс ауыстыру 
көп болғанмен бұрындар баға 
бұлай көтеріліп көрмегенін алға 
тартуда. Қазір Астанада 1 жəне 2 
бөлмелі пəтерлерді айына жалға  
120-130 мың теңгеге беретін бо-
лыпты. Ал, бұрын Кеңес өкіметі 
кезінде салынған ескі үйлердегі 
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Еліміздің салық саясатына өзгерістер енеді. ҚР Эко-
номика жəне бюджетті жоспарлау министрлігі бірнеше 
салық түрлерін  өсіруді ұсынып отыр. Министр Ербо-
лат Досаев бірқатар салық түрлеріне төлемді көбейтіп, 
Салық кодексіне екі жаңа салық түрін енгізу керектігін 
айтты – олар қозғалтқыш күші жоғары көліктер мен 
аумағы «ат шаптырымдай» үйлер. 

кеткен жоқ. Себебі, басқа елдерде 
байларды дағдарыс қыспағынан 
мемлекет қаржысы арқылы 
құтқару қарастырылмаған. 
Осы жылдың қаңтар айында 
БҰҰ-ның сарапшылары  «2013 
салық жиынтығы – жаһандық 
көрініс» атты баяндамасын жа-
риялады. Онда көрсетілгендей 
дамушы мемлекеттер ішінде 
Қазақстандағы кəсіпорындар 
төлейтін салық деңгейі ең төменгі 
көрсеткіш (28,6 пайыз) деп санала-
ды. БҰҰ-ның бұл тізімінде біздің 
ел 17-орында тұр. Ал, ең жоғарғы 
салық Өзбекстанда (98,5 пайыз). 
Жалпы, Шығыс Еуропа елдері мен 
Орталық Азияда  кəсіпорындар 
мен өндіріс орындарына салынар 
салықтың орташа көлемі 41 пай-
ызды құрайды.

Макроэкономикалық зерттеу-
лер орталығының директоры Ол-
жас Құдайбергенов қозғалтқыш 
көлемі 3-4 литрді құрайтын 
жеңіл автокөліктерге салық 
мөлшерлемесін арттыруға негіз 
бар деп есептейді. Өзінің Facebook-
тегі парақшасына жазғандай, 

еліміздегі 3,7 млн. жеңіл көліктің 
103,5 мыңы ғана жаңа салық түріне 
жатқызылады. Сондықтан, оларға 
салықты көтеру ісі қисынды. 
«Көлік салығын алсақ, меніңше, 
өлшемді дұрыс таңдап алған деу-
ге болады. Салық бар болғаны 100 
мың көлікке көтеріледі», – деп 
есептейді экономист. 

Айта кетейік, статистикалық 
агенттіктің мəліметінше, 
биылғы жылдың 1 наурызын-
да Қазақстанда 3,7 млн. жеңіл 
автокөлік тіркелген. Оның 507,7 
мыңы Алматыда, 239,1 мыңы Аста-
нада тіркелген. Ал, қозғалтқыш 
көлемі 4 мың текше сантимет-
рден жоғары 59 мың автокөліктің 
21,7 мыңы Алматы қаласының 
көшелерінде жүйткіп жүр деседі. 
Министр бұл өзгерістерден соң, 
2014 жылы мемлекеттік бюджет-
ке түсетін түсімнің жалпы көлемі 
5 триллион теңгеден асады деп 
күтілуде. «Біз жылжымайтын 
мүлік пен көліктің жекелеген 
түрлеріне салықты өсіру бюд-
жетке 10 млрд. теңге мөлшерінде 
қаржы түсіреді деп болжап от-

ырмыз», – деді Е.Досаев. Екінші 
өзгеріс темекі мен спирттік 
ішімдіктерге қатысты акциз 
құнының қымбаттауы. Дегенмен, 
жұртшылықтың дені денсаулыққа 
зиянды өнім салығына оң көзбен 
қарап, жөн дескендей. Бүгінгі 
күні мың темекіге акциз 1550 
теңгені құраса, 2014 жылдан ба-
стап оны 100 пайызға (3 мың 
теңгеге дейін) өсіру көзделген. Со-
нымен қатар акциздерді біртіндеп 
өсіру ісі де қарастырылған. 
Нəтижесінде 2020 жылға қарай 
мың дана сигареттің акцизі 45 
еуро деңгейіне көтерілмек. Ал, 
қазір 1 литр спирттің акцизі 2,5 
еуро болса, келесі жылдан ба-
стап  5 еуро, 2016 жылы 8 еуроны 
құрайтын болады. Əрине, мұның 
барлығы ол өнімдердің бағасының 
қымбаттауына  əкеліп, қазіргі 
қолжетімді құнның ауылы алы-
стайды. Темекі мен араққа қатысты 
мəселенің басы ашық. Əйтсе де, 
еліміздегі алкоголь акцизінің үлесі 
əлемдік көрсеткіштен көп төмен 
(0,5 литрге 100 теңгеден). Бірақ 
заңды түрде өндірілген арақтың 

бөтелкесінің ең төменгі бағасы 
320 теңгеден басталады. Ресейде 
ол көрсеткіш 170 рубль (800 теңге) 
оның жарты бағасы акциз деген 
сөз. Бірақ, акциз көтерілсе, қолдан 
арақ жасаушылардың қатары 
көбейіп, көлеңкелі бизнес белең 
алатыны сөзсіз. Ал шылымға келер 
болсақ, басқа елдердегі (Түркия 
жəне Балтық елдері) тəжірибе 
көрсеткендей акциз көтерілгенде 
темекі өнімдерінің контрабандасы 
белең алған болатын. Бейресми 
мəліметтер Қытайдағы бір ғана 
жасырын фабрика  300-400 млрд. 
дана темекіні астыртын шығарып 
отырғанын айтады.

Министрлік жеке тұлғалар 
жылжымайтын мүліктерін сақ-
тандыруда  міндетті сақтандыру 
жасауды да ұсынып отыр. Бір 
қарағанда Үкіметтің салық пен 
акцизді көбейту жоспары ел 
бюджетін мығым, тұрғындарды 
үнемшіл етіп тəрбиелеуге бастай-
тын қадам болып көрінеді. Əйтсе 
де, бұл жобада тұрғындардың 
əлеуметтік жағдайы, елдегі ахуал 
ескерілмеген. 

Министрлік келтірген уəжге 
үңілсек,  2002 жылдан бері 
елімізде салықтың бұл түрі 
өзгеріссіз келеді. Ал тұрғын үй 
бағасы үздіксіз түрде көтеріліп, 
инфляция, нарық заңдылығы 
өзгерді, халықтың əл-ауқаты 
жақсаруда. Осыған орай, Үкімет 
соңғы он жыл ішінде бірінші рет 
салық үстемелерін көбейтуге 
бел буғандай  Министрдің май-
далап жеткізген түсіндірмесіне 

жүгінсек, салықтың өсімі тұтас 
халыққа емес, бірінші кезек-
те қалтасы қалың азаматтарға 
арналған. Яғни, артық байлық 
жиып, сəн-салтанатыңмен 
жүремін десең өз еркің, тек мем-
лекет қазынасына құяр қаржың да 
соған сай болуы керек. 

