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Қара базардан нанын тауып жүрген халықтың 
қарасы күннен-күнге көбеймесе, азайып отырған жоқ. 
Өйткені дағдарыстың толқыны қайта айналып соққан 
сайын, тұрақты жұмысынан айырылғандар амалсыз 
сауда-саттыққа бет бұрады. Өзін-өзі жұмыспен қамтып 
жүргендердің 54 пайызы – осы саланың қазанында 
қайнап жүр.

Сарапшылардың айтуынша, 
Қазақстанда 2 миллионнан астам 
адам саудада жұмыс істейді. 
Сауда-саттықтан қазынаға түсетін 
салықтың да үлесі қомақты. 
Алайда бұл сала әлі күнге ел 
экономикасының қосалқы 
бөлшегіндей қаралып, жетімнің 
күйін кешіп жүргені жасырын 
емес. Нарық жүйесіне енгелі ана 
министрліктен мына министрлікке 
бірнеше рет «лақтырылған» сауда-
саттық саласының бүгінгі күйі мәз 
емес. Сондықтан бұл жүйені ретке 
келтіретін, жақсылап басқарып 
отыратын арнайы министрлік не-
месе агенттік керек. Бұл бүгін 
ғана көтеріліп отырған мәселе 
емес. Осыдан 5 жыл бұрын сауда-
саттық пен қызмет көрсету сала-
сында жүргендерге салынатын 
салықты азайтып, жұмысын 
үйлестіретін арнайы министрлікті 
құруды сұраған. Қиын сәтттерде 

кәсіпкерді қолдайтын, арыз-шағым 
айтып барғанда қолтығынан 
демейтін бір мекеме керек. 
Өйткені қазіргідей жағдайда олар 
қорғансыздың күнін кешіп 
отыр. «Оған мысал көп» дейді 
Қазақстанның сауда-саттық және 
қызмет көрсету саласындағы 
кәсіпорындар кәсіподағының 
төрайымы Жібек Әжібаева. 
Қазіргі кезде Экономикалық 
даму және бюджеттік жоспар-
лау министрлігінің қарамағында 
сауда комитеті бар. Алайда оның 
мүмкіндіктері сарқа пайдала-
нылды дейді кәсіпкерлер. Сауда-
саттық саласын арнайы дамыту 
стратегиясы мен тактикасының 
жоқтығынан дамып жатқан жоқ. 
Сондай-ақ, оның ілгерілеуіне 
түрлі министрліктердің 
қарамағына беріліп, тізгінін 
ұстаған басшылардың жиі ауы-
суы да кедергі болып тұр.

Жібек Әжібаева, Қазақстан сауда 
кәсіпорындары қауымдастығының вице-
президенті:

– Шымкент, Тараз қалаларында бірнеше 
базарды бір күннің ішінде таратып жіберді. 
Ал осы базардан нанын тауып жүрген 
жандардың қамын ойлаған ешкім жоқ. 
Алматының базарларынан да шу шығып 
жатқаны осы саланы реттейтін бір ұйымның 
болмауынан. Арнайы ведомство болса, 
олар алдын-ала өзге министрліктермен 
келісіп, «4-5 жылда базарларды қысқартамыз, оларды басқа форматқа 
көшіреміз» деп, босаған адамдардың жұмыссыз қалмауын ойласты-
ратын еді.

Атамұрат Шәменов, экономика 
ғылымдарының докторы:

– Ондай министрлік құрылатын бол-
са, «біздің құқығымызды қорғайды» 
деп ойлау әбестік. Себебі министрлік 
құрылса да, біздегі базарлардың орнала-
суы, санитарлық жағдайға қойылатын 
талаптарға сай келмейтіндіктен, қаладағы 
барлық базарларды алып тастауға тура 
келеді. Үшіншіден, бізде сауда мәдениеті 
қалыптаспаған. Ғылыми маркетинг бой-

ынша, сырттан алып келінетін тауардың үстіне 20 пайыз үстеме 
қойса, жақсы табыс табуға болады. Ал біздің саудагерлер бірнеше 
есе қымбаттатып қояды. Содан кейін, «кәсіпкер» деген кезде, дәні 
мен қабығын бөле қарау керек. Дәні дегеніміз – нағыз тауар өндіруші 
кәсіпкер де, қабығы – алып-сатушылар, қызмет көрсетушілер. Ал 
оларды тексермеу керек дегенге де қарсымын. Қазіргілер су орнына у 
берсе де ешкім қадағалап отырған жоқ. Ал қалыптасқан «хаос» талап 
пен жауапкершілікті көтергенде ғана шешіледі. 

