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Банктердің бар кінәсі ақша айырбасына қатысты кейбір 
мәліметтерді Ұлттық банкке ұсына алмауында көрінеді. 
Қаржыгер маман Құнанбай Тобатаевтың айтуынша, 
негізінен, бұл арада қаржылық мониторингке қатысты ши 
шыққан секілді. Маман сөзінің жаны бар. Өйткені 2010 
жылы қабылданған «Заңсыз жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл туралы» заң бойынша қаржылық мониторинг 
объектісіне ақша айырбасы да жатады. Яғни, айырбас 

пункттерінде заңсыз жолмен табылған ақшалар іріленеді. 
Мысалы, бәс тігуден немесе автоматтан түсетін ақшалар 
– ұсақ купюралар. Сол секілді есірткі саудасына да ұсақ 
ақшалар пайдаланылады. Міне, сол заңсыз ақшаларды 
шекарадан алып өту үшін оны ірілету қажет. Әрине, олар 
ақша айырбасы кассасына келіп түседі. Сондықтан аталған 
заңда 10 мың доллардан аса ақша айырбасын жасаған 
операциялар автоматты түрде Қаржылық мониторинг 
комитетінің мәліметтер базасына келіп түсуі тиіс. Яғни 

екінші деңгейдегі банк 
10 мың доллардан жоғары 
сомаға ақша айырбасын 
жасаған адамның аты-
жөнінен бастап құжат 
нөміріне дейінгі барлық 
мәліметті комитетке ха-
барлауы керек. Осы та-
лапты аталған банктер 
орындаған. Сондықтан 
Қаржы министрлігі жа-
нында 2010 жылдың нау-
рыз айынан бастап жұмыс 
істеп жатқан Қаржылық 
мониторинг комитеті 
бұдан Ұлттық банкті ха-
бардар еткен. Өз кезегінде 
Ұлттық банк басқаларына 
сабақ болсын деген ниет-
те оларға шара қолданып 
отыр. 

Түйіткіл

Еліміздегі төрт банк – Темірбанк, ЦентрКредитбанкі, kaspi bank және ресейлік Сбер-
банкке ақша айырбас операциясын жүргізуге тыйым салынды. Мәселе қаржы мониторингі 
талаптарының бұзылуынан туындаған. Алайда мамандардың айтуынша, мұндай факт – біздегі 
екінші деңгейдегі банктердің басында бар ортақ екен. Бірақ қалған банктер жазадан аман 
қалғаны түсініксіз болып тұр.

Үкімет еліміздегі кәсіпкерлік ахуалды жақсартуға ерекше көңіл 
бөлмекші. Бұл тұрғыда саладағы оңтайлы көрсеткіштермен қатар, 
кемшін тұстары да зерделеніп, талқыға салынды. Атап айтсақ, таяу-
да Үкімет отырысында аталған тақырып бойынша ҚР Өңірлік даму 
министрлігінің баяндамасын тыңдады. Өз кезегінде ҚР Премьер-
Министрдің бірінші орынбасары – Өңірлік даму министрі Бақытжан 
Сағынтаев жекелеген меморгандар бизнесті тексеру бойынша өз 
құқықтарын сақтап қалу үшін барынша тырысып бағатынын жайып 
салды. 

кен» Одағы» ұлттық экономикалық па-
латасымен келісе отырып, 2012 жылдың 
және І тоқсанның қорытындысын са-
раптауды тапсырамын. Атап айтқанда, 
біз барша қадағалаушы және құзырлы 
органдардың, оның ішінде құқық қорғау 
органдары тарапынан шағын және орта 
бизнес субъектілерін тексерудің жүйелілігі 
мен заңдылығы мәселесін қарастырып 
шығайық», – деді Премьер-Министр. 

«Атамекен» Одағының басшысы 
Абылай Мырзахметовтің пайымын-

ша, қадағалаушы мемлекеттік орган-
дар «кезекші шағымданушылармен» 
ынтымақтасып, жұмыс істеп жатыр. 
Мәселен, жалғыз бір адамның Алматыдағы 
көліктік прокуратураға бір күннің 
ішінде бір мезгілде сегіз компанияға 
шағым түсірген екен. «Яғни, «кезекші 
шағымданушылар» бар екенін айқындауға 
болады», – деді А. Мырзахметов. Сөйтсе, 

Министр шағын және орта бизнес 
субъектілерін тексеру жыл сайын 30 
пайызға қысқарғанына қарамастан, кейбір 
мемлекеттік органдар аталған тексерулерді 
заңды түрде қайтарып алуға құлшыныс 
танытқанын алға тартты. «Олар осы орай-
да заңға тиісті түзетулер енгізу бойын-
ша бастама көтеруде. Мұндай әрекеттер 
болды және біз олардың жолын кесу бой-
ынша жұмыстарды жалғастырудамыз», 
– деп нақтылап өтті Үкімет басшысының 
бірінші орынбасары. Белгілі болғанындай, 
бүгінде 800-ге жуық рұқсатнамалық құжат 
бар. Жыл басынан бері ведомствоаралық 
комиссия 250-ге тарта рұқсатнамаларды 
қарастырып шықты. Оның ішінде 20-
сына қарсылық білдірген соң қарастырып, 
жұмысшы топ рұқсатнамаларды алып 
тастау бойынша өздерінің пікірлерін 
дәлелдеп шыққан. Аталған 20 рұқсатнама 
тұрғысында өздерінің өкілеттілігін бермеу 
үшін негізсіз ұсыныстар жасаған. Бірінші 
орынбасарының уәжін тыңдағаннан 
кейін Премьер-Министр Серік Ахметов 
қадағалаушы меморгандардың шағын 
және орта бизнес субъектілерін тексеруінің 
заңдылығын зерделеуді тапсырды. «Мен 
Өңірлік даму министрлігіне «Атаме-

осы тектес шағымдардың негізінде жоспар-
дан тыс тексерулер жүргізуге жол ашы-
латын көрінеді. Белгілі болғандай, енді 

өкілетті ведомствоаралық комиссия жақын 
арада бұл мәселені қарастыруға білек сыба-
на кірісуді ұйғарып отыр.

Бұдан бөлек, Үкімет отырысында 
еліміздің барлық өңірінде кәсіпкерлікті 
қолдау орталықтарының желісі құрылатыны 
мәлім болды. ҚР Өңірлік даму вице-
министрі Қайырбек Өскенбаевтың айту-
ынша, олар негізгі қызметінен бөлек оқыту, 

кеңес беру және ақпараттық орталықтардың 
рөлін атқаратын болады. Биылғы жылы 
мұндай орталықтарды барлық облыс 
орталықтарында, үш моноқалада және 
Семейде ашу көзделіп отыр. Ағымдағы 
жылдың 1 мамырына қарай мобильдік 
орталықтарды барша өңірлерде іске қосу 
жоспарланып отыр. Сонымен қатар, вице-
министр биыл бизнес үшін барша рұқсат 
берулердің бірыңғай тізімі енгізілетінін сөз 
етті. Сонымен қатар типтік рұқсатнамалық 
процедуралар бекітіледі. «Атап айтқанда, 
тиісті заң жобасы енгізілетін болады. Ол 
қазіргі кезде ведомствоаралық комиссия 
аясында белсенді түрде қарастырылуда», 
– деді вице-министр. Бұл заңды құжат 
рұқсатнамалардың көлемін реттеудің 
тікелей тетігі болмақ және ол аталған 
рұқсаттардың өсімін тежеуге ықпал етеді. 
Бұған қоса, осы жұмыстың аясында 2 
жылдың ішінде барлық рұқсатнамаларды 
беру шаралары автоматтандырылады екен.