Салық кірісі арқылы Үкімет ел 
экономикасының өсімі мен өзге де 
салаларды бақылап, болашақты 
болжай алады. Дамыған мемле-
кеттерде салық түрлері өте үлкен. 
Мəселен, АҚШ-та ЖІӨ түсетін 
салық 28 пайызды құраса, Англия-
да – 36 пайыз, Дания мен Швеция-
да 48 пайыздың айналасында. Сол 
себепті де бұл елдерде жемқорлық 
көрсеткіші де төмен. Керісінше, 
білім беру мен медициналық 
қызмет сапасы жоғары. Дамыған 
мемлекеттердің тұрғындары 
да үлкен салықтан үлкен пай-
да келеріне көздері анық жетеді, 
сенеді. Ал бізде ше? Айтпасақ 
та ішіңіз сезетін болар.  Елімізде 
ЖІӨ-нен түсетін салық кірісінің 
көлемі 11 пайыз. Бұл əрине, 
шикізат қоры мол, экономикалық 

өсімі жыл санап артып келе жатқан 
ел үшін өте аз көрсеткіш. Жалпы, 
кез келген елдің тұрғындары бай, 
ауқатты болғанды қалайды. Ал, 
Қазақстанда табысыңды жасы-
рып жүріп-ақ дəулетіңді асыруға 
болады. Бір сөзбен айтқанда, 
ретін тапсаң кəсіпкерлік жолмен 
де, шенеуніктік қызмет арқылы 
да баюдың жолдары бар. Осыдан 
болса керек, дағдарыс кезінде де 
біздің байлар өз еркімен шетелге 

Мүгедек кеншілер өздерін өртеуге дейін барды
Тарихымызға талай тағылымды тараулар тарту еткен атақты Қарағанды металлургия комбинаты қазір қиын күндерді басынан кешуде. 

Бүгін «Арселор Миттал Теміртау» деп аталғанмен бір кезде қазақстандықтардың өз қолымен тұрғызған алып кəсіпорын көрер көз бен құлазыған 
көңілге əлі де ыстық сезім ұялатады. Əлі де көптеген еңбек ардагерлерінің жалынды жастық шағын еске түсіріп, «Жас ұландай жайнап өскен, 
Теміртаудың қаласы» деп əн салдырған «Қазақстан Магниткасы» жаңа табыстарға жетелеп тұрғандай... 

күні екіншісінен есе қайырғандай 
кеншілер мен металлургтердің 
алдына тауқыметін тарту-
да. Айлап жалақы алмаған 
жұмысшылар мен кеншілер келер 
күннен жақсылық күтпейтіндей 
кезеңге тап болды. Ол аздай 
өндірісте техникалық қауіпсіздік 
жағдайлар жасалмай,апат орын 

алып, көптеген кеншілер жарақат 
алып, 20 адам жер астына тірідей 
көмілді. Кеншілер мен металлург-
тер наразылық білдіріп, талай рет 
шеруге шыққанмен комбинаттың 
қазіргі иесі миллиардер Лак-
шми Миттал міз бағар емес. 
Оған қоса ар-ұятты жиып қойып, 
қарапайым халық пен біздің сот 
орындарының үстінен Елбасына 
арызданып та үлгерген. Өндірістік 
апаттан өмірлік мүгедекке 
айналған адамдар өздеріне тиесілі 
сақтандыру өтемақысын талап 
етіп жүргеніне бірталай жылдың 
жүзі болды. Соттың берген 
бірнеше шешімдерін орындамаған 
кəсіпорын мүгедектердің 
жанайқайын құлағына да 
қыстырған жоқ. Ақшаны «Альянс 
банкке» аударғамыз деген ком-
бинат басшылары қарапайым 
жұмысшылармен уақыт кетіріп 
сөйлескісі де келмейді. 

Ақыры іс насырға шапты. 
Кешегі комбинаттың отымен 
кіріп, күлімен шығып жүрген 
жұмысшылар, бүгінгі еңбек 
мүгедектері бұл жолы кəсіпорын 
кеңсесіне басып кірді. 

«Мен олардан қарыз сұрап 
келген жоқпын, олар маған тиесілі 
ақшамды берсін. Қазір біз өзімізді 
өзіміз өртейміз» деген мүгедек 
Владимир Зыряновтың жанкешті 
сөзі ақырында шындыққа ай-
налды. Шыдамы шегіне жет-
кен мүгедектер кеңсенің ішінде 
кіреберісте бөтелкеге құйып 
əкелген жанармайды жағып 
жіберді. Еденге төселген кілем 
өртеніп, бір мүгедек пен екі 
əкімдік шенеунік киімдері күйіп, 
шалбарсыз қалды. 

Құқық қорғау қызметкерлері 
наразылық білдірушілердің 
бір тобын бұғаулап та үлгерді. 
Енді қылмыстық іс қозғайтын 

түрлері бар. Ал жартылай 
жалаңаш қалған шенеуніктер 
кеншілермен жақын күндері 
шалбарын киіп келіп, дұрыстап 
сөйлесейік деген келісімге 
келіп тарқасты. Комбинаттағы 
келеңсіз жағдайларды жыл-
дар бойы бақылап келген 
əкімдіктегілер мен билік 
басындағылардың осыған дейін 
шыбық басын сындырмағанына 
таңғалуға болады. Біздегі бір 
жаман əдет, міндетті түрде 
жағдайды шиеленістіріп, 
шырқар шегіне жеткізген соң 
ғана іске араласады. Əлде 
оларға адамдардың мерт бо-
лып, мүгедекке айналғаны, 
одан қалды өз-өздерін өртегені 
қызық көріне ме екен? Бəлкім, 
содан өздеріне рахат алатын бо-
луы керек. Биліктегілердің бұл 
бағыттағы ұстанымы мүлдем 
түсініксіз күйінде қалып отыр.

Ол келмеске кеткен кешегі 
күн. Кешегі құрыш білекті қазақ 
жастарының қайталанбас ерлігі. 
Еселі еңбегімен ертеңгі күнге негіз 
қалап, қазақтың кең даласының 
қойнауында құлпырған қала 
тұрғызып, алып комбинаттың 
атағын асқақтатқан алтын жылдар 
болатын. Бүгін басқаша. Бүгін бір 
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Еліміздегі тас жолдардың жайы ел Президенті Н.Назарбаевтың 
сын садағына алған болатын. Президент биыл салынған автомобиль 
жолдарының келесі жылы қайта жөндеуді қажет ететінін айтып, жау-
апты шенділерді бір сілкіп алды. Ал көрші Ресейде салынған жолдар-
да инновацияны қолдану арқасында сапалы, төмен бағамен, қысқа 
мерзімде пайдалануға берілуде.  

км. Ал өзге жолдары тақтайдай тегіс ел-
дер жайлы айтар болсақ, Жапониядағы тас 
жолдардың ұзындығы – 1 210 251 км, Фран-
цияда – 951 000 км, Испанияда – 681 298 км, 
Германияда – 644 480 км. Демек, сапалы жол 
сала алмауымызды жолдың ұзындығымен 
үйлестіру жөнсіз. Бұл шенеуніктердің жау-
аптан жалтару үшін айтып жүрген сыл-
тауы ғана. Əйтпесе статистика еліміздегі 
тас жолдардың ұзындығының Еуропа 
елдерінен 3-4 есеге қысқа екенін айшықтап 
отыр.