Камералдық бақылау – салық төлеуші (салық агенті) табыс еткен салық есептілігін, 
уәкілетті органдардың мәліметтерін, сондай-ақ салық төлеушінің қызметі туралы 
басқа да құжаттар мен мәліметтерді зерделеу мен талдау негізінде салық қызметі 
органдары жүзеге асыратын бақылау. Мұндай бақылау қателерді басқару жүйесінің 
құрамдас бөлігі болып табылады. Басты мақсаты – салық органдары камералдық 
бақылау нәтижелерi бойынша анықтаған құқық бұзушылықтарды салық органда-
рында тiркеу есебiне қою және Салық кодексінің 587-бабына сәйкес салық есептілігiн 
ұсыну, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлеу арқылы 
салық төлеушiге дербес жоюға құқық беру болып табылады.

Бақылауды жүргiзу тәртібі мен мерзiмдерi 
де бар екенін айта кетуіміз керек. Айталық, 
салықтық есептіліктi, өзге де уәкiлеттi мемлекеттік 
органдардың салық салу объектiлерi және салық 
салуға байланысты объектiлер туралы мәлiметтер 
топтастырлған. Осы ретте камералық бақылау 
салық төлеушiнiң қызметi бойынша әртүрлi ақпарат 
көздерiнен алынған мәлiметтердi бір-бірiмен са-
лыстыра отырып жүргізілетінін кәсіпкерлердің 
есіне сала кетеміз. Сондай-ақ камералдық бақылау 
Салық кодексінiң 46-бабында белгiленген ережелер 
ескерiле отырып, талаптың өткен мерзiмi iшiнде 
жүзеге асырылуы тиіс. Ал бақылау нәтижелері 
бойынша анықталған заң бұзушылықтарды 
жою туралы хабарламаны орындауды салық 
төлеуші (салық агенті) ол табыс етілген (алынған) 
күннен кейiнгi күннен бастап отыз жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырылуы тиіс. Мұндайда салық 
төлеушінің анықталған құқық бұзушылықтар 
жататын салық кезеңі үшін салық есептілігін, 
түсініктеме болуы тиіс. Хабарламаны жіберуде де 
салық органдарының лауазымды тұлғаларының 
әрекетіне шағымдар ұсыну камералдық бақылау 
нәтижелері бойынша анықталған құқық 
бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның 
орындалуы болып танылады. Егер кәсіпкер хабар-

ламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген 
жағдайда мынадай құжаттарды ұсына алады. 
Олар – бақылау нәтижелері бойынша анықталған 
құқық бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны 
жіберген түсініктеме, салық қызметі органдары ла-
уазымды адамдарының әрекеттеріне шағым болуы 
шарт. Егер түсініктемені тапсырған тұлғаның хабар-
ламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеуіне 
негіз ретінде растайтын құжаттар көрсетілген 
жағдайда, онда салық есептілігінен басқа, мұндай 
құжаттардың көшірмелері түсініктемеге қоса 
беріледі. Камералдық бақылау нәтижелері бой-
ынша анықталған бұзушылықтарды жою тура-
лы хабарламаны белгіленген мерзімде орында-
мау салық кодекстің 611-бабына сәйкес салық 
төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс опе-
рацияларын тоқтата тұруға әкеп соғады. Сондай-
ақ, салық кодекстің 37-1-бабының 6-тармағына 
және 43-бабының 7-тармағына сәйкес жүргізілетін 
камералдық бақылау нәтижелері бойынша салық 
органы уәкілетті орган белгілеген нысан бойын-
ша қорытынды жасайды. Бұл ретте осы тармақта 
көрсетілген қорытындыны жасау күні камералдық 
бақылаудың аяқталған күні болып табылады.

