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Жақында Халықаралық Зерттеуші журналистер Консорциумы
(ICIJ) сайты әлемге әйгілі болған офшор иелері тізімін жариялады.
Олардың ішінде 64-і қазақстандық бай-бағландар бар. Ішінде министр де, миллиардерлер де, сенатор да, банкирлер де, кәсіпкерлерді
кездестіруге болады. Офшорлардың кеңейтілген базасы (Offshore Leaks
Database) Британиялық Виргиния аралы мен Кайман, Кука, Сингапур
аралдарындағы офшорлық аймақтардағы 100 мыңнан астам компаниялар мен қорлардың, трастардың қай елден, иесі кім, қандай операциялар жасағанын, кімдермен байланысатынын зерттеуге мүмкіндік
береді.

International Consortium of Investigative
Journalists (Халықаралық Зерттеуші журналистер
Консорциумы)
сайтындағы
жарияланған тізім тек әшкере болған 2,5
миллион құжаттың нәтижесінде ғана жария болғандар. Бұл құжаттармен қазір 58
елдің 112 журналисі зерттеу жұмыстарын
жүргізуде. Яғни, бұл тізім тек айсбергтің
беті ғана… Тыңғылықты зерттеулер арқылы
тізімдегілердің Қазақстанда қай мекенге

тіркелгенін, офшор компаниясының аты
қандай, қандай компаниялармен серіктес
және байланыс жасайтынын білуге болады. Өткенде ғана «Ақ жол» партиясы
төрағасы, Мәжіліс депутаты Азат Перуашев Парламентте шетелдік офшорлық
аймақтардағы Қазақстан ақшасын елге
қайтару туралы мәселе көтергенде Ұлттық
банк төрағасы Г.Марченко: «Офшорлық
аймақтарда Қазақстан азаматтары жоқ»
– деген еді. Енді, міне, масқара болғанда
Қазақстаннан бір емес, екі емес 64
азаматтың аты су бетіне қалқып шықты.
Сонда Марченко мырза өзі айтпақшы, «ұят
деген нәрсені ойламай», сақалы сапсиып
отырып, өтірікті бөсіп жіберген болды ғой.
Жалпы офшор дегеніміз не? Сөздіктерден
білуімізше, ол ағылшынша offshore
— «вне берега», сөзбе-сөз аударғанда
«жағалаудан тысқары» яғни, салықтан
тыс құрылатын, салықтық жеңілдіктерге
арналаған қаржылық орталық, аймақ.
Қарапайым тілмен қазақшалап айтқанда
тапқан табысынан мемлекетке, халыққа
салық төлеуден қашқан қалталылардың
ордасы.

ICIJ арқылы жаһанға жария болған
қүпия офшорлар тізімі көптеген елдерде
лауазымды тұлғалардың отставкілеріне себеп болды… Атап айтқанда, Австриядағы
отставкілер орын алып, Израилдағы тергеу амалдары жүруде. Енді Үлкен сегіздік
елдері салықтан қашқандармен күресті
күшейтуге кірісті… Ал бізде салықтан
да тәуелсіз, бәрінен тәуелсіз олигархтарын не істейді? Ойбау-ау, олардың ішінде
Еуразиялық топтың қазақ қазынасын сатып,
миллиардерлер атанған әйгілі үш ноянының
екеуі –Машкевич, Патох Шадиевтердің,
«өзіміздің» миллиардер Өтемұратовтарды

ҚР Экономика және бюджетті жоспарлау министрлігі еліміздің «Салық кодексіне»
үлкен өзгеріс жасамақшы. Салыққа тікелей қатысы бар заңдарға 122 өзгеріс
енгізілмекші. Онда жер теліміне, жылжымайтын мүлікке, ішімдік және темекімен
қатар, қозғалтқыш көлемі 3000 текше см-ден асатын жеңіл автокөліктерге, жүк
көтеру көлемі 10 тоннадан асатын ауыр жүк көліктеріне салынатын салықтардың сомасы түбегейлі өзгеріске ұшырайды деп күтілуде. Бұл арада бірден төрт жарым есеге
дейін қымбаттаған салық түрлері де бар.
Көлік салығы көбеймек
Ішімдік
пен
темекі
акциздерінің
қымбаттау
мүмкіндігі
өткен
жылдың
соңында белгілі болған. Ол кезде
Кеден одағына мүше мемлекеттер
осы бағыттағы заңды үйлестіру
туралы үкіметаралық келісімге
қол
қойған-ды.
Өздеріңізге
белгілі, алкоголь өнімдері мен
табак салығының көлемі Ресей
мен Беларусь елдерінде бізге
қарағанда әлдеқайда жоғары.
Сондықтан бұл арада Бірыңғай
экономикалық кеңістіктегі салық
көлемін теңестіруге байланысты өзгеріс орын алмақшы. Ал
жер телімі мен жылжымайтын
мүлікке қатысты орын алуы
ықтимал
жаңашылдық
осы
бағыттағы салық көлеміне көптен
бері өзгеріс енгізілмеуімен байланысты болса керек. Мұнда
біздегі
ауыл
шаруашылығы
мақсатындағы жердің көп бөлігі
игерілмей жатқанына байланысты мәселе шешіміне қатысты
өзгерістер де бар көрінеді.
Бәрінен бұрын бұл арада көлік
салығы 4,5 есеге артпақшы екен.

Жалпы, осыған дейінгі қоғамдық
талқылауларда үнемді кластағы
автокөлікті тұтынушыларды марапаттап, оларға салық жағынан
жеңілдік жасау, ал ысырапшылдарына талапты қатайту жағы
жиі айтылған. Алайда бұл заң
жобасында үнемшілдерді демеу ескерілмеген-ді. 1100-ден
3000 текше см қозғалтқыштағы
жеңіл автокөліктердің салық
мөлшерлемесі бұрынғыдай сол
күйі қалдырылса, ал «моторы»
3000-нан жоғары 4000 текше
см-ді құрайтындарына алдында
бірдей 15 айлық есептік көрсеткіш
көлемінде, яғни 26 мың теңге
салық салынса, болашақта осы
топқа жататын машиналардың
өзі үшке бөлініп, үш түрлі салық
төлейтін болыпты. Мәселен,
қозғалтқыш көлемі 3500-ден
жоғары 4000-ға дейінгі текше
см құрайтын автокөлік иесі қазір
бюджетке 26 мың теңге салық
төлесе, ендігі кезекте ол 114 мың
250 теңгеге қалтасын қағуы тиіс.
Сол секілді жүк көтеру мүмкіндігі
бойынша ауыр көліктер ішінде
5 тоннадан асатындарға қазір

ең жоғары салық (9 АЕК) салынады. Аталған заң жобасында
ұсынылып отырған норма бойынша бұл категория да үшке
бөлінген: 5 тоннадан жоғары 10
тоннаға дейін (9 АЕК), 10 тоннадан жоғары 15 тоннаға дейін (15
АЕК), 15 тоннадан жоғарылар
(100 АЕК). Бұл ретте осыған дейін
15 тоннаға дейін жүк көтеруге
рұқсат берілген жүк көліктері
жыл сайын ел қазынасын 15 579
теңгемен толықтырса, енді олар
173 100 теңге беруі тиіс.