Мамандар тас жолдардың тез бұзылуы 
ауыр жүк көліктердің көп жүруінен 
екенін айтады. Расымен де, соңғы кезде 
еліміздің жолдарында транзиттік ауыр жүк 
көліктерін айтпағанда, Қытайдан əкелінген 
40-50 тонналық жүк көліктері көбейді. 

Ал біздің жолдар бұрынғы Кеңес өкіметі 
тұсындағы 10-15 тонналық жүк көліктеріне 
есептелген. Сонымен қатар мамандар 
жолдың сапасыз болуына кадр мəселесі 
де үлес қосып отырғанын айтады. «Жол 
құрылысы саласында білікті ма мандардың 
аз болуы жəне жол құрылысын жүргізуші 
мекемелердің қаржы үнемдеу мақсатында 
гастарбайтерлерді арзан жұмыс күші 
ретінде пайдалануы да жол сапасының 
жақсармауына себеп болып отыр» – дейді 

олар. Əрине бізде жол салуға бөлініп 
жатқан қаржы аз емес. Тек тиімді жұмсалу 
жағы жолға қойылмаған. Бақылаудың 
дұрыс болмауы қаржының талан-таражға 
түсіп, «есеп-қисап базарына» айналуына 
жол беріп отыр.

Жол сапасына жүргізілген рейтинг бой-
ынша Қазақстан 144 елдің ішінде 117-ші 
болып тұр. Жеті балдық шкаламен есеп-
тегенде нақты баға – 2,7 балл. Əрине бұл 
рейтингте бізден кейінгі орынды қанағат 
тұтқандар да бар. Олар – бірқатар ТМД 
елдері мен үшінші елдер деп саналатын 
Африка мемлекеттері. Осындайда, біздің 
шенділердің Еуропаны тасаға тастап, 
«ТМД елдерінің арасында алдыңғы орын-
дамыз» деп шіреніп, Елбасыға есеп беріп 
жататыны жасырын емес. Қажет кезінде 
Еуропаны алға тартып, қажетсіз кезде 
тасаға тығуға əбдан машықтанып алған 
шенділердің əрекеті түсініксіз. Осындай 
жалған мəліметтер ел ішіндегі жағдайды 
нақты сараптап, дұрыс шешім шығаруға 
кесірін тигізетінін біздегі шенділер білмей 
ме екен? 

Талғат Ерғалиев, Мəжіліс депутаты:
– Қазақстанда əлемдік стандартқа 

сай салынған 1 шақырым жолдың құны 
– 3,7 млн. доллар. Ал өзге мемлекеттер-
де дəл осындай жолдың құны əлдеқайда 
арзан. Мысалы, Иранда əлемдік талапқа 
сай 1 шақырым тас жолдың құны – 600 
мың доллар болса, Қытайда – 1,16 млн, 
Финландияда – 1,35 млн, Испанияда – 
1,64 млн, АҚШ-та – 2,4 млн долларды 
құрайды.  Ал құрылыс саласының ма-
мандары болса, «өзге елдерде жол салу 
үшін сатып алынған жер мен жобалау 
құжаттарының бағасы жəне жол атыра-
бын абаттандыруға жұмсалған қаржы 
жол құрылысының жалпы құнына 
кірмейді, сондықтан арзан» деген 
уəждерін айтады. Алайда бұл «жұмыс 
істегісі келген жол іздейді, істегісі келме-
ген сылтау іздейдінің» керін елестететін 
сыңайлы. Əйтсе де Көлік жəне комму-
никация министрі Асқар Жұмағалиев, 
Елбасы сөзінен қорытынды шығарып, 
шұғыл жұмысқа кіріскенін жалпақ 
жұртқа мəлім етіп отыр.

Қазақстан шетелдік сарапшылардың 
«көлік жолдары ең қауіпті ел» деген бағасын 
алып отыр. Шетелдік сарапшылардың 
мұндай баға беруінің себебі тас жолдар-
да қаза табатын қазақстандықтардың 
қатарының тым көп болуы екен. Нақты 
статистикалық мəліметтерге сүйенсек, 
елімізде əрбір 100 мың адамға шаққанда 
21,9 адам тас жолдарда орын алатын жол-
көлік апаты салдарынан қайтыс болатын 
көрінеді. Салыстырмалы түрде қарар 
болсақ, бұл көрсеткіш Ресейде – 18,6, 
Өзбекстанда – 11,3, Белоруссияда – 14,11. 

Еуропа елдеріндегі жолдардың сапасы 
жақсы, əлемдік жоғарғы стандарттарға сай 
екенін мысалға келтірген кезде, еліміздегі 
кейбір мамандар «Қазақстан террито-
риясы үлкен, оған Еуропаның бірнеше 

елі сыйып кетеді, соған сай жолдарымыз 
ұзын, сондықтан да барлық жерде əлемдік 
стандартқа сай сапалы жол салу мүмкін 
емес» дегенді алға тартып жүр. Алайда 
жолдардың ұзындығына қатысты стати-
стика бұл уəжді жоққа шығарады. Өйткені 
Қазақстан территориясы үлкен болғанымен, 
жолдардың ұзындығы жағынан сол 
кішкентай Еуропа елдерінен артта қалған. 
Нақты мəліметтерді келтірсек, еліміздегі 
жалпы жолдардың ұзындығы – 128 000 

Тас жолдардың сапасыз болуына мемлекеттік сатып алудағы 
бассыздықтар да үлес қосып отырғанын айтады. Олардың пайымдауын-
ша ықпалды бір шендіге тендердің жалпы сомасының белгілі бір пайызын 
сыйақы ретінде берген жол құрылыс мекемесі ғана жеңіске жетеді. Со-
дан соң мердігер сыйақыға (оған өз пайдасын қосыңыз) кеткен ақшаның 
орнын сапа есебінен толтырады. Яғни сапасыз арзан материалдарды 
пайдалану, материалдан үнемдеу, бойынан, енінен кесу сияқты құйтырқы 
əрекеттерге барады.

Прокуратура қорғайды жəне қыспаққа алады
Мемлекет Басшысының бизнеске əкімшілік қысым көрсетуді азай-

ту жөніндегі нұсқауларын жүзеге асыру мақсатында Бас прокуратура 
мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметін оңтайландыру, 
заңсыз тексерулерден кəсіпкерлердің құқығын қорғау бойынша кешенді ша-
ралар қабылдауда. 

қызметтерін оңтайландыру жөніндегі 
жұмысы оң нəтижесін беріп, соңғы 5 жылда 
тексеру саны едəуір азайған. 2013 жылдың 
9 айында тіркелген тексерулер саны өткен 
жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 
115 мыңға, яғни, 35 пайызға (330 284-тен 
214 759-ге) төмендепті. Бұл ретте жеке 
кəсіпкерлік субъектілерін тексеру көлемі 
де 47 мыңға немесе 26 пайызға азайған. 
Аталған кезеңде 702 заңсыз тексерулер 
анықталса, оның 457-сі жеке кəсіпкерлік 
субъектілеріне қатысты болған. 