Қадағалаушы мемлекеттік органдар «кезекші 
шағымданушылармен» ынтымақтасып, жұмыс істеп жатыр. 
Мәселен, жалғыз бір адамның Алматыдағы көліктік прокуратураға 
бір күннің ішінде бір мезгілде сегіз компанияға шағым түсірген екен. 
«Яғни, «кезекші шағымданушылар» бар екенін айқындауға болады
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Қазақстанда кәсіпкерлік сала әкімшілік кедергілер өте көп. Айталық, бір ғана құрылысқа қатысты 
лицензияларға қол жеткізу үшін 4 айдан 10 айға дейін күтуге тура келеді екен. Сол сияқты жер қойнауы 
мен телімдерді пайдалану кезінде де туындайтын қиындықтарды реттемей, кәсіпкерлік кеңге қанат 
жая алмауда. й Үкімет басшысының бірінші орынбасары – Өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев 
пен «Атамекен» Ұлттық экономикалық палатасының президиум төрағасы Тимур Құлыбаев өткізген 
президиум бюросының кеңейтілген отырысында осындай мәселелер ортаға салынды. 

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының белсенді мүшесі «Канц-
сервис» компаниясының жетекшісі Нұржан Қалиев мырза таяуда Поль-
шада өткен халықаралық жиһаз көрмесіне барып қайтқан-ды. Осы рет-
те қазақ және поляк кәсіпкерлерінің арасында тығыз қарым-қатынас 
орнауына қауымдастық та дәнекер болып жүргенін айта кетуіміз 
керек. Бұған дейін қауымдастықтың белсенді мүшесі «Мақпал» сән 
үйінің иесі Базила Әбділманова польшалық әріптестерімін тізе қосып, 
іскерлік байланыс орнатқанын «НГ» газетіне егжей-тегжейлі жазған 
болатынбыз. Енді бұл істі Нұржан Қалиев жалғастырып отыр. Осы 
ретте Нұржан Сайлаубекұылына жолығып Польша сапары жайында 
сыр суыртпақтаған едік. Енді соған назар аударсаңыздар 

баға жағынан бәсекелесе алмай, нарықтан 
жоғалып кетті. 

– Сіздің ойыңызша, Польша жиһаздары 
баға жағынан бәскелесе алмады. Ал 
сапа жағынан қандай баға берер едіңіз?

– Польшада жасалған жиһаздар 
сапа жағынан кез келген елдің бәсекеге 
түсе алатына сенімдімін. Бұл жерде бар 
кілтипан бағаға қатысты болып тұр. Соңғы 
уақыттары Кедендік одақтың құрылып, 
оған Қазақстанның мүше болуы да Поль-
ша тауарларының Қазақстанға келуіне 
біршама тосқауыл болғаны жасырын емес. 
Біз үшін Польшаның кеңсе жиһаздары 
елімізге әкелгенде баға жағынан 
өзге елдердің өнімімен бәсекелесуі 
маңызды. Өз басым поляктардың кеңсе 
жиһазы өндірісіндегі жағдайды сарап-
тай келе, олардың жиһаздарын елімізге 
құрастырмалы бағытта әкелсек, Ре-
сей мен Қытайдың жиһаздарымен баға 

жағынан бәсекелесе алатынын байқадым. 
Бұдан кейін осы ойымды поляктарға айт-
тым. Өкінішке орай, Польшадағы кеңес 
жиһаздарын өндірушілердің көпшілігі 
жиһаздарын тұтас күйінде саудалауды жөн 
көреді екен. Тұтас бір шкафты бір жерден 
екінші жерге жеткізуге көп шығын кететіні 
белгілі. Егер кеңсе жиһазын бөлшектеп 
тасымалдағанда оның бағасы бәсекеге 
қабілетті болатыны сөзсіз. Өз кезегінде 
Польшадағы әріптестеріміз бұл бағытта 
ойланып, шешім қабылдайтындарын айт-
ты. Кез келген тауардың тиімді логисти-
касын қалыптастыру үшін оны бөлшектеп 
тасымалдауды жолға қою керек. Айталық, 
жүк көлігіне тұтастай шкафтың 10-ы сый-
ып кетті делік, ал оны бөлшектеп тиеген-
де жүк көлігіне 100 шкафқа дейін сияды. 
Құрастырмалы жиһаздарды бөлшектеп 
бір елден келесі елге тасымалдағанда 
кедендік алымдар біршама төмен болады. 
Өйткені кеден органдары құрастырмалы 

– Нұржан Сайлаубекұлы, Польшаның 
Познань қаласында өткен халықаралық 
жиһаз көрмесіне қатысып 
қайтқаныңыз. Көрме қалай өтті. 
Айтулы шарадан қандай ой түйіп 
қайттыңыз? 

– Познаньда дәстүрлі түрде өтіп 
тұратын көрменің кәсіпкерлер үшін мәні 
зор. Мұндай айтулы іс-шаралардан кез кел-
ген адам ой түйіп, бизнестің қыр-сырына 
қанығып қайтады. Бұл жолы да солай бол-
ды. Шарға дүниежүзінің көптеген елдерінен 
кәсіпкерлер мен кәсіпорындар қатысып, 
жиналған қауымға өз өнімдерін ұсынды. 
Менің көрмеге қатысқанда басты мақсатым 
кеңесе жиһаздарын жасайтын Польшаның 
кәсіпорындарымен іскерлік байланыс орнату 
болған еді. Сапар барысында мақсатымызға 
бірша қол жеткізіп қайтқандай болдым. 
Көрмені тамашалағанда Польша, Бело-
русь, Ресей, Румыния елдерінен келген 
кәсіпорындардың жиһаздарын көріп, 
көзайым болдық. Осы ретте көрмеге 
негізінен Польшаның кәсіпорындары 
қатысқанын айта кетуіміз керек. Өзімді 
кеңсе жиһазы өндірісі қызықтырған соң, 
осы бағытта жұмыс істейтін Польшаның 
жиырма шақты кәсіпорындарының 

өкілдерімен кездесіп, оларға өз ойымды 
айттым. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген 
жылдары Қазақстанда Польша жиһаздары 
кеңінен саудаланған еді. Бірақ кейіннен 
олардың өндірген тауарлары Ресей мен 
Қытайдан келетін өнімдердің алдында 

затты қосалқы бөлшек ретінде есепке ала-
тынын жұрттың бәрі біледі. Бұл жағдай өз 
кезегінде тауар бағасының төмен болуына 
айтарлықтай әсер ететіні анық. Сол себепті 
поляк жиһаз өндірушілеріне «құралмалы 
жиһаздар шығарсаңыздар, тығыз әріптестік 
қарым-қатынас орнатуға дайынбыз» деп өз 
ойымды айттым. Олар біздің ой-пікірімізді 
мұқият тыңдады. Көрме барысында 
көптеген кәсіпорындардың өкілдерімен 
есімхат алмастық. Қазіргі таңда олармен 
интернет арқылы сөйлесіп жатқан жайы-
мыз бар. Жалпы алғанда Польша сапары 
біздің мекеме үшін өте табысты болды 
деп айта аламын. Көрме барысында жаңа 
әріптестер тауып, тың идеялар ойымызға 
келді. Алдағы уақытта көкейге тұнған 
ойларымыздың бәрін іске асыратын бола-
мыз. 

– Нұржан мырза, елімізде үйге 
қажетті жиһаз шығаратын біршама 
кәсіпорындардың жұмыс істейтінін 
білеміз. Ал кеңес жиһаздарын шығару 
ісі қаншалықты дамыған? 