Айналып өту болмасын!
Әрине, мұндай төрт жарым
есе қымбаттау дәу «темір тұлпар»
қожайындарына «естен тандыратыны» анық. Нәтижесінде
мәртебесін өзіне лайық деп
санаған біздегі бай-бағландар
бюджетке жоғары салық төлеуден
бас
тартпауы
тиіс
немесе
таңдауын үнемшіл көлікке бұруы
керек. Мемлекетіміздің де көздеп
отырғаны осы. Енді «шықбермес
шығайбайлар» мұндай жағдайда
заңды айналып өтетін жолды
қарастыруы әбден ықтимал. Ал

былай қойғанда, мемлекеттік лауазым
иеленіп отырған Қоршаған ортаны қорғау
министрі Нұрлан Қаппаров та бар ғой!..
Сенатор Икрам Адырбековтің де аты
көзге шалынып қалды… Қоршаған ортаны
қорғау министрі Нұрлан Қаппаров бұрын
да жоғары лауазымдарда, мұнайдың басында болды. Энергетика және минералдық
ресурстар вице-министрі кезінде атышулы
істерде аты шығып, орнынан түсіп, шетелге кетіп, тыншыған еді. Сөйтіп жүргенде,
аяқ астынан тағы да министр болып шыға
келгенде, «бұл қалайды» біраз БАҚ жазып
еді… Енді, міне, аяғы мынадай болуда…

оған отандық заңнамада саңылау
да бар. Ондай жағдайда аталған заң
жобасын қабылдауда біз күткен
нәтиже болмай қалуы да мүмкін.
Мысалы, елімізде бүгіндері көлік
бойынша ең жоғарғы салықты
(117 АЕК) қозғалтқышы 4000-нан
жоғары текше см құрайтындар
төлейді. «Төлейді» деп заңмен
бекітілгенімен, бірақ нақты өмірде
бұл норма 100 емес, тіпті 50 пайыз
деңгейінде де орындалған емес.
Өйткені бізде салықтан босатылатын тұлғалар бар. Олар – Ұлы
Отан соғысы ардагері, еңбек тылы
ардагері, мүгедек, мүмкіндігі
шектеулі жандар деген секілді.
Көшеде әлгіндей удай қымбат
автокөлікпен жүйткіп жүргендер
оны өзінің емес, осындай жеңілдік
қарастырылған
категориядағы
туыстарының атына жаздырып
алады. Айналып келгенде, олар
жоғары салық түгіл, ел қазынасына
көк тиын да бермейді. Міне, жаңа
заң жобасында күшейтілген талап

біздегі осындай заңды айналып
өтушілердің қатарын көбейтіп
жүрмей ме деген күмән бұл арада қоюлана түседі. Сондықтан
заңның аталған кетік тұсын пайдалана алмайтындай бір жол
қарастыру керек немесе қоғамдағы
басқа да айтылып жүрген тиімді
ұсыныстарды қайтадан електен
өткізу қажет секілді. Бұл ретте
«Қазпотребнадзор»
қоғамдық
бірлестігінің көтерген идеясы
есімізге түсіп отыр. Ол ақылға
қонымды да сияқты. Аталған
қоғамдық бірлестік жыл сайынғы
жеңіл автокөлік салығын жанаржағармай мен дизель отынына
қосуды ұсынған болатын. Мұндай
жағдайда «моторы» көлемділер
жанар-жағармайды
молынан
тұтынатын болғандықтан, бұл
салық бойынша шығыны да көп
болады, сәйкесінше үнемшіл
көліктердің төлейтін салық сомасы қолданыстағыдан тіпті
төмендер еді.
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Қазір тәуекелдерді өз мойнына алуға, жаңа рыноктарды игеруге, инновациялар ендіруде кәсіпкерлерге
қойылған жауапкершілік зор екені айтпаса да
түсінікті. Президенттің өзі кәсіпкерлер экономиканы
жаңғыртудың қозғаушы күші болып табылуы керектігін
үнемі айтып келеді. Ал кәсіпкерлірдің тынысын ашады
деген «бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының
орындалуы қай деңгейде?

Ел экономикасын дамытудың
жаңа мүмкіндіктерін тиімді пайдалану мақсатында Елбасы тапсырмасымен дайындалып, жүзеге
аса бастаған «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының
қабылданып, іске аса бастағынына
біраз уақыттың жүзі болды. Осы
ретте «НГ» газеті бағдарламаның
орындалу барысына сараптама жасауды жөн санып отыр.
Бағдарламада
жаңа
бизнесбастамаларды қолдау, кәсіпкерлік
секторды оңалту, кәсіпкерлердің
валюталық
тәуекелдерін
төмендету
және
кәсіпкерлік
әлеуетті
күшейту
маңызды
орынға шыққаны белгілі. Бұдан
басқа кәсіпкерлік саланы қолдауға
арналған бағдарлама басталғалы
бері ел көлемінде 37 мыңнан аса
кәсіпкер мемлекеттің қолдауына
ие болып, мемлекеттің 35 миллиард теңге көмек қаржысына ие
болғанын ресми орындар айта
бастады. 8 миллиард теңгеден аса
қаржыға кепілдік берілген. Соның
арқасында 136 мың жұмыс орны
сақталып, жаңадан 34 мың жұмыс
орны құрылған. Егер дамыған
елдердегі дағдарыстың аса ауыр
әлеуметтік сипаттарының бірі –
жұмыс орындарының қысқаруы
мен жаппай жұмыссыздықтың
белең алуы десек, бұл еліміздің
тыныштығы мен орнықты дамуы
тұрғысынан өте маңызды үлкен
көрсеткіш. Иә, «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасының
басты
мақсаты
халықтың
кәсіпкерлік
белсенділігін
арттыру,
еліміздегі
бизнесклиматты жақсарту арқылы бар
жұмыс орындарын сақтап қалу,
жаңа жұмыс орындарын құру,

экономиканың шикізаттық емес
секторында өңірлік кәсіпкерліктің
орнықты және теңгермелі өсуін
қамтамасыз ету болғаны даусыз.
Бағдарламаның
барлық
төрт бағыты бойынша 3406 жоба
мақұлданып, 2803 жобаны субсидиялау бойынша жалпы көлемі
632,4 миллиард теңгенің несие
қоржыны жөнінде келісімшарт
жасалуы мұның айқын дәлелі.
Тұрғындар үшін тағы бір үлкен
игілік, «Даму» кәсіпкерлікті
қолдау қоры «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының
кәсіпкерлік әлеуетті күшейту
бағыты бойынша өз ісін ашып,
кәсіпкерлікпен шұғылданамын
деген және бұрыннан айналысып жүрген жандарды тегін
оқытып, белсенді азаматтардың
қажетті білім алуына жағдай
жасай бастағынын айтуға болады. Ол үшін ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлерге арналған «Бизнескеңесші» деп аталатын жедел курс ұйымдастырылған.
Ол қатысушылардың тілегіне
орай қазақ және орыс тілінде
жүргізіледі.
Иә,
қазір
жер-жерде
кәсіпкерлікті қолдауға қатысты
іс-шаралар қолға ланып жатқанын
жақсы білеміз. Бірақ солардың
көпшілігі құр қағаз күйінде
қалып жатқанын мойындағымыз
келемейді. Өткенде ғана Елбасы
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
өзі Үкімет мүшелеріне кеспе
мен макорон өнімін шығаратын
кәсіпорындарды
салып,
и н д уст ри я л д ы-и н новац и я л ы қ
даму бағдарламасын іске асырдық
деп кеуде кермеулерін ескерткені
есімізде. Бизнесті де сол сияқты.
Мемлекеттің қолдау қаржысына
ие болып, бір шаштараз ашқан
адамды бір ай бойы жарнамалап,