Алдын алу жұмыстарының нəтижесінде 
2013 жылдың екінші жартыжылдығында 
бақылау жəне қадағалау органда-
ры жоспарлаған шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне қатысты 300-ден астам 
заңсыз тексерулердің жолы кесілді. 
Прокурорлық қадағалау актілерін қарау 
қорытындылары бойынша мемлекеттік 
бақылау органдарының 100-ден астам лауа-
зымды адамдары тəртіптік жауапкершілікке 
тартылған. Бұған прокуратура органда-
рында «Бизнесті президенттік қорғау» 
жүйесі аясында жасалған «Бизнес тірегі» 
порталының көп жəрдемі тиіпті. Егер тексе-
ру кезінде кəсіпкер құқығының бұзылғаны 
туралы хабарлама түссе, онда прокура-
тура органдарында құрылған жедел топ 

дереу жетеді. Жыл басынан бері проку-
ратура органдарының жедел топтарына 
кəсіпкерлерден 696 осындай хабарлама 
түскен, олардың 75 пайызында аталған заң 
бұзушылық расталып, прокурорлық ықпал 
ету шаралары қолданылды. 

 Кеңейтілген Үкімет отырысында Ел-
басымыз қадағалау тарапынан тексеру 
тым көп екеніне нақты мысал келтірген 
болатын. Осы орайда Президент сайты-
на былтыр 87 шағым келіп түссе, биыл 
940-қа жетіпті. «Асхат Дауылбаев мырза, 
көп тексеріс, əсіресе құқық қорғау ор-
гандары тарапынан болып отыр. Биылғы 
жеті айдың өзінде прокурорлар 2 мың 
негізсіз тексеріс жасаған. Бұл нағыз 
аяқтан шалу емес пе?», – деген Прези-
дент Бас прокурордың өзіне нақты сұрақ 
қойған еді. Бірақ ол туралы бұл саланың 
баспасөз қызметі ештеңе айтпапты. Басты 
құқық қорғау орны болып табылған соң 
прокуратураға артар жүк те салмақты. 
Өзгелерден кəсіпкерлерді қорғау жеңіл 
жұмыс емес, оны түсінуге болады. 
Бірақ, өзгелерден кəсіпкерлерді қорғап, 
өздері 2 мың негізсіз тексеріс жасағаны 
түсініксіздеу болып тұр. Сонда қалай, 
бір қолымен қорғап, екінші қолымен 
қылғындырғаны ма?

ҚР Бас прокуратурасы баспасөз 
қызметінің хабарлауынша, жалпы алғанда 

прокуратура органдарының мемлекеттік 
органдардың бақылау-қадағалау 
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Тендер «жасырын» өтпесін!

«Даму» кəсіпкерлікті қолдау қорында кəсіп 
ашқысы келетіндердің бизнес-жобалары қабылдап, 
ол үйлестіруші кеңестермен талқылап келеді. Бір 
сөзбен айтқанда, қор əлгі бизнес-жобаның болашағы 
бар ма, жоқ па – соны анықтайды. Мұндағылар өз 
түйінін айтқаннан кейін белгілі бір екінші деңгейдегі 
банктен қаржы бөлінеді. Əрине, жылдық сыйақы 
мөлшерлемесі – 14 пайызбен. Оның 7 пайызын мемле-
кет субсидиялайды. 

жойдым. Мені қуантатыны – 
осының барлығына мемлекеттің 
арқасында тегін қол жеткіздім. 
Аталған шара «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында мемлекеттің қолдауына 
ие болған тамақ өнеркəсібі сала-
сына жататын кəсіпорындардың 
ұйымдастыруымен «Дəм тату 
мерекесіне» ұласты. Жалпы-
лай алғанда, барлық кезеңдегі 
шағын жəне орта кəсіпкерлікті 
қолдаудың мем лекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыруда 
«Даму» қоры арқылы шағын жəне 
орта кəсіпкерліктің 12 мыңнан 
астам субъектісіне 4 млрд дол-
лар көлемінде қаржылай қолдау 
көрсетілген екен, нəтижесінде 
елімізде 23 мыңнан жоғары 
жұмыс орны ашылған.

Кəмшат САТИЕВА,
«Алаш айнасы» газеті

170 миллиард теңге, яғни 1 миллиард 200 миллион доллар неліктен игерілмей 
қалды? Бізді толғандыратын осы сұрақ. Бұл жерде əрбір аймақтар мен жекеле-
ген министрліктердің қожалары да өз мүдделерін көздейтіндіктің «иісі аңқып» 
тұрғандай. 

жамауға» қаражат бөлінген жоқ. 
Керісінше жоғары билік есігін 
қақпай ашатын, пысықайлар 
мен жылпостар немесе тендерді 
өткізуші билік иелеріне жақын-
жуықтар осыншама ақшаны 
алып, ел кəдесіне асырмады. 
Өзіңіз ойлаңызшы, осыншама 
қаражатты ретімен жұмсасақ 
бүгін баспанасыз жүргендердің 
мыңдағаны қолжетімді пəтерге 
ие болып қалмас па еді?! Неме-
се алыс-жақын шетелдерден бұл 
ақшаға ет, сүт емес асыл тұқымды 
мал сатып əкеліп өсірсек бұл да ел 
үшін тындырылған бір іс болмас 
па еді?! 

Бюджет қаражаты қайткенде 
пайдалы іске жұмсалып, толық 
игеріледі? Міне, бұл негізгі де 
өзекті мəселе. Біздіңше, ең алды-
мен тендер қаражатын тек пай-
далы іске, өміршең жобаларға 
жұмсау керек. Сондықтан тендерді 
«жасырын» өткізуге мүлде жол 
берілмеуі тиіс. Жалпы, тендерге 
алыс жақын шетелдердің танымал 
компаниялары да қатынаса алса, 
дұрысы сол. Тек «субподрядщик» 

Осылайша елімізде жаңа кəсіп 
ашуға ниет білдіруші мемлекеттің 
қолдауы арқасында арзан, яғни 
жылдық сыйақы мөлшерлемесі 7 
пайыз несиеге қол жеткізеді. Егер 
ол өз бетімен коммерциялық бан-
ктен несие алатын болса, бұл оған 
кем дегенде 20 пайыздық ставкамен 
берілер еді. Демек, қордың айналы-
сатын басты жұмысы – мемлекеттік 
қолдаудағы қаржыны кəсіпкерге 
жеткізу. Сонымен қатар мұнда 
кəсіпкерлік бойынша тегін оқулар 
жүргізіледі. «Бизнес-Кеңесші» 
бағдарламасы аясында кез келген 

қазақстандық кəсіпкерлік курсын 
оқығандығы жөнінде сертификат 
алып шыға алады. Ал өз кəсібі 
барлар қордың «Іскерлік байла-
ныстар жобасы» аясында шетелге 
біліктілігін арттыруға тегін жолда-
ма ала алады. Міне, осындай тар-
тымды ұсыныстары бар «Даму» 
қоры жыл сайын қосымша қызмет 
түрлерімен толығып жатыр. 
Мəселен, былтыр күзде Алматы 
қаласында Кəсіпкерлерге қызмет 
көрсету орталығы ашылған бола-

тын. Қазір еліміз бойынша мұндай 
орталықтың саны сегізге жеткен. 
Ол үш сатылы жүйе бойынша 
құрылған: ірі қалалар жəне об-
лыс орталықтарында орналасқан 
кəсіпкерлерге қызмет көрсету 
орталықтары, моноқалашықтар 
деңгейіндегі орталықтар жəне 
аудандарға айына бір рет барып 
отыратын мобильдік орталықтар. 
Бастысы – бұл орталықтар да 
кəсіпкерлерге тегін қызмет 
көрсетеді.