– Өкінішке орай, елімізде кеңсе 
жиһаздарын шығаратын кәсіпорындар 
мүлде жоқ. Сондықтан біздер ішкі 
нарықтың сұранысын қанағаттандыру 
үшін кеңсе жиһаздарының бәрін сырт ел-
дерден тасымалдауға мәжбүрміз. Бүгінде 
отандық нарықта саудаланып жатқан кеңсе 
жиһаздарының басым бөлігі Қытай мен Ре-
сейден келеді. Елімізде кеңсе жиһаздарын 
жасау ісі кенже дамымауы, бұл саланың 
алға жылжуына кедергі келтіруде. 
Қазақстанда кеңсе жиһаздарын жасау 
өндірісін қалыптастыру үшін шетелдің 
осы бағытта жұмыс істейтін үлкен ком-
панияларымен бірлескен кәсіпорын 
құрып, кеңсе жиһазы өндірісін дамытуға 
болады. Осы ретте Польшаның кеңсе 
жиһаздарын шығарумен айналысатын 
кәсіпорындарының басшыларына қазақ 
жерінде бірлескен кәсіпорын құру жайын-
да өз ұсынысымызды да айттық. Олар бұл 
үшін алдымен Қазақстан нарығын мұқият 
зерттеп-зерделеу қажеттігін алға тартты. 
Бір байқағаным, олар біздің елімізге келіп, 
бірлескен кәсіпорын құруға аса құлықты 
емес. Поляктар дәл қазір дайын өнімдерін 
сырт елдерге саудалауды бірінші орынға 
қойып отырғандарын жасырмай айтты. 
Қазіргідей әлемді дағдарыс меңдеген тұста 
ірі компаниялардың сырт елдерге инве-
стиция салып, бірлескен кәсіпорын құру 
үлкен тәуекелділікті қажет ететіні белгілі. 
Жалпы алғанда еліміздегі кеңсе жиһаз 
өндірісін қалыптастыру үшін бірінші кезек-
те мемлекеттің қолдауы қажет. Егер Үкімет 
бұл салаға инвестиция салуға ниеттенген 
шетелдік инвесторларға тиімді шарттар 
ұсынып жатса, олардың Қазақстанды бетке 
алатына сенімдімін. 

Өткен жылдың күзінде «Атамекен», «Нұр Отан» руқсат беру 
саласына талдау жасай келе, түрлі кәсіпкерлік нысан салу үшін 
керекті жер телімдеріне қол жеткізу елімізде арманға айналғанына 
көз жеткізді. Облыс орталықтарында шағын қалалардың бас 
жоспарының бекітілмеуі күрделі жағдай туғызып отыр. Бос жер-
лер турасында ақпараттар жасырын ұсталатынын болған. Мұның 
түбі астыртын байланысуға, жемқорлыққа жол ашатындығына 
күмән туғызбайды. Талдауға қатысқан Игорь Шапкийдің айтуына 
қарағанда, қазақстандық кәсіпкерлердің негізгі бөлігі айналысатын 
құрылыста да шешімін күткен түйткіл көп. Кейбір лицензияларды 
алу он айға дейін созылып, 250 мыңнан 800 мыңға дейін шығындалуға 
тура келеді. Тұрғызылған нысанды мемлекеттік қабылдаудан 
өткізу де кәсіпкерлерге оңайға түспейді. Бірін-бірі қайталайтын 

комиссиялар жиі-жиі тексеріп, орынды-орынсыз талаптар қойып, 
әбден тұқыртатын көрінеді. Қазір сыбайластықты азайтады деген 
мақсатпен тендерлерді электронды сатып алу жүйесіне көшірілген. 
Мұнда да негізгі құжаттарды портал арқылы жолдағаныңызбен, банк 
беретін анықтама қағазының түпнұсқасын өткізуші кәсіпорынға 
барып тапсырады екенсіз. Сонда электронды жүйенің түпкі мақсаты 
тендерді жариялаушы мен қатысушы үміткерді өзара кездестірмей, 
жеңімпазды тек қана порталда анықтауды көздегенімен, екінші 
тұсында бәрі бір жауапты мекеменің есігін қағатын сәтті қалдырып 
қойғаны қалай? Тағы бір түсініксіз тұсы – құрылысқа қатысты 
әрбір жоба бірнеше мемлекеттік органның келісімінен өтуі тиіс. 
Бұл ретте бұған дейін де алынған келісім іс жүзінде қайталанады. 
Есесіне, заңнамада кейбір келісімдер қарастырылмаған. Мәселен, 
кадастрлық бюроның келісімін мемлекеттік органдар «қайта 
сақтандыру» мақсатында енгізіп отырған секілді.

Осындай ойланарлық сауалдарды көлденең тартқан 
кәсіпкерлерге Б.Сағынтаев алдымен Елбасының тапсырмасы 
бойынша құрылыс нормалары мен ережелерін оңтайландыру 
шарасының бірінші кезеңі аяқталғанын жеткізді. Мектеп, 
аурухана мен емханалар құрылысына қатысты нормалар 
оңтайландырылған. Нәтижесінде әлеуметтік нысандардың 
құрылысы барысында біршама шығындар үнемделеді. «Ал жер 
телімдеріне келетін болсақ, жақында Көлік және коммуника-
ция министрлігіне мынадай ұсыныс айттым. Енді алқаптарға 
алдымен инженерлік-коммуникациялық жүйелерді тартып, 
оның аукционға түсетіндігі туралы барлық мәліметтерімен қоса 
сайттарға ілейік. Сонда күдік пен күмән туындамайды» дейді 
Үкімет басшысының бірінші орынбасары.



№4(121), сәуір 2013www.nap.kz

Бүгінде еліміздегі студент-жастардың 50 пайызынан астамы жекеменшік жоғары оқу орындарында 
тәлім алып жүр. Олардың көпшілігі тәрбиелі, саналы, алға қойған мақсаттарына жетуде табандылығымен 
көзге түсіп келеді. Осылайша жекеменшік ЖОО-дың мемлекеттік білім ошақтарының басты бәсекелесіне 
айналып отыр. Ал Білім және ғылым министрлігі болса, жекеменшік оқу орындарының санын қысқартып, 
еліміздегі білім беру жүйесінің сапасын көтереміз деген ұстанымнан әріге аса алмауда. Өз басым мұны 
әділетсіз шешім деп есептеймін. 

рас. Өйткені тегін білім алуға үйренген 
халық ақысын төлеп оқуға түсуге келіскісі 
келмеді. Содандықтан нарық заманына 
сай пайда болған жекеменшік білім беру 
жүйесін қалыптастыру оңайға түспеді. 
2006 жылы іргесі қаланған Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қауымдастығы бұл мәселенің түйінін 
тарқатуда көптеген жұмыстар атқарып 
келеді. Елімізде мемлекет пен жекеменшік 
арасындағы әріптестікті нығайтуды 
көздеген қауымдастық Елбасының 2020 
жылға дейін білім беру сапасын арттыру 
туралы тапсырмасын орындауда көп күш 
жұмсап келеді. Қазіргі таңда Қазақстанда 
жекеменшік білім беру саласында 115 
мектеп, 369 колледж , 367 балабақша мен 
70 ЖОО жұмыс істейді. Қауымдастық 
солардың екі жүзден астамының ба-
сын біріктіріп отыр. Біздер жекеменшік 
білім беру ұйымдарына консультативтік 
кеңестер беріп, білім беру сапасының 
халықаралық стандарттарға сай болуына 
барынша қолдау көрсетіп келеміз. 