елімізде бизнестің тасы өрге домалап тұр деп мақтанудың жөні
жоқ. Тіпті болмаса, 10 ірі-қара сатып алып, мал басын көбейткен
шаруаларды дәріптеу дәстүрге
айналып бара жатқаны жасырын
емес. Мал шаруашылығы қазақтың
ата кәсібі. Керек десеңіз, ауылдағы
әр қазақтың қорасында 5-6 ірі
қара мен отыздайын ұсақ малы
үйездеп тұруы шарты. Алдағы
уақытта құрылыс материалдарын,
ауылшаруашылығы
өнімдерін
өндіріп, тері өңдеген кәсіпкерлерді
дәріптеген жөн. Дәл осы деңгейдегі
кәсіпкерлер ертеңгі күні мемлекетке
сүйеніш
болатынын
ұмытпауымыз керек. Газетіміздің
өткен сандарында елімізде тері
өндірісі дамымаған соң, ауыл
шаруашылығының адымы ашылмай отырғанын айтқан едік. Осы
салаға түрен салудың маңызы зор
деп есептейміз. Қазақстанда осы
салаларды дамытатын іскер азаматтар жоқ па? Бұлай деп айтуға аузың
бармайды. Бізде еркін ойлайтын
іскер азаматтар баршылық. Бірақ
оларға қолдау жоқ. Олардың ойын
билік басындағылар еріккенің
ермегі санайды. Осы бір ащы
шындықты мойындауға тиіспіз.
Мұндай азаматтар ой-арманын іске

асырайын десе, оларға қаржылық
ресурс қолжетімді емес. Осы ретте
шенеуніктер бизнес те үлкен шабытпен істелетін шығармашылық
жұмыс екенін естен шығармауы
тиіс. Әйтпесе, қазақ баласының
талай бизнес идеялары жөргегінде
тұншығып, әлем елдері арасында Қазақстанның бәсі төмендей

беретіні сөзсіз. Сондықтан бос
сөз, болымсыз істі насихаттай бермей игілігі зор маңызды істерді
қолға алған азаматтарға қолдау
көрсететін кез жетті. «Бизнестің
жол картасы – 2020» бағдарламасы
шаштараз ашқан, мал сатып
алғандардың деңгейінде қалмауы
тиіс.

Зарина КӘРМЕНОВА, «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорының
Алматы қаласы бойынша бас қаржылай қолдау менеджері:
– Бұл бағдарлама 2009 жылы басталды. Екі күндік семинартренингтің
бірінші
күні
қатысушыларға
кәсіпкерліктің
экономикалық, екінші күні заңдық қырлары үйретіледі. 2013
жылдың 1 маусымына дейін Қазақстан бойынша 36616 тыңдаушы
осы курста оқып шықты. Бұл курста тәжірибелі экономистзаңгерлер кәсіпті қалай ашып, жүргізудің ең қарапайым әдістәсілдерін үйретеді. Сондай-ақ, кез келген уақытта қарап, бағытбағдар алулары үшін қатысушыларға өткен оқуларының нұсқалары
жазбаша және электронды түрде беріледі, арнайы сертификат тапсырылады. Сонымен бірге бізде Алматы, Шымкент, Павлодар, Тараз және Қызылорда қалаларында «Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтары» ашылған, енді бүгін-ертең Семей қаласында алтыншы КҚКО ашылады. Оларда барлық кәсіпкерлерге тегін сервистік
қызмет көрсетіледі. Қазірге дейін 23296 кәсіпкерге 82959 сервистік
қызмет көрсетілді. «Назарбаев Университеті» АҚ базасында 822
шағын және орта бизнес басшылары білімдерін жетілдірді. 1123
кәсіпкер «Іскерлік байланыс» аясында, соның ішінде 65 кәсіпкер –
АҚШ-та, 58 кәсіпкер – Германияда машықтанудан өтіп қайтты.

Таяуда «Ақ жол» партиясы Үкметтін сыртқы қарыз алуды заң жүзінде шектеуді
талап етті. Бүгінде сыртқы қарыздың көрсеткіштері бойынша тұрғындардың
жан басына шаққанда, ТМД елдерінің ішінде хәліміз «мүшкіл» екен. Жыл басында Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 137 млрд. долларды құрағаны белгілі.
Бұл Есеп комитетінің мәліметтеріне сәйкес ІЖӨ-нен 68,3 пайызын құрайды.
«Біз экспортталатын минералды шикізаттардың
бағасы жеткілікті дәрежеде жоғары болып
тұрғандықтан
өзімізді
сенімді
тұрғандай
сезінеміз, өйткені, біз бұрынғыша негізінен энергия ресурстары мен металлдарды сатудан
табыс тауып отырамыз. Үкімет, ең
болмағанда, біздің азық-түлік импортына бағыныштылығымызды
төмендете алмады, экономиканы
әртараптандыру бойынша да іс
шаралары әзірше тиімді болмай
тұр» – деп мәлімдеді ақжолдықтар.
Өте көп мөлшерлердегі сыртқы

заемдарды тарту – бұл азиялық аймақтағы
бірқатар елдердің басынан өткендей, кредиторелдерге экономикалық және саяси тәуелділікке
әкеліп соғады. Осыған байланысты, «Ақ жол»
партиясы парламенттік фракциясы қарыз
жағдайын, квазимемлекеттік сектордың
қарызын қоса алғанда, мемлекет тарапынан тиімді бақылау жүйесін
қалыптастыру
мақсатында
Үкіметтің
бюджет
бойынша
жыл сайынғы жоспарлары мен
есептеріндегі индикаторлық бағалау
практикасына өтуді ұсынды.
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Атырау облысы Қаржы полициясы бизнес ісіне заңсыз араласу дерегі бойынша 5 қылмыстық іс қозғады. Үсітімздегі жылдың
жартыжылдығында облыстық Қаржы полициясы департаментіне
кәсіпкерлерден 21 шағым түскен. Кәсібін нәсіп еткендердің құқығы
мен заңды мүдделерін аяқасты еткендер әшкере болып, кәсіпкерлердің
арыздары негізінде 5 сыбайлас жемқорлық қылмыстары қозғалғаны
мәлім болып отыр.
Осылайша
Атырауда
кәсіпкердің
дамуына тұсау салып отырған пара
алушылық ісі тоқтар емес. Айтлық, Индер
аудандық салық басқармасының басшысы
Г.Мұқышеваға жеке кәсіпкердің қызмет
мерзімін ұзарту үшін 30 мың теңге пара
алғаны үшін шартты түрде 3 жылға бас
бостандығынан айыру және 2 жыл сынақ
мерзімге жаза кесілді. Сондай-ақ шартты
түрде 4 жылға бас бостандығынан айыруға,
3 жыл сынақ мерзіміне Мақат аудандық
санитарлық-эпидемиологиялык қадағалау
басқармасы
бастығының
міндетін
уақытша атқарушы А.Алпысова сотталды. Ол өндірістік база салуға арналған жер

телімінің актісіне келісімін қою үшін 50
мың теңге пара алған. Атырау облысы бойынша Қаржы полициясы департаментінің
баспасөз қызметінің жетекшісі Алтынай Мұхтарованың ұсынған деректеріне
сүйенсек, Атырау қалалық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің
бас маманына қатысты қылмыстық іс сотқа
жолданған. Ол мемлекеттік сатып алу
конкурсының жеңімпазы деп тануға ықпал
жасау, келісімшарт жасау және жалпы
қамқоршылығы үшін алдау немесе сенiмге
қиянат жасау арқылы Атырау қаласының
оқу орталығы басшысының 350 мың теңге
қаражатын иемденген деп айыпталды.