– Алматы қаласының 
Кəсіпкерлерге қызмет көрсету 

орталығы ашылғалы бері 2698 
кəсіпкерге қызмет көрсетіп, 
олардың бизнес ашуына 
көмектесті. Бұл арада түрлі 
сервистік қызметтер бар. 
Сондықтан мұнда кəсіпкерлікке 
қатысты кез келген мəселеге 
жауап табылады. Салық мама-
ны, есепші, кедендік рəсімдеу, 
ІТ технология, маркетинг са-
рапшыларын арнайы курс оқуға 
тартамыз. Олардың кеңес беру 
қызметін мемлекет төлейді. Ал 

кəсіпкерлікке жол тартушылар 
үшін мұның барлығы тегін. Бір 
жыл барысында Алматыдағы 
орталықта əр сала бойынша 3847 
кеңес өткізіліпті. Тіпті бизнесін 
дөңгелетіп жүргендердің өзі 
қазір осы орталыққа келіп, 
ойында жүрген мəселе шешіміне 
қатысты кеңес ала бастаған. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл орталық 
кəсіпкерлерді жұмысын 
тиімді етуде топтастырушы 
қауымдастыққа айнала ба-
стады, – деді кеше Алматыда 
өткен аталған орталықтың бір 
жылдығының салтанатты шара-
сында «Даму» КДҚ басқарушы 
директоры Ғабит Лесбеков.

Ғалия АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ, 
кəсіпкер:

– Мен айналысатын сала 
кондитерлікке жатады. Интернет 

арқылы Алматыда Кəсіпкерлікті 
қолдау орталығы барын білдім. 
Бір күні арнайы осы орталыққа 
бас сұқтым. Білмегім – мен секілді 
кəсіпкерлерге ұсынатын қандай 
жеңілдігі бар. Ондағылар Іскерлік 
байланыстар жобасы аясында ше-
телде тегін білік арттырып келуге 
болатындығын айтты. Көп ойлан-
бадым. Бір апта ішінде АҚШ-
тың бірқатар қаласындағы тамақ 
өнеркəсіптерінде болдық. Көп 
артта қалып қойыппыз. Қораптан 
бастап тамақ сапасына дейінгі 
аралықтағы артықшылықтарды 
байқадым. Маркетинг бойынша 
өзіме мол дүние жинап қайттым. 
Осы сапардың арқасында мен 
кəсібімді қалай жандандыраты-
нымды, оның жолдарын нақты 
білдім жəне осыған дейінгі 
кəсібім табыссыз болып қалмай 
ма деген қорқынышымды 

Бұған дəлел соңғы кездері 
бюджет қаражатына қол сұққан 
басшылар мен министрліктегі ла-
уазымды тұлғалардың үстерінен 
іс қозғалуы. Егер жоғарғы билік 

осындай жеке тұлғалардың 
мүдделері мемлекет мүддесімен 
«араласып кетпеуін» қысқа 
мерзім ішінде жолға қоймаса, 
онда игі мұратымыздың сұлбасы 

сағымдай алыстай берері дау-
сыз ақиқат. Қазақстанда бұл 170 
миллиард теңгені пайдаланып 
«жамайтын жыртық» жетіп ар-
тылады. Бірақ сол «жыртықтарды 

деп аталатындардан аулақ болуға 
тиіспіз. Мұндайда негізгі тендер-
ге қатысқан мердігер қомпания 
бар болғаны ортадағы делдал 
қызметін атқарып қалады. Мем-
лекет қаражаты «жырымдалады» 
да жоба дұрыс орындалмайды. 
Екіншіден, өміршең жобалар 
іріктелуі керек. Айталық, импорт 
алмастырғыш жобаларға 2014 
жылдың бюджетінен мол қаражат 
бөлсек, «асық түгел» деуге сонда 
болады. Жалпы алғанда, алдағы 
үш жылда импорт алмастырғыш 
өндірісті жеткілікті мөлшерде жа-
сап ала алсақ, бұл одан əрі импорт 
үшін мол валюта жұмсауымызды 
болдырмайтын бір оңтайлы іс. Ал 
басымдық берілген «экспорттық 
тауарлы өндіріс» дегеннің 
кейбірі өмірге келмей жансыз-
данып жатыр. Себебі əлемнің 
басқа мемлекеті біз шығарамыз 
дегенді тауарды көптеп экс-
порттай бастады. Бұл əлемдік 
рынокқа маркетингтік зерттеу-
лер жүргізілмегенін дəлелдейтін 
тұс. Демек, алдағы уақыттағы 
қадамдарымызда отандық жəне 
халықаралық нарық сұранысын 
толық зерттеп алып, жұмыс істеу 
басты парыз

Бүгінде Алматы қаласында 189,9 мың бірлік кəсіпкерлік 
нысаны тіркелген (өткен жылдың дəл осы кезеңі бойын-
ша – 182,9 мың нысан). Олардың ішінде белсенді қызмет 
атқаратындарының саны – 84,1 мың бірлік, яғни 44 пайыз-
ды құрайды. Қалалық бюджеттің шамамен 65 пайызы кіші 
жəне орта кəсіпкерлік есебінен түседі. Бұл 595,5 млрд. теңге. 
Сондай-ақ, шағын жəне орта кəсіпкерлік саласында 356 091 
адам тұрақты жұмыспен қамтыған.
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Бүгінде елімізде кəсіпкерлерді қолдау бағытында қаншама жұмыстар атқарылып 
жатыр. Кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары ашылуда. Бұрынғыдай құжат 
жинау үшін сабылып қаланың əр тарабына барудың да қажеті жоқ, тіпті бизнес-
жоспарыңызды да мамандар жасап береді.