Нұргүл ОҢЛАС, Алматы қаласы Бостандық ау-
даны бойынша салық басқармасының инспекторы

VI Астана экономикалық форумы аясында өткен сессиялардың бірінде «Даму» 
қорының Басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова өзі басқарып оытрған ұйымның 
Кедендік одақ аясында өз қызметін кеңейту бойынша ұсыныстарды енгізуде.

Қо төрайымының айтуынша, халықаралық 
деңгейге шығуда Қазақстанның ішкі бизнес 
өкілдерінің жұмылып, консорциум құру арқылы 
бәсекелестікке төтеп беруі – өте үлкен маңызға ие 
болмақ. Осы тұста бірлескен консорциумдарды құру 
олардың экспорттық әлеуетін арттырудың мәні зор. 
«Бизнес ДСҰ құрамында қалай бәсекелестік құрады?», 
«кәсіпкерлік орта Кедендік одақ жағдайында қандай 
деңгейде тұр?» деген мәселелер күн тәртібінде 
тұрған тақырып. Сондықтан біз Қазақстанда шағын 
және орта бизнестің сыртқы экономикалық қызметін 

дамытатын екінші кіші секция құрып жатырмыз. 
«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы ая-
сында компанияның қаржылық және қаржылық 
емес тетіктері бойынша қызметін Кедендік одақ 
аясында кеңейту бойынша ұсыныстар дайында-
луда. Соның бір қадамы ретінде Өнеркәсіптік 
кәсіпкерлік орталығының құрылуы болмақ. Оның 
негізінде біз бірнеше саладан үлгілі компанияларды 
алып, ықпалдастық жағдайында консорциумдарды 
құрудың әдістемесі мен тетіктерін ұсынатын бола-
мыз», – деп атап көрсетті Л.Ибрагимова.

Астанадағы VI Экономикалық форум аясында өтіп жатқан  «Астана Инвест-2013» 
ІV Халықаралық инвестициялық форумы барысында ҚР Премьер-Министрі Серік 
Ахметов Қазақстан Үкіметі бизнес-қауымдастық тарапынан көтерілген кез келген 
іскерлік бастаманы қарауға әзір.

Үкімет басшысы нақты 
бизнес-бастамаларды қолдау, 
іскерлік климатты онан сай-
ын жақсарту, жекеменшік сек-
торды дамыту атқарушы билік 
қызметінің басым бағыттары 
болып табылатынын айтты. 
«Өткен жылдар ішінде елімізге 
170 млрд. доллардан астам 
тікелей инвестициялар тар-
тылды. Қазақстан тартылған 
инвестициясының көлемі 
жағынан көптеген елдерді 
басып озып, өңірде бірінші 

орынға шығып отыр. Біздер 
бизнес қауымдастық тарапынан 
көтерілген кез келген іскерлік 
бастаманы қарауға әзірміз», – 
деді С. Ахметов. Кәсіпкерлік – 
ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттігін айқындайтын 
қозғаушы күш. Оны қолдау 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тұрақты 
бақылауында, сонымен қатар 
Үкімет жұмысының басты 
назарында тұр. Қазақ елі 
тәуелсіздік жылдары ішінде 

бизнес ахуалды жақсарту әрі 
әкімшілік кедергілерді төмедету 
бағытында бірқатар реформалар-
ды жүзеге асырды Бизнес үшін 
рұқсат беру шараларының жал-
пы саны айтарлықтай қысқарып, 
мемлекеттік органдардың 
бақылау қызметіне тәуекелдерді 
басқару жүйесі енгізілді. Қазіргі 
таңда Қазақстанда шамамен 
800 мың шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілері бар. 
Оларда 2 600 мыңнан астам адам 
жұмыс істейді. 
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Таяуда Польшаның тағам өнідіруші кәсіпорындар елімізге келіп, қазақстандық әріптестерімен кездесу 
ұйымдастырғанда білікті маман, техника ғылымдарының докторы, профессор Ясин Ұзақовпен тілдесудің 
сәті түсті. Қазақстанның тамақ өнеркәсбі технологиясына сүйбелі үлес қосып жүрген ғалым ағамызбен азық-
түлік өнімдерінің дайындалуына қатысты ой-пікірін сұраған едік. Осы ретте газетімізге Ясин Мәлікұлының 
тұщымды ойларын беруді ұйғардық. 