Жақында «Даму» қорының бас кеңсесінде Парламент Мәжілісінің
депутаты Айгүл Соловьева Алматы қаласының шағын және орта бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Кездесуде А.Соловьева депутат болмай
тұрғанда бизнеспен айналысып, зор табыстарға жеткенін, сондықтан
шағын және орта кәсіпкерлікке қатысты мәселелерді бір кісідей
білетінін атап өтті.

Халақ қалулысы күзге сессияға Парламентте кәсіпкерлер үшін өте маңызды
заң жобасы дайындалып жатқанын айтты.
Жаңа заң құжат рұқсатнама процедуралары мен құжаттарына қатысты екенін айта
кетуіміз керек. «Рұқсатнама құжаттарын
қанша рет қысқартуға тырысқанымызбен,
бұл жүйе кесілген басының орнына тағы
екі бас өсіп шығатын ертегідегі жеті басты айдаһар сияқты. Сондықтан да біз сол
барлық құжаттар мен процедураларды
түгендеп, қайсысы рұқсатнама, қайсысы
басқа екенін анықтау туралы шешім
қабылдадық. Сөйтіп, заң күші бар актілер
мен түрлі мемлекеттік ведомстволардың
ішкі өкімдері деген сияқты «айлаамалдарды» жауып тастамақпыз», – деді
депутат. Содан кейін Соловьева ханым,

кәсіпкерлердің сауалдарына жауап берді.
Диалог барысында бизнестің мемлекеттік
органдармен және ұлттық компаниялармен
ынтымақтастығы, бизнестің әлеуметтік
бағыттылығы және басқа да көптеген
мәселелер сөз болды.
«Мені мына жайтты білгім келеді,
мүгедек кәсіпкерлер үшін қарастырылған
салықтық жеңілдіктерді ұлғайтуға болмас
па екен?! Мысалы, менің кәсіпорнымда тек

мүгедектер жұмыс істейді. Тағы бір сауал,
Халыққа қызмет көрсету орталықтарына,
Кәсіпкерлерге
қызмет
көрсету
орталықтарына, салық комитеттеріне және
басқа да сол сияқты мекемелерге зағиптарға
құжаттарды
ресімдеуге
көмектесетін
арнайы дайындалған қызметкерлерді
отырғызу мүмкіндігін қарастыруға бола
ма? Себебі зағип адам үшін қарапайым
бланк пен формулярды толтырудың
өзі – үлкен мәселе», – деді мүгедек
кәсіпкер Нәзира Құрмашева. Ол кісінің
сауалына жауап берген Айгүл Соловьева,
ұжымы мүгедектерден тұратын бизнес
кәсіпорындары үшін қандай жеңілдіктер
бар екенін қарап шығуға уәде берді. Оған
қоса, депутат «Бизнестің жол картасы
– 2020» бағдарламасын толықтыратын
«50+ бастама» құжатына тоқталып өтті.
Дәл осы жаңа топтамада мүмкіндіктері
шектеулі адамдарға, декреттен шыққан
әйелдерге және жастары 50-ден астам
адамдарға өз істерін
ашуға
көмектесетін
түрлі
жеңілдіктер
қарастырылған.
– Бізде заңнамалық
деңгейде көтеруді қажет
ететін мәселе бар. Біздің
банктерімізде, егер адам
мүгедек болса, оған
несие беру қажетсіз
деген ішкі нұсқаулар
бар. Ал дамыған елдерде
бұл
мәселе
сақтандыру қызметінің
күшімен
шешіледі:
арнайы
сақтандыру
рәсімделеді және ол
құжат бойынша мүгедек
кәсіпкердің сақтандыру
жарналарының
басым бөлігін мемлекет
төлейді, міне сондықтан осы сақтандыру
банктердің тәуекелдерін жабады. Ал
бізде бұл мәселе әлі шешілмеген, – деді
депутат өз сөзінде. Сөз соңында депутат
Айгүл Соловьева мен Ләззат Ибрагимова мүмкіндіктері шектеулі кәсіпкерлерге
басқалармен тең құқықта банктерден несие
алуға, мемлекеттік-жекеменшік әріптестік
жөніндегі және басқа жобаларға қатысуға
мүмкіндік беретін сақтандыру тетіктерін
бірлесіп қолға алу туралы келісім жасады.

Қазақстандық кәсіпкерлер 2013 жылдың бірінші жартыжылдығында
бәсекелестік туралы заңнаманы бұзғаны үшін 146 млн. теңге айыппұл
төледі. Бұл туралы Бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Болатбек Қуандықов.
«Үстіміздегі жылдың бірінші жартыжылдығында 46 тергеу жүргізілді, бюджетке
төленген айыппұлдар көлемі 146 млн теңгені құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 1 пайызға артық», – деді Б. Қуандықов үкімет отырысында. Оның айтуынша, жосықсыз бәсеке көбіне теміржол, фармацевтикалық, отын-энергетикалық және
телекоммуникациялық салаларда тіркеледі.
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ҚР Өңірлік даму министрлігі «ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» заң жобасын Мәжіліс қарауына ұсынғаны белгілі. Бұл заң жобасы кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын біртұтас қоғамдық ұйым құруды көздейтіні белгілі. Елімізде мұндай іргелі ұйымның құрылуы шағын
және орта кәсіпкерліктің алға басуына негіз болатыны сөзсіз. ҚР Өңірлік даму министрлігі мен «Атамекен» Ұлттық экономика палатасының
бұл бағыттағы ойына Мемлекет Басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та қолдау білдіргені белгілі. Дәл осы мәселеге қатысты Мақта өсірушілер
заңды тұлғалар бірлестігінің төрағасы Сайын Бақтыбаевқа көкейге тұнған бірқатар сұрақтарымызды қойып, тұшымды жауап алдық. Енді
соны оқырман назарына ұсынып отырмыз.

–
Сайын
мырза,
елімізде
кәсіпкерлердің
мүддесін
көздейтін біртұтас қоғамдық
ұйымның
құрылуы
мақта
өсірушілер үшін қаншалықты
тиімді?
– Қазіргі таңда елімізде
кәсіпкерлердің мүддесін қорғау
мақсатында құрылған 300-ден
астам қоғамдық ұйымдар бар.
Олардың бәрі жан-жақты жұмыс
істеп, бизнесті өркендетуге өз
үлестерін қосуда. Осы ретте «Атамекен» Ұлттық экономикалық палатасы кәсіпкерлік саланың өрісін
кеңейту үшін еліміздегі көптеген
бизнес
қауымдастықтарының
басын қосып, қуатты, билікке
сөзін өткізе алатын қоғамдық
ұйым құруды мақсат тұтқанын
орынды бастама деп есептеймін.
Қоғамдық
ұйым
ойдағыдай
жұмыс істеуі үшін бірінші кезекте ұйымға мүше кәсіпкерлердің
уақытылы жарна төлеп тұруы тиіс.
Өкінішке орай, еліміздегі бизнес қауымдастықтың мүшелері
толықтай жарна төлеп, ұйым
жұмысын алға бастыра алмай
келе жатқанын мойындауымыз
керек. Айталық, оңтүстік өңірдегі
біздің қоғамдық бірлестікке мүше
шаруалардың 20-25 пайызы ғана
тиісті жарнасын уақытында төлеп,
ұйым жұмысына белсене араласып тұрады. Егер өнім өндіруші
кәсіпкерлердің мүддесін көздейтін
ортақ ұйым болса, көптеген өзекті
мәселелерді шешуге болар еді.
Сондықтан Мақта өсірушілер
заңды тұлғалар бірлестігі ҚР
Өңірлік даму министрлігі «ҚР
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
туралы» заң жобасын Парламент қарауына ұсынуда барынша
қолдау білдіреді.