Жеке кəсіпкерлердің көбейгені 
мемлекетімізге тиімді. Бюджет 
қоржыны қампаяды, кəсіпкер 
де екі жеп биге шығады. Оның 
қалың бұқараға да берері аз емес. 
Жаңа жұмыс орындары ашыла-
ды. Ірі қалаларға жұмыс іздеп 
кетушілерге тосқауыл қояды. 
Осындай артықшылықтары 
басымырақ. Аталмыш бағдарлама 
бастау алған жылдары тосырқай 
қарағандар аз емес. Оның шара-
патын көріп, өрісі кеңейіп, тасы 
өрге домалағанын көрген соң 
кəсіпкерлік салаға бет бұрғандар 
аз болған жоқ. Кəсіпкерлерге 
қаржы беріп, ары қарай не қылса 
о қылсын деп қарап отырмай, 
түтінінің түзу ұшуы үшін де тер 
төгуге тура келетін сыңайлы. Ол 
үшін кəсіпкерлердің біліктілігін 
жетілдіру мəселесі өткір тұр. 
«Кəсіпкерлерге басымдық беру» 
атты бағыт бойынша орта жəне 
шағын бизнес иелерінің білімін 
жетілдіру қолға алынған. Жам-
был облысында 2011 жылы кəсіби 
біліктілігін жоғарылатуға – төрт, 
былтыр – 10, биыл 20 кəсіпкер 
жіберілген. Ал «Кəсіби байла-
ныс» бағыты бойынша 30 кəсіпкер 
шетелге оқуға жіберілген. 
Кəсіпкерлерді қайта даярлауға, 
кəсіби біліктілігін арттыруға көп 
мəн берілуде. Əу баста бизнесті 
əліпті таяқ деп білмейтін кезеңде 
кəсіпті қалай бастау керек, істі 
қалай жүргізу керек, маркетинг, 
бизнес əріптестермен келісімге 
отыру осының барлығы бүге-
шігесіне дейін оқытылады. Тіпті 
шетелден де бизнес-тренерлер 
шақыртылуда. Олар бизнес 
жоспарды қалай жасау керек, 
өндіріс орнын қалай құру керек, 
осының бəрін оқытып, үйретеді. 
Жамбылдық кəсіпкерлердің екеуі 
– Германияда, біреуі АҚШ-та іс-
тəжірибеден өтіп келді. Бұдан 
бөлек мықты идеясы бар кəсіпкерге 
мемлекет тарапынан берілетін 
гранттар да жетерлік. Яғни нау-
рыз айында əр кəсіпкерге 1 мил-
лион теңгеден гранттар берілген 
болатын. Кейіннен оны 3 мил-
лион теңгеден асыру көзделген-
тін. Ол үшін арнайы байқауға 

Мұның барлығы да – аталмыш 
бағдарламаның арқасында жүзеге 
асырылып жатқан жұмыстар. 
Əлеуметтік маңызы бар жобалар 
да баршылық. «Сағи-Жарқын» 
ЖШС облыс орталығында мектеп-
ке дейінгі дайындық орталығын 
ашпақ. «Қошмамбетов жəне К» 
ЖШС мемлекеттік қолдау дың 
арқасында жаңа аттракциондар 
алуға, жеке кəсіпкер «Баубе-
ков М.Н». фитнес клуб ашуды 
көздеп отыр. Кəсіпкерлердің бақ 
сынаған байқауында жеңімпаз 
деп танылған Б. Əсембеков Та-
лас ауданында ойын автоматта-
рын алып, пневматикалық тир, 
3D форматында жұмыс істейтін 
кинозал ашуды жоспарлап отыр. 
Бұқаралық спортты дамытуға ден 
қойып жатқандар да баршылық. 
Shangrila-La-luxury компаниясы 
облыс орталығында мəдени-сауық 
орталығын ашпақ. Меркі ауданын-
да кəсіпкер Б.Əлімбеков нан, тəтті 
тоқаштар пісіретін цех ашпақ. 
Қонақүй бизнесі, транспорттық 
қызмет, баспа өнімдері, құрылыс 
материалдарын жасап шығаратын 
өндіріс орнын ашуды мақсат ет-
кендерге де жол ашық. Ал ауыл 
шаруашылығы саласы бойын-
ша сүт өнімдерін қайта өңдеу, 
жеміс-жидектерді консервілеу, 
мал шаруашылығын дамы-
ту, құс шаруашылығы, көкөніс 
сақтайтын қойма салу жобалары 
бар. Егер оның бəрі қолға алынып, 
іске асатын бол са, оның қойнау-
қолаттағы ауыл біткен гүлденіп 
кетері сөзсіз.

Алдағы уақытта  
кəсіпкерлер белсенділік тан-
тып,  бұйығылықтан арылуы 
тиіс.  Кəсіпкерлікпен айналысуға 
ниет еткендер облыстың барлық 
ауда ндары нда бар. Олардың жо-
балары қол дау тауып та жатыр. 
Алайда Мойынқұм ауданының 
тұрғындары тарапынан бірде-бір 
бизнес-жоспар түспеген. Əйтпесе 
бұл ауданда айналысамын деген 
адамға жұ мыс көп. Мемлекеттік 
бағдарламаны қол дауға тараздық 
кəсіпкерлердің белсенділігі жо-
ғары. Ал ауыл кəсіпкерлері 
бұйығы.

қатысу ғана шарт. Бизнес-идеяңыз 
бəсекелестеріңізді шаң қаптырып 
кетсе – бағыңыздың жанғаны. 
Мемлекет тарапынан тегін теңге 
беріліп, ісіңізді дөңгелетуге ба-
рынша жағдай жасалады. Яғни 
жеңімпаздарға көп жеңілдік 
қарастырылады. Олар шетелдерде 
іс-тəжірибеден өт кізіледі. Сондай-
ақ технология сатып алуға, құрал-
жабдық алуға, халықаралық 
гранттар ұтып алуға да мүмкіндік 
ашылады. Жəне де бірлескен 

кəсіпорын ашуына да мүмкіндік 
мол. Бұдан бөлек, «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасы 
бойынша өз кəсіптерін ары қарай 
ұлғайтуға ниет етушілер көп. 
Əсіресе медициналық қызмет 
көрсету саласында бұған ден 
қоюшылар жетерлік. Жасы-
рары жоқ, бүгінде бюджеттік 
мекемелердегі ұзын-сонар кезек-
тен шаршаған қарапайым бұқара 
жеке медициналық орталыққа 
барып емделуді құп көретіні 

рас. Сұраныс артып отырған 
соң, ондай орталық ашуға ниет 
етушілер саны да артып келеді. 
Тараздық жеке кəсіпкер А. 
Нұрымова медициналық орталық 
салуға жер сатып алу үшін жəне 
құрал-жабдық сатып алуға ниет 
етіп отыр. Кардиохирургиялық 
«Жүрек» клиникасы қосымша 
емдеу ғимаратын салып жа-
тыр, «Дантист» ЖШС 
стоматологиялық құрал-жабдық 
алуына қаржы қарастырылуда. 

Теңгеге төнген қауіп жоқ
Елбасы Жарлығымен Қайрат Келімбетов ҚР Ұлттық банкінің төрағасы болып 

тағайындалғаны мəлім. Осы орайда көпшіліктің көкейінде теңгеге қатысты өзгеріс 
болуы мүмкін деген ойдың туындауына да себеп бар-ды. Өйткені, 2009 жылы Григо-
рий Марченко Ұлттық банк төрағасы болып тағайындалған тұста теңге девальвация-
сы жасалғаны есімізде. 