Халықаралық іс-тәжірибеге сүйенсек, 
әлемнің озық елдеріндегі экономика, 
заң, саясат және басқа да салалардың 
үздік мамандары жекеменшік білім беру 

мекемелерінің түлектері болып табы-
латынын байқаймыз. Соңғы уақыттары 
жекеменшік ЖОО-дың облыстардағы 
филиалдары жабылғаны жасырын емес. 
Соның салдарынан ақылы негізде білім 
алып жүрген студенттердің дипломдары 
жарамсыз болып қалды. Осылайша қыруар 
қаржысы желге ұшқан студенттер мен 
олардың ата-аналарының құқын аяқ асты 
болғаны жанымызға батуда. Дамыған 
елдердің қатарына қосылуға ұмтылған 
Қазақстанның имиджін қалыптастыруда 
жекеменшік білім ордаларының алатын 
орны ерекше екенін Білім және ғылым 
министрлігі түсінбей отырғаны біздің 
арқамызға аяздай батып отыр. Таяуда «Ақ 
жол» партиясының депутаттары дәл осы 
мәселеге қозғау салып, депутаттық сау-
ал жолдады. Республикалық жекеменшік 
білім беру ұйымдары «Ақ жол» 
партиясының бұл шешімін толығымен 
қолдайды. Өз басым министрліктің қоғам 
болып қана шешімі мен райынан қайтара 
аламыз деп есептеймін. Әрине, әлсіз, 
қоғамдық ортада өзін таныта алмаған оқу 
орындары білім саласынан кетуі тиіс. Ал 
еліміздегі маңдайалды жекеменшік білім 
ұйымдарының бәрі бірдей қысқартуға 

Білім және ғылым министрі Бақытжан 
Жұмағұлов еліміздегі жоғарғы оқу орын-
дарын аймақ қажеттілігіне қарай маман-
дандырып, алдағы уақытта 136 ЖОО 
санын 100-ге дейін қысқарта бастайтын-
дарын күні кеше ғана мәлім етті. Сала 
басшысының пайымдауынша, қысқарту 
жекеменшік білім беру ұйымдарының 
есебінен іске аспақшы. Министр мұндай 
іс-тәжірибе дамыған елдерде бар екенін 
алға тартуда. Бірақ нақты қандай мемлекет 
бар екенін атап берген жоқ. Нәтижесінше, 
еліміздің аймақтарында бір мемлекеттік 
және бір ірі жеке меншік жоғары оқу орны 
ғана қалмақ. Бұл жерде мен ешқандай 
әділеттілік көріп тұрған жоқпын. Еліміздің 
білім беру саласына бар ғұмырын арнаған 
талай азаматтарымыз елімізде жекеменшік 
білім беру ұйымдарын аяққа тұрғызу үшін 
жарғақ құлағы жастыққа тимей еңбек етті. 
Енді сол есіл еңбекті министр мырза еш 
қылайын деп тұр. Тәуелсіздік алғаннан 
кейін пайда болған жекеменшік оқу 
орындарына қазақ қоғамы үрке қарағаны 

ұшырауына қауымдастық түбегейлі қарсы. 
Бұл ретте арнайы комиссия құрылып, са-
налы да, сапалы тексеру жүргізіп, әлсіз деп 
танылған жекеменшік және мемлекеттік 
білім ошақтары қысқартылуы тиіс. Биз-
нес заңы қатал, уақыт талабына сай емес 
оқу орындары өздері-ақ білім секторынан 
шығып қалатыны анық. Ал министр мырза 
осы мәселенің алдын алуға асығып отыр. 
Біздер бәсекеге қабілетті жекеменшік 
оқу орындарының қысқартудың құрбаны 
болып кетпеуін қалаймыз. Сондықтан 
еліміздегі жекеменшік білім беру 
ұйымдарын ортақ мүдде жолында бірігіп, 
күресуге шақырамын. 

Роза САДЫҚОВА, Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 

қауымдастығының директоры. 

Жекеменшік білім беру ұйымдары еліміздің білім 
беру ісіне өзіндік үлесін қосып келеді. Бірақ мұны кейбір 
шенеуніктер көзге ілгісі келмейтіні жанымызға бата-
тынын жасырып қала алмаймыз. Наурыздың басында 
«Ақ жол» партиясының төрағасы Азат Перуашев Пар-
ламент мінберінен Білім және ғылым министрлігіне 
еліміздегі жекеменшік білім беру ұйымдарының санын 
қысқартып, сапасын арттыруға түбегейлі қарсы екенін 
айтып, үшбу хат жолдады, яғни ресми тілге салып айтсақ 
депутаттық сауал тастады. Депутаттық сауалға «Ақ 
жол» партиясының депутаттарының да қол қойғанын 
айта кетуіміз керек. 

мүддесін қорғауды басты орынға 
қойған еді. Олар бұл бағытта 
көптеген жұмыстар атқарып 

жатқанын білеміз. Өндірісшілер 
мен шағын және орта бизнес 
өкілдерінің мүддесін қорғаумен 
танымал болған А.Перушев білім 
саласына қатысты мәселеге де 
«Ақ жол» партиясының бей-жай 
қарамайтынын байқатты. Білім 
және ғылым министрлігінің 
жекеменшік ЖОО-ға шүйлігуі 
саналы ғұмырын білім саласына 
арнаған мыңдаған педагогтардың 
да ашу-ызасын тудырып отырғаны 
белгілі. Сондықтан бұған енді 
еліміздегі саяси партиялар да үн 
қосуын орынды деп есептейміз. 
Мәжілістегі «ақжолдықтар» 
білім саласының қазанында 
қайнамаса да бұл салаға арала-
суы министрдің арынын баса ма? 

Шындығында А.Перуашевтың 
білім беру саласыа қатысты пікір 
айтады деп кім ойлаған. Саяси 
партияның халықтың уайымы-
на айналған бұл мәселеге айна-
лып соғуын бүгінде жекеменшік 
оқу орындарында білім беретін 
ұстаздар қауымымен студенттер 
қолдап отыр. Олар жасқанбай ба-
тыл қадамға баруы көпшіліктің 
ықыласын аударғаны анық. 
Мәжілістегі 80 пайыздан астам 
орынға иелік етіп отырған «Нұр 
Отан» партиясы бұл жайында 
ләм-лим деп ауыз ашқан емес. 

Жалпы алғанда жекеменшік 
оқу орындарын жабайық деп 
желігіп жүрген шенеуніктердің 
қолында мемлекеттік және 
жекеменшік оқу орындарының 
білімін сараптаған нақты дәлел, 
статистикалық мәліметі жоқ 
екенін «Ақ жол» партиясының 
депутаттары өздерінің үшбу 
хаттарында анық көрсетті. Иә, 
кейбір жекеменшік ЖОО-ның 
білім беру ісі сын көтермейтінін 
мойындаймыз. Бірақ жекеменшік 
оқу орындарының бәріне 
топырақ шашуға болмайды 
ғой. Қазіргі қазақ қоғамында 
басы ашық мәселенің бірі – ма-
ман жетіспеушілігі. Білікті ма-
ман қандай жағдайда пайда бо-
лады? Айталық, өз ісін жетік 
білетін маман өндіріс пен оқу 
орындарының арасында тығыз 
қарым-қатынас пайда болғанда 
пайда болатыны белгілі. Алдағы 
уақытта «Ақ жол» партиясының 
кәсіпкерлерден құралған депу-
таттары осы мәселені көтеріп, 
түйін тарқатса орынды болар еді. 

«Ақ жол» партиясы Парламент 
сайлауы қарсаңында халыққа 
шағын және орта кәсіпкерлердің 

Кезінде А.Перуашев Еуразиялық 
өнеркәсіпшілер тобымен жан-
жақты жұмыс істегенінен білеміз. 
Партия төрағасы өндірістің 
қазанында қайнағаны баршаға 
аян. Келешекте «Ақ жол» 
партияысының төрағасы өндіріс 
пен оқу орындарының арасындағы 
байланысты жандандыруға күш 
салуы керек. Өйткені Парламент-
те бұл мәселені жете түсінетін 
«Ақ жолдан» басқа саяси ұйым 
жоқ. Осылайша жекеменшік білім 
беру ұйымдарының ауласына 
тас лақтырып, абырой-беделге 
ие болуға ұмтылып жүрген 
шенеуніктерге қоғам болып той-
тарыс беруіміз керек. 