– Енді мақта өсірушілердің
өзекті
мәселелері
жөнінде
айта кетсеңіз. Оңтүстіктегі
шаруларды нендей мәселелер
толғандыруда?
– Мақта өндіруге қатысты қазір
көптеген мәселелер бар. Бүгінде
басты мәселе – мақта өндіру
көлемін арттыру болып тұр. Бұдан
басқа мақта өсіруде жаңа технологияларды кеңінен тарту, яғни
тамшылатып суару жүйесін жаппай енгізуге де күш салып жатқан
жайымыз бар. Сондай-ақ, қазір
мақта өсіретін шаруашылықтарды
ірілендіру де өзекті мәселелердің
біріне айналып отыр. Айталық,
еліміздің солтүстік өңірінде бір
ғана шаруа ондаған мың гектар жерді игерсе, оңтүстікте
керісінше, бір шаруаға 4-5 гектар
жер телімі тиеді. Қазір облыста
тек қана мақта өсірумен айналысатын 23 мың шаруа қожалық
бар. Солардың 85 пайызы ұсақ
шаруашылықтар. Оларға тиесілі
жер телімі 3-5 гектардан аспайды. Жері аз шарулардың жоғары
өнім алып, шаруашылығын заманауи технологиямен қамтамасыз
ете алмайтыны екі бастан
белгілі. Бұл қиыншылықтан
шаруашылықтарды
ірілендіріп
қана
шығуға
болады.
Алдағы уақытта біздер ұсақ
шаруашылықтарды ірілендіру турасында облыс көлемінде насихат
жұмысын жүргізуді көздеп отырмыз. Егер кәсіпкерлер мен шаруа қожалық иелерінің мүддесін
қорғайтын қуатты ұйым болғанда
бұл мәселені жеделтетіп шешуге
болар еді. Алдағы уақытта «Атамекен» экономикалық одағы бастамасы іске асса, бұл мәселе оң
бағытта шешілетініне сенімдімін.

2007
жылы
қабылданға
«Мақта өндіру туралы» заң
қарапайым
шаруалардың
қаржылық ресурстарға деген
қолжетімділігін
төмендетіп
кеткені белгілі. Бүгінде еліміздегі
екінші деңгейлі банктер мақта
өсіруші шаруаларға бір тиын да
несие бермейді. Алдағы уақытта
осы мәселені шешуіміз керек.
Әйтпесе, мақта өндірісі дамиды
деп айту қиын. Бұрын шаруалар
көктемде мақта қабылдайтын
компаниялармен келісімшартқа
отырып, біраз қаржы алып жұмыс
істейтін-ді. Өз кезегінде мақта
қабылдаушы кәсіпорындар өзінің
дүние-мүлкін кепілге қойып,
екінші деңгейлі банктерден несие алып, шаруаның алаңсыз
жұмыс істеуіне жол ашатынды. Тіпті кейбір компаниялар
шаруаның жерін айдап та беруші
еді. Бүгінде сол жүйе пышақ кескендей тыйылған. Жаңа заң
қолданысқа енгелі бері ірі мақта
қабылдаушы компаниялар мен
қарапайым шаруалардың арасы
ажырап қалған. Мақта әлемдік
биржа тауары болғандықтан
жылдағы баға да ала-құла.
Мұның өзі де шаруаларға қиын
тиіп отырғанын айта кетуіміз
керек. Айталық, 2011 жылы 1
келі мақтаның бағасы 122 теңге
болса, өткен жылы 75 теңгеден
саудаланды. Осылайша баға
күрт төмендеп, шаруалардың сан
соғып қалатын кездері де болатынын айта кетуіміз керек.
– Еліміздегі мақта өсірушілердің
кәсіби біліктілігін арттыру
бағытында қандай жұмыстар
атқарылуы керек?
– Бүгінде
жетістіктердің

агротехникалық
көмегінсіз

ауылшаруашылығы
саласында мол өнім алу мүмкін емес.
Сондықтан
біздің
қоғамдық
бірлестік көршілес Өзбекстаннан
мақта өсіру ісін жетік білетін
мамандарды шақырып, арнайы
курстарды өткізуді жоспарлап
отырмыз. Мұндай іс-тәжірибе алмасу жұмыстарын ұдайы өткізіп
тұруға қаржы қолбайлау болып
тұр. Сол себепті мұндай маңызды
жұмыстарды
қауымдасып
өткізудің маңызы зор. Қазақстан
Вашингтондағы
Халықаралық
мақта өндірушілер ұйымының
белсенді мүшесі болып саналады. Осы ұйымның басқосуларына
Шардара ауданындағы Тұрғанбек
Қанаев, Түркістан қаласынан
Қалиолла Әдимовтар қатысып,
мақта алқаптарына тамшылатып суару жүйесін енгізіп, мол
өнім алып отыр. Іргезіміздегі
Қытай мен Өзбекстанның істәжірибесінен де көптеген жайттарды үйренуге болады.
– Сайын мырза, қазір еліміз
жылына қанша тонна мақта
өндіріп отыр?
– Өткен жылы оңтүстіктегі
мақта еккен шаруалар 98 мың
тонна мақта өндірді. Еліміздің
мақта өсіру саласындағы әлеуетін
есепке алсақ, бұл әлдеқайда төмен
көрсеткіш екенін байқаймыз.
Қазір көршілес Өзбекстан жылына 1 млн. тонна мақта өндіріп,
мол
пайдаға
батып
отыр.
Алдағы уақытта шаруаларымыз
мақта алқаптарына уақытында
агротехникалық
жұмыстарды
жүргізіп, тамшылатып суару
жүйесін енгізсе, жылына 700 мың
тоннаға дейін мақта өндіретін
мүмкіндігі бар.

–
Мемлекеттің
мақтаға
беріп
отырған
субсидиясы қаншалықты шаруаның
жыртығына
жамау
болып
отыр?
– Биыл бір гектар жерге егілген мақтаған 15 мың
теңгеден көмек қаржы берілуде.
Мақта
алқаптарына
тамшылатып суару жүйесін енгізген
шаруашылықтарға
40
мың
теңге
қарастырылған.
Бұған
қосымша Үкімет мақташыларға
жеңілдетілген бағамен жанаржағармай, зиянкестерге қарсы
қолданатын
дәрі-дәрмектер
ұсынып отыр. Өкінішке орай,
шағын
шаруа
қожалықтар
мемлекеттің осындай қаржылау
қолдауына қол жеткізе алмауда.
Әрбір субсидия мен жеңілдікке
бөлек қағаз жинау қажет. Бұл үшін
қарапайым шаруа қалтасынан
біраз қаржы шығындайтыны
сөзсіз. Сондықтан мақташылар
тарапынан
субсидияға
анау
айтқандай
қызығушылық
жоқ. Мұндай жеңілдіктерді ірі
шаруашылықтар ғана пайдалануда. Егер «Атамекен» Ұлттық палатасы жанынан кәсіпкерлердің
мүддесін көздейтін ортақ ұйым
құрылса, шаруалардың субсидияға
қолжетімділігі арта түсер еді.
Іргелі ұйым жанынан түрлі қызмет
көрсететін бөлімдер құрылып,
шаруаларды қағазбастылықтан
құтқаратын мүмкіндік туатыны
анық. Сондықтан оңтүстіктегі
мақта
өндірушілер
ортақ
ұйымның тездетіп құрылғанын
қалайды. Мақта саласын дамытуда жаңа ұйым серпіліс беретіне
шаруалар өте сенімді. Сондықтан
бұл
бағыттағы
жұмыстарды
жеделдетіп шешкен жөн.