ҚР Парламент Сенатының жалпы отырысын-
да осы жайтты еске ала келе сенатор Светлана 
Жалмағамбетова ҰБ төрағасына: «Үкімет сіздің 
«қолыңызбен» девальвацияның екінші сатысын 
жасағалы жатқан жоқ па?» деген сұрақ қойды. «Бұл 
жолы менің тағайындауыма қатысты сондай жағдай 

қайталанбай ма дейтіндер баршылық. Осыған орай, 
тағы да қайталағым келеді, теңгенің құнсыздануына 
алаңдайтындай ешқандай негіз жоқ. Ұлттық банкпен 
жүргізіліп келе жатқан айырбас бағамы саясатына 
əсер ететін іргелі факторлар еш өзгеріске ұшыраған 
жоқ. Атап айтқанда, мұнай бағасы да қалыпты, Ре-
сей валютасының жағдайы да орнықты. Яғни, теңге 
девальвациясы бойынша ешқандай негіз жоқ», – деп 
жауап қайтарды сенатор сұрағына Қ. Келімбетов. 
Сондай-ақ, жаңа төраға Ұлттық банктің айырбас 
бағамының күрт секіріп кетуін болдырмайтын сая-
сатты жалғастыратынын атап өтті. Мемлекет Басшы-
сы тағайындау барысында ешқандай да өзгерістер 
болмауы керектігін тапсырғанын мəлім етті. «Заңға 
сəйкес, Ұлттық банктің басты міндеттерінің бірі 
еліміздегі бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету 
болып табылады. Бұл ретте ағымдағы 2013 жылдың 
басынан бері елімізде инфляциялық үдерiстердiң 
баяулаған. Бiз жылдың қорытындысы бойынша 
инфляция деңгейi белгiленген жəне жоспарланған 
дəлізде, яғни 6-8 пайыз аралығында болады деп бол-
жаймыз», – дедi Қ. Келiмбетов.

Тығырыққа тірелген ТКШ
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын 

жаңғырту бағдарламасының алға басқан аяғы артқа кетіп, 
оның орындалу барысына жер-жерлерден арыздар қардай 
борап жатыр. Солардың бірі күрделі жөндеуден өткізген үш 
бесқабатты үйдің едендері опырылып, қабырғаларына сы-
зат түскен көкшетаулықтар да не үшін ақша төлейтіндеріне 
түсінбей отыр.  

Бір қарағанда құбырларын, 
шатырларын жаңартып, біраз 
жұмыс атқарғандай болған 
құрылысшылардан соң жұмыс 
сапасының түкке тұрғысыз екені 
бірден көрінді. Жауын жауса 
жоғарғы қабаттарды су басып, 
ауыстырған құбырлары жарылып, 
қабырғалар көгеріп, тұрғындардан 
маза кетті. Ал, осының бəрі 
құрылысшыларды алаңдатпайды. 
Бір үйді күрделі жөндеуден өткізу 
алғашқыда 29 млн. теңге деп 
бағаланғанмен, кейін оның бағасы 
күн санап өсе бергенге ұқсайды. 
Сөйтіп соңында 37 млн. теңгеге 
жетіпті. Есептеп қараса сапасы сын 
көтермейтін жөндеу жұмыстары 
əрбір пəтерге жарты миллионға 
тоқтапты. Бұл ақшаны тұрғындар 
жеті жылда төлеп бітуі керек. 
Мəселе ақшада ғана емес, бір жыл 

болмай таз қалпына келген үйдің 
тұрғындары қаражатты не үшін 
төлейміз деп наразылық білдіруде. 
Күрделі жөндеуді жасаған «Есіл» 
АҚ төрағасының орынбасары 
Дамир Досхожин басында бір 
үйге бір жылу есептегішін ор-
нату жоспарланса, іс жүзінде екі 
есептегіш қойдық, сол себепті 
баға көтерілді деп түсіндіреді. 
Оған қоса құрылыс материалдар 
мен қызмет те қымбаттады де-
ген желеу айтады. Алдымен, бір 
үйге екі жылу есептегішті орнату 
не үшін қажет болғаны белгісіз. 
«Сонда бұл жылу есептегіштер 
алтыннан жасалған ба?» деген 
тұрғындардың сұрағы əбден орын-
ды. Ал, атқарылған жұмыстың са-
пасын қайда қоямыз, бұл туралы 
қалалық əкімдіктегілер не ойлай-
ды екен? 



№11(128), қараша 2013 www.nap.kz

Ромин МАДИНОВ, ҚР Парламенті 
Мəжілісінің депутаты: 

– Қаржы пирамидасына қаржы 
құйған салымшыларды да жауапқа тар-
ту қажет. Мен «қаржы пирамидасының 
қызметіне қарсы күрес мəселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының бірқатар 
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы-
на пирамидаға қатысушыларды да жауапқа 
тартуды ұсынамын. Ұзақ сарапқа салынып, 
депутаттардың талап-тілектерінен кейін 
заң жобасы алдағы қараша айында қайта 
қарауға түспек. 

Бүгінде жүгенсіз кеткен қаржы пирамидаларын тізгіндеу мүмкін 
болар емес. Бұл сұрақ құқық қорғау органдарының өзін тығырыққа 
тіреп тұр. «Заң арқылы шектеу қоймай ма?» дейтін де боларсыз. Бірақ 
пысықай қулар заңның өзін айналып өтіп, «аңқау елге арамза молда» 
болып жүр. Сөйтіп, Ресейде Мавроди компаниясымен өткен ғасырдың 
60-жылдарында құрылған қаржы қитұрқысы қазір Қазақ елін де 
алаңдатып тұр. 

Таяуда осы күрделі мəселе Мəжілісінің 
қарауына түсті. Депутаттар халықтың 
тірнектеп жиған теңгесін болашағы 
белгісіз пирамидаларға салып, аңқаулық 
жасайтынына алаңдаушылық білдірді. 
Ашынған халықтың тігерге тұяғы 
қалмаған. Көпшілігі тіпті қарызға кіріп, 

банктерден несие де алыпты. Сөйтіп, 
байлыққа белшеден батырамыз деген 
«пирамидаға» барын салып жіберген. 
Бірақ ақшасын тек сол пирамидалардың 
төбесіндегілерге өз қолымен беріп 
жатқанын білгенде ғана барып бармағын 
тістейді. Қаржы полициясының мəліметіне 

Аузы күйген үрлеп ішер. Десек те, заң жобасы жаңада ғана талда-
нып жатыр. Ал көршілес Ресейде қаржы пирамидаларының қызметіне 
тосқауыл қою туралы заң қолданысқа енгізіліп те үлгерген. Оған Қаржы 
министрлігі де өзінің түзетулерін енгізіпті. Бір айта кетерлігі, Ресей 
заңында да қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларымен қатар, 
қатысушылары да жауапқа тартылады. Ол үшін 10 жылға дейін жаза 
кесіледі. Бізде қалай болар екен? Оны, əрине, алдағы уақыт көрсетеді...