Еліміздегі жекеменшік оқу 
орындарын есігіне қара құлып 
салып мұратқа жетпейтінімізді 
білім саласын тізгіндеп отырған 
шенеуніктер неге түсінбейтіне 
таң қаламыз. Кезінде Мақсұт 
Нәрікбаев Заң университетінің 
бас кеңсесін Алматыдан 
Астанаға көшіргенде қаншама 
дау болғаны бәріміздің есімізде. 
Егер шенеуніктердің айтқанын 
басшылыққа алып, жекеменшік 
білім ошақтарының есігіне 
қара құлпы салатын болсақ, 
қорасындағы соңғы малын са-
тып баласын оқытып жатқан ата-
аналардың бәрі көшеге шығып 
кетпесіне ешкім кепілдік бермейді. 
Қазір көптеген шенеуніктердің 
балалары шетелде оқитыны дау-
сыз. Сонда олар жекеменшік 
оқу орындарының басындағы 
жағдайын жылы кабинеттерінде 
отырып қайдан біліп қойған деп 
қайран қаласың. 
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Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жанындағы 
Бильярд клубтың жетекшсі Жұмағұл Оразовты 
Алматыдағы шағын және орта бизнес жақсы тани-
ды. Әсіресе қолынан кийі түспейтін кәсіпкерлердің 
Жұмағұл мырзаға үйірсектеп, тастаяқ ойнайтынын 
білеміз. Кәсіпкерлер арасында тастаяқ ойынын да-
мытып, салауатты өмір салтын қалыптастыруда 
Ж.Оразовтың атқарған жұмысы атан түйеге жүк бола-
тыны анық. Қолы бос кезде тастаяқ маңынан табыла-
тын азамат кәсіпкерді таяуда әңгімеге тартып, көкейде 
жүрген ойын білуге тырысқан едік. Бір ескертетін жайт, 
бұл жолғы әңігіме бильярд жайында болған жоқ. Бұл 
жолы майталман кәсіпкер еліміздегі шағын және орта 
бизнестің аяқ алысы жайындағы ойын ортаға салды. 

Кедендік одақ кесірі
– Жұмағұл мырза, кәсіпкерлік саламен 
айналысып, осы саланың ыстығына 
күйіп, суығына тоңып жүргеніңізге 
ондаған жыл болғанын білеміз. Бір 
сөзбен айтқанда Қазақстанда шағын 
және орта бизнестің даму деңгейі 
көз алдыңызда. Соңғы уақыттары 
еліміздің Кедендік одаққа мүше болуы, 

дүниежүзілік қаржы дағдарысы сияқты 
көптеген қиындықтар кәсіпкерлерді 
сын тезіне салғанын анық. Сіздіңше, 
осындай қиындықтарға төтеп берген 
қазақ кәсіпкерлерінің қазіргі жағдайы 
қандай? 

– Әңгіменің ашығын айтсам, қазір 
бизнестің жағдайы анау айтқандай мәз 
емес. Шағын кәсіпкерлердің жағдайы 
тіпті мүшкіл. Мемлекет өндіріспен ай-
налысатын орта кәсіпорындарға азды-
көпті көмек көрсетіп жатқанын білеміз. 
Ал халыққа қызмет көрсетіп, мыңдаған 
адамды тұрақты жұмыспен қамтып, 
мемлекетке салық төлеп отырған шағын 
кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан 
ешқандай қолдау жоқ. Еліміз Кедендік 
одаққа мүше болғалы бері жағдай тіпті 
ушыға түскен. О баста Қазақстан Кедендік 
одаққа мүше болардың қарсаңында 
Үкімет пен Парламент «Кедендік одақтың 
арқасында елімізде азық-түлік бағасы 
төмендейді» деп өз байламдарын жасағаны 
есімізде. Өз басым еліміз аталмыш 
одаққа мүше болған 3-4 жылдың ішінде 
арзандаған азық-түлік өнімдерін көргенім 
жоқ. Қайта күн өткен сайын күнделікті 
тұтынатын тауарлардың бағасы өсіп жа-
тыр. Осы уақытқа дейін бір байқағаным 

еліміздіге азық-түлік 
өнімдері 15 пайызға 
дейін қымбаттады. 
О баста Ресейдің 
кондитерлік және нан 
өнімдері келіп баға 
біршама төмендер деп 
үміттендік. Кейінен 
бұл қате жорамал 
екеніне көзіміз жетті. 

Қазіргі таңда Ресейдің өзі арызан азық-
түлік өнімдерін Қазақстаннан тасып жа-
тыр. Осылайша Кедендік одақ халыққа да, 
кәсіпкерлерге де қиын тиіп отыр. Кеңес за-
манында Мәскеуде сапалы ет өнімдерімен 
қамтамасыз еткен Қазақстанның қазіргі 
жағдайы тым аянышты. Еліміз Кедендік 
одақтың толыққанды мүшесі болғаннан 
кейін ет бағасы да шарықтап кетті. Мұны 
еліміздің кез келген базарына бас сұқсаңыз 
байқайсыз. Менің есебімше, Кедендік 
одақтың кесірінен елімізде ет өнімдері 
30-40 пайызға дейін қымбаттады. Енді 
тісімізге кіретін ет – бүгінде түсімізге 
керетін болды. 

– Сіздіңше, Кедендік одақ елімізде 
шағын кәсіпкерлердің дамуына кедергі 
келтіріп отыр ғой?

– Әрине, өз басым Кедендік одақтың 
шағын кәсіпкерлер үшін қандайда бір 
пайдасын көрді деп айта алмаймын. Бұл 
одақтың қызығын сырт елдерге Ресейдің 
территориясы арқылы шикізат экспорт-
тайтын ірі кәсіпорындар көріп отырған 
шығар. Ал қарапайым халықтың 
күнделікті тұтынатын тауарын жеткізіп 
беріп отырған шағын кәсіпкерлер 
үшітік одақтың ешқандай пайдасы 
жоқ. Үкімет Кедендік одаққа мүше 
болғанда еліміздегі шағын және орта 
бизнес өкілдерінің не күйге түсетінін 
ескермегені өкінішті. Кез келген мем-
лекет айналасындағы көршілерімен 
экономикалық интегерцияға түсердің 
алдында бірінші кезекте шағын және 
орта бизнесті аяққа тұрғызып алуы 
тиіс. Ал біз болсақ, кәсіпкерлік саланың 
өрісін кеңейтпей жатып, одаққа мүше 
болып, қателікке ұрындық. Шағын 
кәсіпкерлердің осындай қиын жағдайға 
қалдырған Үкімет біздерге қолдау-көмек 
те көрсетіп отырған жоқ. Өндірісті да-
мытамыз деп жиі мәселе көтеретін 
атқарушы билік шағын кәсіпкерлердің 
жағдайын еш уақытта ойлаған емес. 
Менің бұл сөзіме жеке кәсіпкерлерге 
арналған бірде-бір жеңілдетілген 
несиенің жоқтығы айқын дәлел бола ала-
ды. Ал еліміздің әлеуметтік жағдайын 
дамытуда жеке кәсіпкерлердің атқарып 
жатқан жұмыстары ұшаң-теңіз. Ал 
билік болса мұны қаперге алып, шағын 
кәсіпкерлерге жанашырлық танытқанын 
көрген емеспін. 

Ауыл ажарланбай шағын 
бизнес дамымайды

– Кедендік одақ құрылғалы бері 
елімізді қымбатшылық жайлап бара 
жатқанын бізде байқап жүрміз. 
Сіздің ойыңызша, халық күнделікті 
тұтынатын тауарлардың бағасының 
өсуіне тариф және тасымал мәселесі 
қаншалықты әсер етеді?