www.nap.kz

№8(125), тамыз 2013

Қазақстанда бизнес ашу оңайдың оңайы: жеке
кәсіпкерлік туралы куәлікті екі күннің ішінде алсаңыз,
ал жауапкершілігі шектеулі серіктестікті ашу үшін
небәрі он күніңіз кетеді. Қандай керемет!.. Алайда
мамандардың айтуынша, бұл – жасырын пайызы бар
банктің несие бойынша жарнамасы іспетті дүние.
Ашу оңай
Аталған
нарыққа
келушілердің көбісі мұнда болмашы қателік үшін ірі көлемде
айыппұл салынатынын біле
бермейді. Айналып келгенде, әлгі
жаңа кәсіпкерлердің басым бөлігі
пара беруші немесе ірі көлемде
айыпп ұл төлеуші субъекті болып шығады. Мысал елтірсек,
мысал миллион. Біреуіне тоқтала
отыралық. Бір жеке тұлға
ЖШС ашып, өзін директор етіп
тағайындап қаулы шығарады.

25 мың теңге аудармаған болып
шығады. Сол секілді электрондық
поштаға ескерту келген, ол оған
жауап бермепті. Сондықтан
әлгі фирма қожайыны 25 мың
теңгеден тыс бес хаттама бойынша (заңды тұлғаның зейнетақы
төлемін,
заңды
тұлғаның
әлеуметтік төлемін, директордың
зейнетақы төлемін, директордың
әлеуметтік төлемін уақтылы
аудармағаны үшін және электронды хатқа жауап қатпағаны
үшін) айыппұл төлеуі керек, сон-

Ал есеп беруді жеңілдетілген
форма бойынша өткізуді жөн санайды. Кімнің ақшасы бар, олар
бухгалтерлік есепті жүргізуді
маманданған фирмаға тапсырады
(бірақ заңдылық бойынша жаңа
кәсіпкерлер бұл іс өзімнің де
қолымнан келеді деп есептейді).
Әлгі жеке тұлға есеп беруді арнайы фирмаға жүктеді делік.
Біршама уақыт өткен соң банкке
барған серіктестік иесі шотынан
ақша бұзып ала алмайтынын,
мұның жайын жергілікті Салық
комитетінен сұрау керектігін
естиді. Ал ондағылар өткен тоқсан
бойынша есеп өткізілмегенін,
зейнетақы және әлеуметтік салымдар аударылмағанын айтады. Фирмада жалғыз қызметкер
болғандықтан, ол өзіне шамамен

да бұл арадағы барлық сома 200
мың теңге болып зорайып шыға
келеді. Жеке кәсіпкер үшін бұл
– қомақты сома. Оған достары,
таныстары мұндайда заң бойынша бір рет кешірім жасалуы тиіс
деп кеңес береді. Осы сұрақпен
салық қызметкеріне барған оған:
«Иә, кешірім жасауға болады,
ол үшін «қызметімізге» 60 мың
теңге төлесеңіз болғаны» деп
жауап беріледі. Міне, осылайша
пара берудің саңылауы ашылады,
кәсіпкер де заңсыз жұмыс істеуге
болатынын байқайды. Негізінен,
әкімшілік сотқа шағымданса,
бұл шығынның барлығын өзі
қызметіне жүгінген бухгалтерлік
фирмадан өндіруге болар еді.
Алайда кәсіпкердің заң бойынша тәжірибесі аз әрі уақыты да

тығыз. Сондықтан кәсіпкерлер
пара беріп құтылуға мәжбүр.

Жабу қиын

Ал серіктестікті жабу – бөлек
хикая, оны ашуға кеткен ақша мен
уақыт жабу кезеңінде бірнеше 100
есеге өседі. Кәсіпкерлікті тіркеу
жолы қарапайым – тәжірибесі аз
кәсіпкер – салық заңнамасының
бұзылуы – пара беру немесе ірі
көлемдегі айыппұл. Мамандардың
айтуынша, бұл мәселенің шешімі
де қарапайым. Тіпті екі амалы
бар. ЖШС-ны ашар алдында
болашақ кәсіпкерді құқықтық сауат ашу курсынан өтуді міндеттеу
керек немесе шағын бизнес
субъектілеріне есеп жүргізуді
үйрететін мемлекеттік ұйым
(штаты бес адамнан тұратын)
құру қажет. Бірақ тіркеліп жатқан

Елімізде кәсіпкерлердің POS-терминал арқылы төлем қабылдай бастағаны
белгілі. Бірақ нақты ақшамен сауда жасап үйреніп қалған халық бұған әлі
үйренісе алмауда. Бұл мәселені жан-жақты зерттеген қоғамдық ұйымдар жыл басынан бері электронды жүйе арқылы төлем жасау әр адамға шаққанда 270 тегеден
3740 теңге ұлғайғанын алға тартты.
Осыған дейін билік орындары кәсіпкерлер
POS-терминал орнату турасында талап қойып,
асықтырғанын «НГ» газеті жан-жақты жазған
болатын. Бұдан кейін шағын және орта бизнес
өкілдері банктерде сарылып кезекте тұрып, жаңа
құрылғына алуға тырысқанды. Дәл уақытында ала
алмаған кейбір кәсіпкерлер мемлекетке айыппұл
төлеп, біраз шығынға батқаны да жасырын емес.
Бұл мәселе кәсіпкерлер арасында әлі күнге дейін
өзекті болып тұр. Бүгінде ел азаматтарының 8
пайызы электронды төлем жасайтын картаға
ие. Бұл өзге елдермен салыстырғанда төмен
көрсеткіш екені белгілі. Бүгінде қадағалаушы
органдар болса, дүкендер мен қызмет көрсету
нысандарына жаппай POS-терминалдар орнату
көлеңкелі қаржы айналымына шектеу қоятынын
алға тартуда. Олардың ойынша, төлем карточкаларымен есеп айырысу көзге көрінбейтін қаржыны
30 пайызға дейін қысқартпақ. POS-терминал
орнтауға банктер мүдделік танытып отырғаны
белгілі. Өйткені олар әрбір есеп айырысудан
қызмет ақысын ұстап, қалтасын қампитатыны
белгілі. Бірақ олар да бұған дайын болмай шықты.
Мемлекеттік органдар да бұл істі толық аяғына