Жанат ЕЛИМАНОВ, ҚР Қаржы 
полициясының экономикалық жəне 
қаржылық қылмыстарды ашу жөніндегі 
департаментінің басшысы:

– Қаржы пирамидаларының жолын 
түбегейлі кесе алмай келеміз. Ең алдымен, 
оған еліміздегі заң баптары қолбайлау бо-
лып тұрған жайы бар. Атап айтқанда, ҚР 
Қылмыстық кодексінің «алаяқтық» бабы-
мен қылмыстық іс қозғау да қолымыздан 
келмейді. Іс қозғау үшін нақты шығын неме-
се жəбірлену шілердің арызы болуы қажет. 
Ал салған қаржысын өсімімен қайтарамын 
деген тəтті қиялдың жетегінде жүргендер 
арыз да жазбайды.

қарағанда бүгінгі күнге дейін 5 мыңнан 
астам қазақстандық тақырға отырған. Бұл 
тек арыз бергендер ғана. Іштен тынып, 
қаржысын желге ұшырғандардың жалпы 
санын ешкім білмейді. Бұлай бола берсе, 
халықтың толқуы да болуы мүмкін. Осы-
ны ескерген республикалық Қаржы поли-
циясы агенттігі халық қалаулыларының 
алдында жаңа заңның жобасын ұсынды. 
Қаржы пирамидаларын құрушылар 
шағын несие беру ұйымдары ретінде 
тіркеліп, одан кейін халыққа қаржыны 
берудің орнына ақшасын алдап алуға 
кіріседі. Тек соңғы жылдары ғана Қаржы 
полициясының құрығына 23 қаржы пира-
мидасы түсіпті.

Желілік маркетингтің жайылып кеткені 
сонша бейресми мəліметтер олардың 
елімізде жаңа жүйесі қалыптасқанын рас-
тады. Қаржы полициясының зерттеуінше 
ресейлік Мавродидің «МММ-2011-дің» 

– қазіргі күні 40 мыңнан астам салым-
шысы бар. Аталған компания сайты тіпті 
ақшаның қаржы пирамидасы тəртібінде 
беріліп, бұрын кірген салымшылардың 
табысы кейін кіргендердің есебінен бо-
латынын ашық жариялапты. Бүгінгі күні 
«МММ-2011» қазақстандық өкілдігінің 
алаяқтық фактісі бойынша Алматы 
қала лық департаменті қылмыстық іс 
жүргізуде.

Қаржы пирамидасынан қан қақсаған 
жұрттың біразы Көкшетау жəне Ақмола 
облысының тұрғындары екені рас. Мұнда 
байлықтың көзін осылай таппақ болған 
Бақыт Əділова мен Маржан Мұқанова 
«ҚазРостИнвестПроект» атты пирамида 
жобасын шығарып, халықты алдаған. 20 
мыңға жуық тұрғынның қалтасындағы 
қаржысын алаяқтықпен алған қос 
əйелдің ісі қазір сотпен шешіліп, іс сот 
орындаушыларының қолына келді. 

Кəсіпкерлерге кедергі көп
Ақтөбе қаласында шағын жəне орта бизнестің даму мəселелері жайында бизнес-

форум өтті. Оған мемлекеттік органдар, қала мəслихаты өкілдері мен түрлі саладағы 
кəсіпкерлер қатысқан.

екендігін, 15,8 пайызы – енді ғана 
аяқтанып келе жатқанын алға тар-
тыпты. Тағы бір қызық мəлімет, 
кəсіпкерлердің жартысынан аста-
мы – 52,5 пайызы несие қызметін 
мүлде пайдаланбаған, 27,5 пайы-
зы – бизнесті дамыту мақсатында 
алуға тура келгендігін айтты. 
Көпшілігі несие пайыздарының 
тым жоғарылығын жəне оны 

Мақтаншақ Марченко!
Қызметтен кетіп, қолы босаған Григорий Марчен-

ко енді саяси ойындарға араласа бастаған сыңайлы. 
Бұрынғы əдетінше БАҚ-пен байланысын үзбей, анда-
санда айды аспанға бір шығарып жүргенін байқадық. 
Жақында өзі Барак Обамамен жақсы таныс екенін 
мақтанышпен жайып салып, Америка президенті 
еліндегі дағдарыстың себептері туралы құпиясын оған 
айтып беріпті-міс.

касы құрсауда қалмақшы», – депті 
Обама Марченкоға.  

Марченко айтқан жаңалық  
жалпақ дүниеге баяғыда мəлім 
болған ақпарат. Оны кез келген 
саясаткер айтып бере алады. Экс-
банкир Барак Обамамен қай жер-
де кездесіп сырласқанын ашып 
айтпады. Марченконың бұл сөзіне 
сеніп қалғандар қаржыгердің 
азулы Америка президентімен 
емін-еркін араласатын құдіретіне 
қайран қалуда. Енді біреулер 
Обамамен байланысы бар бан-
кир Американың тыңшысы емес 
пе деген күдік келтіруде. Кім 
білсін, бүгінгі заманда білікті 
қаржыгерге де сену қиын. Ол 
жағын Марченконың өзі тарқата 
жатар. 

Ақтөбе қалалық мəслихат де-
путаты Талғат Хамитов жергілікті 
кəсіпкерлер арасында жүргізілген 
сауалнама нəтижелерін жа-
риялап, сауалнамаға 158 
кəсіпкер қатысқанын жеткізді. 
Сұралғандардың 38 пайы-
зы олардың бизнесі тұрақты 
деңгейде жұмыс істеп жатқанын, 
16,5 пайызы – көтерілу үстінде 

рəсімдеу үрдісінің ұзақтығы 
мен талап етілетін құжаттардың 
көптігін алға тартып, кəсіппен 
айналысуға кедергі болып 
отырғанына шағымданды.

Шара барысына қала 
прокуратурасының өкілдері де 
белсенді атсалысып, қаладағы 
бизнеспен айналысушылардың 
мəселесіне  назар аударды. Қалалық 
прокуратураның бөлім бастығы 
Абай Иманалинның айтуынша, 
аймақта «Кедергісіз кəсіпкерлік» 
бағдарламасы жүзеге асырылуда. 
Оның барысында прокурорлар 
кəсіпкерлер құқығының бұзылуы 
фактілерін анықтап, тексереді. 
Биылғы жылы осындай 40 да-
был түсіп, оның 18-і дəлелденді. 
Алты лауазым иесі əкімшілік 
жауапкершілікке, ал жеті адам 
тəртіптік жауапкершілікке 
тартылған екен. Кəсіпкерлер 
қадағлаушы органдардың мұндай  
басбұзарлығына наразы екенін 
айтты. 

ҚР Ұлттық банкінің бұрынғы 
экс-төрағасы қыркүйек айын-
ды Ресей телеарналарының 
біріне берген сұхбатында Ан-
гела Меркельдің Қазақстанның 
Германия экономикасына салған 
инвестициясына көңілі тол-
майтыны жайында жаңалық 
таратқан-ды. Енді, міне, Обама 
онымен Ақ үй мен Конгрестің 
арасындағы келіспеушілік ту-
ралы ой бөліскенге ұқсайды.  
«Барак Обаманың айтуы бой-
ынша ондағы республикалық 
партияның бір фракциясы бүкіл 
партияны бұғаулап отыр. Соған 
байланысты республикашылар өз 
кезегінде  бүкіл конгрестің қолын 
байлады. Ал АҚШ конгресінің 
шешімінсіз бүкіл елдің экономи-