– Тариф пен тасымал шағын және орта 
бизнес өкілдерінің бас ауыртар басты басты 
мәселелерінің бірі. Еліміздің жер көлемі кең 
болғандықтан тасымалдауға кететін шығын 
тауар бағасының өсуіне айтарлықтай әсер 
ететіні жасырын емес. Мұны жұрттың бәрі 
біледі. Ал коммуналдық қызметтің бағасы 
жайында таңды таңға ұрып әңгіме айтуға 
бармыз. Қазір монополистер жыл сайын 
су, жылу және электр қуатының бағасын 
өсіруді әдетке айналдырған. Сонда айта-
тын уәждері «Кеңес заманында салынған 
кәсіпорындардың тозығы жеткен, соған 
күрделі жөндеу жүргізу үшін коммуналдық 
қызмет ақысын көтеруге мәжбүрміз», – деп 
гөй-гөйлейді. Сонда олар жылда күрделі 
жөндеу жұмыстарымен айналыса ма? 
Мұндай ертегіге құзырлы орындардың 
қалайше сенетініне таңқаламын. Есікіні 
жөндегенше, жаңасын неге салмай-
тыны түсініксіз. Соңғы уақыттары 
монополистердің халықтан жинап алған 
ақшаға иелігіндегі кәсіпорындарын күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр деген 
күдік келтіре бастадым. Өйткені кейбір 
өңірлерде қыстың көзі қырауда жылу 
орталықтары жарлып, жұрттың бүрсеңдеуі 
әдетке айналғанын көріп жүрміз. Бүгінде 
монополистер дифференциалды тариф 
дегенде енгізіп, кәсіпкерлердің қалтасын 
қағуға шындап кірісті. Дәл қазір менің 
мекемемде екі электр қуатын есептейтін 
құрылғы орнатлыған. Күндіз 1 кВат қуат 
көзіне 20 теңге төлесем, түн ортасы ауа 
таңғы сағат 7-ге дейін 5 теңге төлеймін. 
Кез келген жеке кәсіпкерлер қол астындағы 
жұмыскерлерін таң атқанша жұмыс істете 
алмайды. Еңбек заңында азаматтардың 
еңбек күні тайға таңба басқандай анық 
жазылған. Егер дифференциалды тарифті 
пайдалану үшін түнімен жұмыс істесеңіз, 
Еңбек инспекциясының инспекторы 
келіп, «заң талабын бұздың» деп ая-
май айыппұл салып кетеді. Бұдан кейін 
айыппұлды төлеймін деп жүріп, кәсібіңізді 

қалай жапақаныңызды өзіңізде байқамай 
қаласыз. Сондықтан дифференциалды 
тарифтің шағын кәсіпкерлер үшін түкке 
де қажеті жоқ деп есептеймін. Мұндай 
тарифтік режим күні-түні тоқтамай жұмыс 
істейтін монополистерге ғана тиімді. 
Айталық, ірі зауыттар ел ұйқыға кеткенде 
толық қуатында жұмыс істеп, арзан қуат 
көзін пайдаланады. Бұл аздай олар түнімен 
қоршаған ортаны ластайды. Ал таң атқанда 
моп-момақан күйге түсе қалады. Осылай-
ша олар мемлекеттің қолдауын барынша 
пайдалануда. 

– Жеке кәсіпкерлердің өрісін кеңейту 
үшін бұдан басқа тағы да қандай шару-
аларды қолға алу керек деп ойлайсыз?

– Бүгінде Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың өзі елімізде азық-түлік 
қауіпсіздігін қалыптастырудың маңызы 
зор екенін айтып жүр. Бұл үшін ең алдымен 
ауыл шаруашылығы саласын көтеруіміз ке-
рек. Күнделікті тұтынатын ет, сүт, көкөніс 
секілді азық-түлік өнімдерінің бәрін өзіміз 
шығармайынша жеке кәсіпкерлердің 
бағы ашылмайды. Қазіргі таңда мемле-
кет ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне 
біршама қолдау көрсетуде. Бірақ тағы да 
мемлекеттің қаржылай қолдауын негізінен 
ірі шаруашылықтар алып жатыр. Ал 
халықты азық-түлік өнімдерімен қатамасыз 
етіп отырған шағын шаруақожалықтары 
субсидияға қол жеткізе алмауда. Бұдан 
басқа алыс аудандарда отырған бюрократ 
шенеуніктер мемлекеттің көмек қаржысын 
алуға келген шаруалардан пара дәметіп, 
істі тығырыққа тіреп отырғаны жасырын 
емес. Мұндай жағдайдың қалыптасқанын 
ауылдағы туыстарыммен кездескен сай-
ын естимін. Таяуда Қаскелең жақтан келе 
жатып, жол бойында көлік күтіп тұрған 
қарияны «Алтын орда» базарына дейін 
жеткізіп салдым. Жол-жөнекей ақсақал 
қолындағы 6-7 ұсақ малына жем-шөп таба 
алмаған соң шетінен сойып, базарға сату 
үшін келе жатқанын айтты. Ақсақал мал 
азығы қымбат болғаннан кейін қолындағы 
азын-аулық малын баға алмаған соң осын-
дай қадамға барған. Биылғы қыс елімізде 
мал азығын дайындау ісі дамымағанын 
көрсетіп берді ғой. Алдағы уақытта Үкімет 
мал азығын дайындауға ниеттенген 
шаруларға барынша қолдау көрсетуі тиіс. 
Әйтпесе ара-тұра ет жеп тұрумыз  арманға 
айналуы мүмкін.
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Әлеумет

Қазақстанда ешкімді де қуантпайтын, әйтсе де 
соны айналып өте алмайтын бір мәселе бар. Бұл – та-
риф. Тұтынушылар тарифті арттырмай қордаланған, 
қақыраған мәселені шешу мүмкін еместігін де түсініп 
қалды-ау. Алайда бағаға сай қызмет қайда? Ең аяғы 
тарифті көтеруден түскен табыс қайда жұмсалып жа-
тыр? Мәжіліс алдына есеп беруге келген Табиғи моно-
полияларды реттеу агенттігі төрағасының осы мәселеге 
қатысты біраз жайтты алға тартты. 

әкімшілік құқық бұзушылыққа 
қатысты 382 қаулы қабылданып, 
205 млн. теңгеден астам айыппұл 
өндіргендерін алға тартты. 
Мәселен жылу беретін меке-
мелер тұтынушы құқын аяққа 
таптаған. Олар сыртқы ауа 
температурасына байланы-
сты жылуды «ұқыпты» түрде 
азайтып не көбейтіп отырған. 
Бірақ жылу ақысын есептегенде 
«жүрісінен жаңылып», жоғары 
тарифті төмендетуді ұмытып 
кетіпті. Яғни, күн райының 
жылы болғанына тиісінше 
жылудың да төмен мөлшермен 
берілгеніне қарамастан, жылу 
беру кәсіпорындары бағаны 
өзгертпей ұстаған. Соған орай 
сыртқы ауа температурасының 
өзгеруіне байланысты 2011-
2012 жылдардағы жылу беру 
маусымындағы төлемақылар 
қайта есептеліп, халыққа 907 млн. 
теңге қайтарылыпты. Осындай 
олқылықтардың орын алмауы 
үшін агенттік төра ғасы Мұрат 
Мағауияұлы сапа мониторингі 
мен бақылау жүйесін енгізу 
қажеттігін меңзейді. 