 
гиясына да баса мән берген жөн дейсіз 
ғой?

– Әрине. Әдетте шұжықтар пісірілген 
және жартылай қақталған деп екіге бөлінеді. 
Ал еуропалықтар бір шұжықты пісіріп, 
жартылай қақтай да береді. Бұдан басқа 
тұтынушылар шұжықттың сақтау мерзіміне 
де баса мән беретінін бәріміз білеміз. Бізде 
қалыптасқан стандарттар бойынша жоғары 
сортты пісірлген шұжықтарды сыртқы 
қабығын аршығаннан кейін 78 сағатқа 
дейін дәмін жоғалтпай сақталады. Ал 
бірінші сортты шұжықтар 48 сағатқа дейін 
шыдас береді. Соңғы уақаттары заман көші 
алға озып, түрлі салафан қаптамалар пай-
да болғалы бері шұжықтарды 5 тәуелікке 
дейін еркін сақтап жүрміз. Ал ЕуроОдақ 
елдерінде өндірілген шұжықтар 30 күнге 
дейін сақталады. Біздің стандарттар бойын-
ша шұжық өнімдерін бұлайша ұзақ сақтау 
мүмкін емес. Сондықтан шұжық өнімдері 
сырт елдерден көп келе бермейді. Поль-
шада шошқа еті өте көп. Сондықтан олар 
Қазақстанға ұзақ мерзімге шыдайтын басқа 
да ет өнімдерін әкеліп саудалауына болады. 
Олар бүгінде дәл осындай ет өнімдерін Ре-
сей нарығына әкелеп, саудалап жатыр.

– Польша кәсіпкерлерімен кездескенімде 
олар Батыс Қазақстан облысындағы 
шұжық жасайтын әріптестеріне үнемі 
шошқаның етін жеткізіп беретінін 
айтты. Сонда олар бұл еттін шұжық 
жасайтын болған ба?

– Меніңше, солай болуы керек. 
Шошқаның етінсіз дұрыс шұжық болмайды. 
Біздің өндірушілеріміз шошқа еті жоқ деп 
айтады ғой. Өз басым оған сенбеймін. Егер 
шұжыққа шошқа етін қоспай жасасаңыз 
ол тез кеуіп қалады. Тауарлық көрінісі мен 
салмаған жоғалтады. 

Халал құпиясы
– Сонда біздің айтып жүрген халал 
стандартымыз қайда қалады?

– Ол жағына жауап беру қиын. Менің 
білетінім шошқаның етінсіз сапалы шұжық 

жасау мүмкін емес. Өйткені шошқа еті 
сулылықты жақсы сақтайды. Егер бізде 
таза сиыр етінен шұжық жасайтын болсақ, 
аз ғана уақыттан кейін солып, салмаған 
жоғалтады. Айталық, бір тонна шұжық 20 
келі салмағын жоғалтса кәсіпкерлер үшін 
бұл үлкен шығын. Ал тауар өндірушілердің 
мұндай тәуекелге бармайтыны белгілі. Жал-
пы алғанда мұсылмандар ешуақтта шұжық 
жемеген. Айталық, біздің ата-бабаларымыз 
етті сүрлеп, қаза жасап жеген ғой. Өйткені 
олар білген, төрт түліктің еті шұжық 
жасауға жарамайтынын. Сондықтан халал 
шұжыққа қатысты күмән көп. 

– Сіздің халал технологиясы бой-
ынша ет өнімдерін дайындау бойынша 
арнайы зерттеу жүргізіп, ғылымыи 
жұмысыңыз Кедендік одақ елдері кең 
көлемде пайдаланатынын білеміз. Осы 
жайында айта кетсеңіз?