кәсіпкерлер саны жылдан-жылға
артып, бюджетке түсетін айыппұл
көлемі де өсіп жатқандықтан бұл
мәселе шешімі салықшыға да,
биліктегі адамдарға да қызық
емес секілді.
Кәсіпкерлер үшін тағы бір
мәселе – мемлекеттік сатып алулар. Біздегі кәсіпорындардың
басым
бөлігі
мемлекеттік
тапсырыстың арқасында ісін
дөңгелетіп отырғандығы ешкімге
жасырын емес. 2008 жылдың
соңы 2009 жылдың басында барлық кәсіпорын орнынан
қалай көтерілгенін еске алалық.
Дағдарыс өтті-кетті, бірақ сол
жүйе өзгеріссіз қалды. Бізде
мемлекеттік тендердің барлығын
ұтып алатын бірқатар кәсіпорын
бар, бірақ олар ары қарай
басқаларына тапсырыс береді.
Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттік
тендерді ұтып алушы – делдал
фирмалар. Мысалы, нақты тапсырысты орындаушы компания
қолына мемлекеттік тендер бойынша бөлінген қаражаттың 60
Виктор Ямбаев, Алматы
кәсіпкерлер қауымдастығының
президенті:

жеткізбей шикі күйінде ұсынып отыр. Бұл іске
кәсіпкерлер де дайын болмай шыққаны жасырын
емес. Оның үстіне шағын және орта бизнес үшін
мұндай терминалдарды орнату қалтаға салмақ
салатынын да айта кетуіміз керек. Әрі банктік
алымдардың пайызы да жоғары. Сауда нүктесіне
бір POS-терминал орнатудың құны орта есеппен
100 мың теңгеге барады. Ал банк әрбір қаржылық
операциядан 4-5 пайызға дейін комиссия алады.
–
Бастапқыда
кәсіпкер
құқығы барлық деңгейде тапталды. Біз оның барлығын жылдар бойы билікке жеке-жеке
түсіндіріп, алған бетімізден танбай айтып келеміз. Біршама істер
атқарылды. Алайда майшелпектен айырылғысы келмейтіндер
қандай заң қабылдасақ-тағы,
соны айналып өтіп, кәсіпкерді
қанаудың әйтеуір бір жолын
тауып алады. Шекпенділердің
психологиясын өзгерте алмай
келеміз. Кәсіп дамыса, елің,

пайызы тисе, қалған бір бөлігі –
20-30 пайызы – параға, тағы бір
бөлігі – 10-20 пайзы делдалдардың
еншісінде кетеді. Қорыта келгенде, кәсіпкерлер орындауы тиіс
жазылмаған мұндай «заңдар»
еліміздегі
экономикамыздың
көлеңкелі тұсын қоюлата түсетін
факторлар
болып
табылады.
Сондықтан бұл бағыттағы мәселе
шешімдері кезек күттірмеуі тиіс
деп есептейміз. Ресми дерек бойынша, елімізде көлеңкелі экономика көлемі жалпы ішкі өнімнің
20-30 пайызын құрайды, ал ресми емес деректерде ол 40 пайыз
деп те көрсетіледі. Егер статистика бойынша Қазақстанда 8
миллионнан астам адам еңбек
етеді десек, оның 2,7 миллионы
немесе 32,8 пайызы – өзін-өзін
жұмыспен қамтушылар. Міне, осы
категорияға жататын адамдардың
басым
бөлігі
көлеңкелі
экономиканың ықпалымен ісін
өрге сүйреуде деп айтуға болады.
Кәмшат САТИЕВА,
«Алаш айнасы» газеті
жерің дамиды дегенді кейбіреуі
түсінгендей болды. Оған да
тәубе деп қоямыз. Бірақ бұл
бағытта атқарылатын шаруа әлі
де қыруар. Әсіресе жемқорлықты
ауыздықтау бойынша.
Геннадий
Шестаков,
Кедендік
брокерлер
қауымдастығының төрағасы:

– Жыл бойғы Қытай
бағытындағы көлеңкелі ақша
көлемі – 1,2-1,8 млрд. доллар, ал
түріктер жағындағы – 1 млрд
доллар, ал қырғыз ағайынмен
арада 800 млн доллар айналып
жүреді. Қазақстан мен Араб
Әмірліктері – 600 млн доллар.
Бұл – әр жүк көлігіне 30-40 мың
доллар көлемінде төленетін
параның жылдық сомасы.
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Ел азаматтарының еңбегінің құны мен табысы
да осы орташа жалақының деңгейімен анықталады.
Қазақстандағы жалақының өсімі дағдарыс жылдарына тап келгендіктен ресми деректерді инфляция жұтып
қоятыны анық. Жалпы, соңғы үш жыл ішінде орташа
айлық номиналды жалақының өсімі жылына 7 пайыздан артық көрсеткішті құрап отыр. Ресми мәліметтерде
осы мөлшердегі қарқынмен халықтың ақшалай табысы
да өскенін байқаймыз.

2012 жылдың қорытындысы
бойынша жалақы көлемі 101 мың
теңгеден асып, тұрғындардың
ақшалай кірісі – 51,7 мың теңгеге
жетті. Бұл көрсеткіштерге орай
Қазақстан ТМД мемлекеттері
арасында Ресейден кейінгі екінші
орында (670 доллар) тұр. Ал,
Әзірбайжан, Украина және Арменияда ол көрсеткіш 450-330
доллардың көлемінде. Аталған
елдердің ішінде ең төменгі орташа
жалақы көлемі Тәжікстанда (100
доллар) тіркелген. Рас, бұрынғы
посткеңестік республикалардың
ішінде біздің көрсеткішіміз жаман емес, бірақ жалақы көлемі
жағынан
дамыған
елдермен
салыстырғанда бұрынғыша артта
қалып отырмыз. Мысалға алсақ,
былтыр АҚШ-та орташа айлық
жалақы 4100 доллар, Германияда
– 3900, Жапонияда – 3600, Швецияда – 3400, Италияда – 3000,
Испания мен Грецияда – 2800
және 2600 долларға тең болды.
Шығыс Еуропа мемлекеттеріндегі
ең жоғары жалақы Чехия мен
Польшаға (1700 доллар) тиесілі.
Осыған сәйкес, бұл елдердегі
әлеуметтік cаясаттың бірденбір көрсеткіші болып саналатын
ең төменгі еңбекақы көлемі де
жоғары. Ол – Испанияда 810 долларды құраса, АҚШ-та – 1320,
Швейцарияда 2400 доллар. Ал,
2012 жылы дамыған елдерді былай қойғанда Қазақстандағы
жалақының минималды мөлшері
17439 теңгеден (117 доллар) айналып, ТМД елдеріндегі көрсет
кіштен де төмен болған. Бұл
тұрғыда Ресей (170 доллар),
сондай-ақ, Украина, Беларусь,
Әзірбайжан да бізден алда тұр.
Жалпы, күнкөріс минимумы кез
келген адамның тіршілік әрекеті
мен жұмысқа деген қуатын
қалпына келтіруге қажет ақшалай
қаражаттың ең төмен деңгейі.
Негізінен, статистикалық есептер
мен ғылыми зерттеулерде күнкөріс
минимумының
көрсеткіші