2,7 млрд. теңге қайда?
Жиын барысында халық на-

разы болып жүрген сапалы ау-
ызсумен, жылумен, электрмен 

қамтамасыз етудегі көлденең 
кедергілер жайында сөз болды. 
Мәселен, Сейітсұлтан Әйімбетов: 
«Тариф мәселесінің экономикаға 
да, әлеуметтік мәселеге де қатысы 
бар. Ал сайлаушылар тарифтер 
үнемі өскенімен, коммуналдық 
қызмет сапасы жақсармай 
отырғанына алаңдайды. Өкінішке 
қарай, бұл – ащы да болса 
шындық», – деді. Оның айтуын-
ша, табиғи монополиялар сала-
сы – азаматтық бастамаларды 
белсенді түрде қолдауды талап 
ететін сала. Өйткені табиғи моно-
полия субъектілері ең қажетті 
қызметтерді көрсететіндіктен, 
ол азаматтық бақылаудың 
тұрақты әрі жіті назарында 
болуға тиіс. «Осыған орай және 
тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау мақсатында табиғи моно-
полия субъектілерінің барлық 
міндеттемелерін, әсіресе 
инвестициялық міндеттемелерін 
орындауын, коммуналдық 
тарифтердің қалыптасуын, 
реттеліп көрсетілетін 
қызметтердің сапасын бақылау 
үшін үкіметтік емес ұйымдарды, 
ең дұрысы, тұрғындарды белсенді 
түрде тарту қажет», – деді де-
путат. Бұдан бөлек, қалаулылар 
тозығы жеткен энергетика мен 
жеткізу желілеріне салынатын 
инвестицияға да баса назар ау-
дарды. Халықтың қалтасынан 
жиналатын инвестиция айдалаға 
ағылып жатса, одан не пайда? 
Түптеп келгенде, тұтынушыларға 
«ескіні жаңартамыз» деп тариф 
көтеруден түсетін табыстың 
қайда сіңетініне де депутат-
тар алаңдаулы екенін білдірді. 
Шындығында, монополистер 
тарифті арттырмай, ескірген 
инфрақұрылымды жаңартудың 
мүмкін еместігін ұдайы алға тар-
тып келеді. Осыдан барып мына-
дай заңды сұрақ туындайды: олар 
инвестицияны құрайтын баптар 
бойынша алған табыстар тыныс-
тіршілік объектілерін жаңғыртып, 
жаңартуға жұмсала ма? «Депу-
таттарды алаңдатқан мәселенің 
негізі бар екенін Бас прокурату-
ра мен Табиғи монополияларды 
реттеу агенттігі жүргізген тек-
серулер дәлелдеп берді. Энергия 
өндіруші ұйымдардың тарифті 

Монополистермен 
қоғамдық ұйымдар 

күреспек
Аты дардай агенттіктің негізгі 

жұмысы тұтынушылар құқығын 
қорғау екені даусыз. Осы мақсатта 
агенттік еліміздегі 1194 табиғи 
монополия субъектілерінің 
тарифтік саясатын реттейтіні 
белгілі. Сондай-ақ 130-ға жуық 
доминант субъектіге баға 
белгілейтінін де білеміз. Осы 
орайда, елдегі тарифтік саясат-
ты қалыптастырушы агенттік 
өмір сапасын жақсарту үшін үш 
негізгі бағытта жұмыс істеуде 
жөн санапты. Бірінші кезек-
те – тұтынушылар құқығын 
қорғау, екіншіден – реттелетін 
секторды жаңа әдістемелер 
арқылы жаңғырту, үшінші – 
«жасыл» экономикаға көшу 
һәм ЕХРО-2017-ге дайындалуға 
басымдылық берген. Агенттіктің 
тұтынушылардың құқығын 
қорғау жағы мәз емес екенін екінің 

бірі біледі. Кез келген монопо-
лист тарифті көтеру керек болса, 
бұқараны жинап, жария тыңдау 
шараларын өткізуі тиіс. Бірақ 
мұндай тыңдауларға еркін ойлы 
азаматтардың қатыса бермейтіні 
белгілі. Есесіне монополистер 
алдында бас шұлғи беретін 
топтар ғана қатысып, тыңдау 
өтті деген саханалық көрініс 
ұйымдастырылатынын жақсы 
білеміз. Депутаттар алдында есеп 
берген агенттік төрағасы Мұрат 
Оспанов мұндай жариялылықтан 
еш нәтиже байқамағанын да 
жасырмады. «Тұтынушылар 
құқының қорғалуына қатысты 
жария жұмыстар ойдағыдай 
нәтиже берген емес. Өйткені 
тұтынушылар да бұқаралық 
ақпарат құралдары да бұндай 
шараларға қызығушылық таныт-
пайды», – деп бар кінәні ақпарат 
құралдарына аудара салды. Енді 
құзырлы орын бұл жұмысқа 
қоғамдық ұйымдарды тартып, 
өз жұмыстарын күшейтпек ой-

лары бар екенін 
мәлім етті. Сөйтіп, 
т ұ т ы н у ш ы л а р 
монопол ис т е рд і , 
ал монополистер 
басқаны кінәламас 
үшін алдағы уақытта 
ж а р и я л ы л ы қ қ а 
қатысты жұмыстар 
жаңаша сипат 
алатын бола-
ды. Айтпақшы, 
тұтынушылардың 
құқығын бұзуға жол 
бермеу бермеу үшін 
былтыр агенттік 
қызметкерлері 471 
тексеру жүргізіп, 

көтеруден түскен 2,7 млрд теңге 
мөлшеріндегі табысы өздерінің 
құрылтайшыларына дивидендтер 
төлеуге және мерекелік-мәдени іс-
шараларға бөлінгені анықталды. 
Ал біздің пікірімізше, бұл қаражат 
негізгі құралдарды жаңғыртуға 
жұмсалуы тиіс болатын. Өкінішке 
қарай, практикада кездесетін 
осындай олқылықтың салдары-
нан жылу, су шаруашылығы мен 
электр желілерін, сондай-ақ жылу 
көздерін қоса алғанда, активтерді 
жаңғырту бюджеттен, яғни тағы 
да салық төлей тін тұтынушының 
қалтасынан төленуде», – дейді 
Сейітсұлтан Сүлейменұлы. 

Сейітсұлтан ӘЙІМБЕТОВ, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің де-
путаты:

– «Бәсекелестікті қорғаймыз» 
деген желеумен бірқатар тауар 
мен көрсетілетін қызметтердің, 
мысалы, мазут пен көмірдің 
бағасы тұрақты түрде өсіп тұр. 
Бұл ретте электр және жылу 
энергиясы өндірісі бойын-
ша көрсетілетін қызметтерге 
арналған тарифтердегі көмір 
мен мазуттың бағасы шама-
мен 70 пайызды құрайды. 
Сондықтан олардың қымбаттауы 
реттеліп көрсетілетін қызметтер 
тарифтерінің айтарлықтай өсуіне 
алып келеді. Мұның өзі, түптеп 
келгенде, тұтынушылардың 
материалдық жағдайына теріс 
әсерін тигізеді. Сондықтан 
мемлекет реттейтін бағалар 
қолданылатын өнімдердің, 
тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің номенклатурасы 
бойынша ұсыныстарды Үкіметке 
енгізу жөніндегі функцияларды 
агенттікке беруі қажет. Жалпы, 
тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау – бұл табиғи монополия-
лар субъектілерімен текетіресу 
емес. Бұл – тең азаматтық-
құқықтық қатынастар. Алайда 
мұндай қатынастарда тұтынушы, 
әдетте, неғұрлым әлсіз тарап 
болғандықтан, үнемі ұтылып 
отырады. Сондықтан біз 
тұтынушылар мен табиғи моно-
полия субъектілерінің мүдделері 
теңгерімін қамтамасыз ететіндей 
құқықтық тетіктер жасауымыз 
керек.

Қазақстанда бизнесті қолдаудың үш деңгейлі инфрақұрылымы жүзеге аса-
тын болады. Бұл туралы бүгін Өңірлік даму министрлігінде өткен баспасөз 
мәслихатында Кәсіпкерлікті дамыту комитетінің төрайымы Ғалия Жолдыбаева 
мәлім етті.