– Өз басым кезінде Алматының ет ком-
бинатында көп жыл жұмыс істедім. Сол кез-
де бізден Иран біраз ет өнімдерін алатын. 
Олардың талабы бойынша өндірісте шошқа 
еті мүлде болмауы керек. Бұл үшін олардың 
мамандары келіп, кәсіпорында толықтай 
тексеріп шығатын. Ал қазір қалай? Шұжық 
шығаратын кәсіпорында сиырдың, қойдың, 
жылқының және шошқаның еті қатар 
сақтала береді. Мұндай жағдайда халал 
болмайды. Егер кәсіпкер  халал техноло-
гиясы бойынша шұжық жасауды шындап 
қолға алса, онда шошқа етін соя мен құс 

етімен алмастыруына болады. Өйткені 
екеуінің де ылғал сақтау қасиеті жоғары. 
Қазіргі таңда мұсылман елдері осы тех-
нологияны қолданады. Бірақ ол жерде 
кәсіпорын өз алдына жеке болуы шарт. Ол 
жерге бір түйір де шошқаның етін әкелуге 
болмайды. Қазіргі таңда елімізде халал 
деп саудаланып жатқан шұжықтың бой-
ында шошқаның еті бар. Жұртты бұлайша 
алдауға болмайды. 

Ет экспорты туралы аңыз
– Еліміз Кедендік одаққа мүше болғалы 
бері ауыл шаруашылығына жауап-

ты шенеуніктер Қазақстан таяу 
болашақта Ресейге жыл сайын 60 мың 
тонна ет экспорттай бастайды деп өз 
ойларын айта бастады. Маман ретінде 
осы мәселенің басын ашып беріңізші?

– Өз басым бүгін, ретең Ресейге 60 
мың тонна ет экспорттаймыз дегенге 
сенбеймін. Бірде-бір ет комбинаты жоқ ел 
қалай осыншама көлемдегі етті сырт елге 
саудалайды. Шенеуніктер осы жағын ойл-
майтыны мені таңқалдырады. Иә, бізде 
мал бар. Соны сойып, арқалап апарып 
Ресейдің базарына саудаламаймыз ба? Бұл 
үшін үлкен мұздатқыш қоймалар қажет. 
Ет арнайы стандарттаға сай дайындалуы 
шарт. Бұдан басқа мыңдаған тонна етті Ре-
сейге жеткізетін арнайы вагондар қажет. 
Дәл қазір бізде мұндай мүмкіндіктер аты-
мен жоқ. Біздің шенеуніктер ет экспорты-
на мал басы саны көбейтіп жетеміз деуі 
қате. Бүгінде шенеуніктер күніне 5 тонна 
ет дайындайтын цех ашытық деп терісіне 
сыймай мақтанып жатады.  60 мың тонна 
мен 5 тоннаның арасы жер мен көктей. 
Баяғыда Алматының ет комбинатында 
істеп жүргенімізде күніне 10 мың бас қой, 
1,5 бас ірі қара сойушы едік. Сойылған 
малдың етін сол заматта мұздатқыштарға 
салып қатырып тастайтынбыз. Бүгінде дәл 
осындай ет комбинаты жоқ. Сондықтан 
мен таяу болашақта Ресейге 60 мың тон-
на ет экспорттаймыз деген мәселеге 
күдікпен қараймын. Өйткені, мен бұл 

салаға өмірімді арнаған адаммын. 
Жағдайды бес саусағымдай білемін. 
Керек десеңіз, қазір бізде еліміздің 
қай аймақта қанша мал бар екенін 
көрсететін карта жоқ. Кеңес заманын-
да осындай карталарға қарап оты-
рып, қай аймақта қандай ет өңдейтін 
кәсіпорындар салу керектігін 
анықталатын. Бүгінде мұндай карта 
жоқ. Меніңше, Ауыл шаруашылығы 
министрлгінде отырған шенеуніктер 
бірінші кезекте Қазақстанның қай 
өңірінде қандай, қанша бас мал бар 
екенін қолмен ұстағандай көрсетіп 
беретін карта жасауы тиіс. Ешқандай 
дайындықсыз 60 мың тонна ет экс-
порттаймыз деген мәселе бұл баланың 
әңгімесі. Құлаққа кірмейді. 

– Бұл үшін ет комбинаттарын 
салу керек қой?