кедейлік шегі ретінде қаралады.
Қазақстанда күнкөріс минимумы 2012 жылдың 1 қаңтарында
17 439 теңгені құрады. Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің мамандарының
есептеуіне
сүйенер
болсақ,
кедейшілік шегі жоғарыдағы
күнкөріс минимумының 40 пайыз көлемін құрайды. Сонда,
17 439 теңгенің 6 975,6 теңгесі
(40 пайызы) кедейшілік шегін
анықтайтын сома деп саналмақ.
Шындап келгенде бұл ақшаға
ары кеткенде тек бір ай уақытқа
ғана өмір сүруге болады, оның
өзінде ауру-сырқаудан аман,
көлденең қырсықтықтан ада
болсаңыз. Әдетте өзге мемлекеттерде күнкөріс минимумының
көрсеткішінен кейін кедейшілік
басталады деп саналып, елді
дағдарыс жайлағанын айтып
даурыға бастайды. Бұл тұрғыдан
қарастырсақ, біздегі аталған
министрлік
мамандарының
кедейшілік шегін пайыз түрінде
есептеуі түсініксіз жайт. Себебі,
жоғарыдағы ара қатынас жайында біздің заңнамада да ештеңе
жазылмаған. Бізде кедейшілік
шегін есептеу 2000 жылы
шыққан Үкіметтің қаулысына
сәйкес жүзеге асады. Қаулыда
«кедейшілік шегі экономикалық
мүмкіндіктерге
байланысты
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау
министрлігімен
анықталады»
деп
анық
көрсетілген. Нақты критерийлер мен сандар жоқ. Ал, дамыған
елдердегі есеп мүлдем өзгеше.
Мысалы, АҚШ ресми түрде
өз азаматтарының 15 пайызын
күнкөрісі төмен деген санатқа
жатқызады. Құрама штаттардағы
2010 жылғы есептеу бойынша:
төрт адамнан тұратын отбасының
жылдық табысы 22,314 мың доллар, яғни әр адамға күніне 15,5
доллардан келеді. Еуропа бойынша көрсеткіші – 16,4 пайыз және
ЕуроОдақта кедейшілік шегінен
асқандардың кірісі орта есеппен
жылына 13 мың долларды (бір
айда1083 доллар, күніне 36,1 доллар) құрайды.

Ал жаңа заңда «шағын бизнес жарна төлеуден босатылады» деп көрсетілген, яғни
олардың ҚР Кәсіпкерлерінің ұлттық палатасына мүшелігі тегін болып табылады. Сенатор Сәрсенбай Еңсегеновтің айтуынша, орта бизнес үшін палатадағы жыл сайынғы
мүшелік 360 мың теңге тұрса, ал ірілері шамамен 3,5 млн теңгеге шығындалуы тиіс
екен. Осы жағынан алғанда, ҚР Кәсіпкерлерінің ұлттық палатасының бюджеті 14
млрд теңгені құрайтын көрінеді.
Жалпы, аталған палата кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыруды реттейтін заңнаманы жетілдірумен,
мемлекеттік органдардың қызметін бағалаумен,
отандық өндірісті қолдау істерімен, мемлекеттік
сатып алулардағы жергілікті өнімнің үлесін арттырумен айналысатын болады. Сондай-ақ бұл
палата қызметі бизнесті дамыту мен қолдауға
бағытталады, ол белгілі бір мінберлерде кәсіпкерлер
мүддесін танытып, олардың құқығын қорғайды,
кәсіпкерлік білікті арттырып, техникалық және
кәсіби білімін дамытуға көмектесу арқылы арнайы
сертификат тапсыру ісін де қолға алады, кадрларды аттестациялаудан өткізеді. Бірақ алдын ала
белгілі болып отырғандай, мұндай палатаға енуге кейбір отандық кәсіпкерлеріміз дайын емес.
Бұл жайтты Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының вице-президенті Тимур Назханов былайша түсіндіреді:
– Кәсіпкерлердің басым бөлігі Қазақстан
кәсіпкерлерінің
ұлттық
палатасының
құрылғандығынан бейхабар, не болмаса оған
мүшелікке өту не үшін қажеттігін пайымдай алмай отыр. Сондықтан бұл арада бизнес
қауымдастықты ақпараттандыру жағын күшейту
керек. Тек тәжірибе ғана палата жұмысының нақ
бағасын бере алады. Жалпы, ұлттық палатаны
құру туралы идея өте жақсы. Мәселен, Германияда, Австрияда шағын кәсіпорын ашқысы келген адам салалық палатаға мүшелікке өтуі тиіс.
Ал палата ол адамға білікті кадр таңдап алуға
көмектеседі, өйткені осы орган аясында маманның
білігін арттыратын бірнеше оқу орталықтары бар,
– деп ойын ортаға салды. Ал, әу бастан, жарна
төлеуді міндеттеуге қарсы болғандардың бірі –
Алматы кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы
Виктор Ямбаев бұл ретте өз қынжылысын жасыра
алмады. «Кәсіпкерлерді бас қосушы мемлекеттік
құрылым болмауы тиіс. Бұл – біріншіден.
Екіншіден, жарна төлеуге басынан қарсы болдым, өйткені бұл кәсіпкердің таза жолмен тапқан
ақшасына қол салудың бір құралы ғана секілді.
«Атамекен» одағы» ұлттық экономикалық палатасы жағдайында мүшелікке өтпей, сәйкесінше,
жарна төлемеуге болатын еді. Бірақ жаңа палатаға

қатысты кәсіпкерлерге ондай ерікті қалдырмапты.
Қоғамның өкілі ретінде шат-шәлегіміз шығып,
мәселе көтергенімізбен бізді бұл арадан ешкім
тыңдамайды. Заңда әлгі палатаға кәдімгідей
құзырет беріпті. Шынымен де, сол мәртебесіне
лайық жұмыс істесе, оны балама құрылым ретінде
пайдалануға әбден болады. Өйткені біз жаман
кеңес бермейміз ғой. Алайда аттың алдында арбаны қойып қоятын бізде жағдай көп кездеседі. Бұл
арада солай болып тұр. Сондықтан да күмәнім
қою», – дейді.
«Атамекен» одағы» ҰЭП-тің Қарағанды
облысындағы филиалының директоры Талғат
Доскеновтің айтуынша, қабылданған аталған
заң жобасы отандық кәсіпкерлердің ұпайын
түгендейді.
– Бастапқыда жаңа палатаға қоғамдық ұйымның
жетекшілері мүшелікке өтеді. Себебі нарықтың
жекелей қатысушыларына қарағанда ұйым
таразыланған саясат жүргізеді. Әрбір жұмысшыдан
алынатын бір айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі
қаржы кәсіпкерлер үшін ауыртпалық танытпайды
деп ойлаймын. Керісінше, шағын және орта бизнес
нарықты зерттеу үшін мықты сарапшы жалдай
алмайды, маман таңдауда да шатасып жатады. Ал
аталған құрылым бұл жағынан тегін көмек қолын
созады. Бұл отандық кәсіпкерлердің құқықтық сауатын ашуда, өзінің құқығын қорғауда жан-жақты
ақпараттық демеу бола алатын таптырмайтын мекеме деп білемін,– дейді Т.Доскенов.
Бұған дейін де «Атамекен» одағы» ұлттық
экономикалық палатасы кәсіпкерлер құқығын
қорғауда, осы салаға қатысты заңнамаларды дайындауда ерен еңбектер көрсетіп келе жатқанын
білеміз. Өз тәжірибесін бұл құрылым жаңа палатада тағы шыңдай түсетіндігіне сенім білдіргіміз
келеді.
Көбіне «Атамекен» одағы» ұлттық
экономикалық палатасын сөз етіп отырған заң аясында құрылатын жаңа палатамен шатастыратындар да бар. Нақтылай кетейік, таяуда жаңадан ҚР
кәсіпкерлерінің ұлттық палатасы құрылады, оның
құрылтайшылары ҚР Үкіметі мен «Атамекен»
одағы» ұлттық экономикалық палатасы болып табылады.