Комитет басшысының сөзіне қарағанда, бірінші 
деңгей бойынша облыстық деңгейде кәсіпкерлерге 
қызмет көрсетудің 16 орталығы қызмет ететін бола-
ды. Бүгінгі таңда мұндай орталықтар Алматы және 
Шымкент қалаларында жұмыс істеуде. Ал екінші 
деңгей бойынша моноқалаларда қазірдің өзінде 
кәсіпкерлікті қолдаудың 24 орталығы ашылған. 
Жыл соңына дейін олардың саны тағы 3-ке артады. 
«Үшінші деңгей – бұл аудандық деңгейдегі қолдау. 
Бұл деңгейде еліміздің 153 ауданында кәсіпкерлікті 
қолдау орталықтары, сондай-ақ қазірдің өзінде 5 

ауданда қызмет етіп жатқан қолдаудың мобильді 
орталықтары жұмыс жасайды. Жыл соңына дейін 3 
ауданда осындай қосымша орталықтар ашылады», 
– дейді Ғалия Жолдыбаева. Оның сөзіне қарағанда, 
барлық деңгейлерде бизнесті қолға алу, бизнесті 
тоқтату, жүргізу мәселелері бойынша сервистік 
қолдаулар іске қосылады. Мамандандырылған кон-
салтинг құрылып, мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысу шарттары түсіндіріледі. Бұдан бөлек, 
«Даму» қорының мамандарын тарта отырып, 
бизнес-тренингтер өткізу жоспарланады.
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Көктем келіп жер дүние бусанып, көпшілік шат-
шадыман күйге түсті. Көктем өзінің шуақты да, жылы 
күндерінен басқа жұртшылыққа қуаныш сыйлай-
тын мерекелерін де ала келетіні белгілі. 8 наурыз, 
Ұлыстың ұлы күні барша қазақстандықтарды ыстық 
сезімге бөлеп, қуаныш-мерейін үстемелай түскені анық. 
Көңілге қуаныш сыйлайтын көктем мерекесін Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығы жанындағы «Бизнес клуб» 
мүшелері де ешқашан атаусыз қалдырған емес. Өйткені 
қауымдастыққа мүше белсенді кәсіпкерлердің басым 
бөлігін нәзік жанды әйел азаматшалар құрайды. Сол 
себепті қар кетіп, жердің тоңы жіби бастағанда кәсіпкер 
азаматтар «бизнес ледилердің» құттықтап, құшақ-
құшақ гүл сыйлауды дәстүрге айналдырған. Осы бір 
жылы қатынастан-ақ, «Бизнес клуб» мүшелері арасында 
терең сыйластық, мығым іскерлік байланыс орнағанын 
байқауға болады.

Өзен біткен кетсеші шарап болып, – 
деп келетін Омар Хаямның шарап жайын-
да жырлары тіліміздің ұшына келе берді. 
Еуропаның ең таңдаулы шараптарын 
елімізге әкеліп, саудалап жүрген А.Асқаров 
«Бизнес клуб» мүшелерінің басын қосып, 
дегустатция жасап тұратын жақсы дәстүр 
бар. Ол биылғы жылдың алғашқы дәм тату 
іс-шарасын 8 наурыз халықралық әйелдер 
мерекесімен тұспа-тұс өткізуді жөн са-
напты. Шара барысында клуб мүшелері 
бірнеше шараптың дәмін татып, олардың 
жоғарғы талғамға сай жасалғанын айтты. 

Бизнес клубтың бұл жолғы отырысында 
белсенді кәсіпкер Роман 
Ботабеков мырза өзінің 
әріптесі кәсіпкер Серік 
мырзаны ерте келгенін 
айта кетуіміз керек. Жиын 
барысында құрметті 
қонақ «Бизнес клубқа» 
мүше кәсіпкерлердің 
ауызбіршілігі қатты 
ұнағанын алға тартты. 
Иә, қазіргі таңда Алматы 
мен облыс орталығында 
кәсіпкерлердің мүддесін 
күйттеп, сойылын 
соғамыз деп жүрген биз-
нес қауымдастықтар 
жетеді. Бірақ олардың 
көпшілігі өздері 
ойлағандай іс тындырып 
жүрмегені анық. Бүгінде 
кәсіпкерлерді ортақ іске 
жұмылдырып, олардың 

сеніміне ие болу оңай шаруа емес. Бұл 
үлкен қажыр қайратты қажет ететін жұмыс. 
Айталық, біз әңгіме қылып отырған 
«Бизнес клубқа» қауымдастыққа мүше 
белсенді кәсіпкерлерді тартып, олардың 
басын жиі қосып тұру оңай шаруа емес. 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
жанындағы «Бизнес клубтың» қоғамдық 
өмірде әлеуметтік салмағы басым. Осы рет-
те клубтың жұмысын үйлестіріп отырған 
Темір Назханов пен Мәншүк Қоңырова 
әрбір отырыста аукциондар өткізіп, одан 
түскен қаржыны жетімдер үй мен мүгедек 
балаларға үлестіріп, сауап іс жасауды ба-

сым бағытқа айналдырғанын айтпай кету-
ге болмайды. «Бизнес клубтың» осындай 
ізгілікті істеріне сырттай қанық Серік мыр-
за әріптестерінің жұмысына табыс тіледі. 

 – 8 наурыз халықаралық әйелдер 
мерекесі қарсаңында Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының «бизнес ледилерімен» 
дастархандас болып, жаңа әріптестер 
тапқаныма шын көңілден ризамын. Шағын 
және орта бизнесті ұршықша үйіріп, үйде 
де, түзде де ер азаматтардан қалыспай 
жұмыс істеп жүрген әйел азаматтарға 
қажымас қайрат тілеймін. Жұмыстарыңыз 
алға басып, биік шыңдарды бағындара 
берулеріңізге тілектеспін. Өз басым Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығын еліміздегі 
шағын және орта бизнес өкілдерінің шы-
найы жанашыры деп білемін. Осындай 
ауызбірілігі жарасқан, бір-біріне жанашыр 
ортаға тап болғаныма шын көңілден ри-
замын, – деп «Бизнес клубтың» мейманы 
өзінің ыстық ықыласын білдірді. 

Атымтай жомарттар 
«Бизнес клубтың» бұл жолғы оты-

рысы көктемдей құлпырған кәсіпкер 

Көктем шуағы
8 наурыз мерекесі қарсаңында «Биз-

нес клубтың» белді мүшелері Айдар 
Асқаровтың «Галлеря вин» дүкенінің 
шағын мейрамханасына жиналып, бас 
қосты. Шара барысында қонақтар Еуропа 
елдерінен жеткізілген дәмі тіл үйіретін 
шараптардан дәм татып, өз бағаларын 
берді. 

Шөлім қанбай қойғаны-ай, шөлім 
қанбай,

ханымдарға арналғандықтан ер азамат-
тар жағы отырысты барынша көңілді, 
есте қаларлықтай етіп өткізуге тырысты. 
Кезекті отырыста «Бизнес клубқа» мүше 
ер азаматтар кәсіпкер ханымдарға ізгі 
тілектерін арнап, оларға еңбекте табысты 
болуын тіледі. Ер азаматтардың жүректі 
жарып шыққан ақжарма тілектерін 
кәсіпкер ханымдар үлкен ризашылықпен 
қабыл алғанын да айта кетуіміз керек. Осы 
ретте атымтай жомарттығымен танылған 
«Бизнес клубтың» мүшелері «бизнес ле-
дилерге» тосын сый жасағанын да айта 
кетуіміз керек. Айталық, «Бизнес клубты» 
әрбір отырысын әдемі әзіл-қалжыңмен 
айшықтап, жұрттың езуін жиғызбайтын 
Роман Ботабеков екі ханымды Астанаға 
өзінің «Тұранэкспресс» вагондарымен 
тегін алып баруды мойнына алды. Ал Сер-
гей Бернадский мырза бүгінгі ақ дастар-
ханды толықтай өз мойнына алатынын 
алға тартты. Ал туризи саласымен айна-
лыса бастаған Сергей Хорьков ханымдарға 
арнап Испанияға екі жолдама ұсынды. 
Кәрі құрылыққа саяхат жасап, демалып 
қайту Маншүк Қоңырова мен Жанна Аку-
ова ие болды. Алматыдағы ең таңдаулы 
ішік пен тон сататын салонның егесі Әлия 
ханым бизнес ледилар арасында екі тонды 
ұтысқа қойып, отырысты қыздырғанын 
айтпай кетуге болмайды. Осылайша Әлия 
ханым өзінің мырзалығы ер азаматтардан 
да кем түспейтінін клуб мүшелері арасын-
да дәлелдеді. 