– Дұрыс айтасыз. Ет экспортын 
өрістету үшін бірінші кезекте ет 
өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар салу 
керек. Алматының Каменкадағы мал 
базарына барып, мал сойдырсаңыз 
терісі, басы, сирағы қайда қалғанын 
білмейсіз. Бүгінде заман талабы бой-
ынша әрбір затты терең өңдеу қажет. 
Біздер мұнай кәсіпорындар құратын 
болсақ, оның жанынан жүн, тері 
өңдейтін кәсіпорындарды қоса салған 

жөн. Осылайша кешенді жұмыс істесек, 
мол табысқа кенелеміз деу бекершілік. 
Бүгінде біздер мал терілері керексіз бо-
лып, әр жерде шашылып жатыр. Болмаса 
кейбір пысықайлар тиынға сатып алып, 
шетел асыруда. Біздер мал терісін терең 
өңдемеген соң, еттің бағасы елімізде 
шарықтап тұр. Шындығында тері еттін 
қымбат. Біздер осы жағын ойлануымыз 
керек. Бір сиырдың терісінен бірнеше киім 
тігіп, еттің бағасынан бірнеше есе артық 
пайда табуға болады. Алдағы уақытта 
Үкімет басында отырған шенеуніктер мал 
өнімдерін қалдықсыз өңдеуге баса мән 
беруі керек деп ойлаймын. 

Шұжық сыры
– Бүгінде Польша кәсіпкерлері кездесіп 
жатырсыз. Көп жағдайда поляктардың 
тамақ өнеркәсібі жоғары деңгейде 
дамығанын естіп қаламыз. Осы ретте 
тамақ өнеркәсібі саласының білікті 
маманы ретінде Польшаның тағам 
өнімдерінің сапасы жайында не айта 
аласыз. 

– Иә, салыстырмалы түрде алып 
қарасақ, Польшада өнідірілген тағам 
өнімдерінің сапаса жақсы. Жал-
пы алғанда тағам сапасын артты-
ру мемлекеттің қолындағы шаруа. 
Бүгінде нарықтық заманда билік 
орындары өндірушілердің ішкі 
жұмыстарына көп араласа бермейді. 
Мұндай сәттерде түрлі азық-түлік 
өнімдерін өндіру ісімен айналыса-
тын кәсіпкерлер тауарларын сапасыз 
шығаруы мүмкін. Кеңес заманында 
Қазақстаннан шығатын шұжықтардың 
дәмі тіл үйіруші еді. Ол кезде құзырлы 
орындар азық-түлік өнімдерінің сапа-
сын жіті бақылап отыратын. Қазіргі 
таңда ондай бақылау жоқ. Мемлекеттік 
стандартты бұзған кәсіпорындар заң 
алдында жауап беретін. Иә, қазір де 
сол кездегідей стандарттар мен та-
лаптар бар. Бірақ олардың көпшілігі 
орындала бермейтінін мойындауы-
мыз керек. Осы тұрғыдан алғанда мен 
Польшаның өнімдерінің нарықта аты 
озып тұр. Еуропа елдерінің шұжық 
дайындауда өзіндік технологияла-
ры бар. Әдетте шұжыққа арналған 
етті ет турағыштан өткізгеннен 
кейін ұзақ уақыт тұздап, пісіреді. 
Еуропада осы процессті жеделде-
теу үшін етке сүт қышқылын қосып, 
шұжықтың тез пісуін жасанды түрде 
жылдамдатады. Сондықтан Еуро-
пада дайындалған шұжықтың дәмі 
ашқылтым болып келеді. Мұны білмейтін 
біздің елдің азаматтар ашып кеткен шұжық 
екен деп жататыны белгілі. Шындығында 
бұл сүт қышқылы қосылғаннан кейін 
шұжықтың бойында пайда болатын дәм. 
Мұны еуропалық шұжықтардың басты 
ерекшілегі деп қарастыруға болады. Олар 
шұжықтың мұндай дәміне үйренген. Осы 
тұрғыдан алған біздің елдің кәсіпкерлер 
жергілікті халықтың қандай тағамдарды 
ішіп, жейтінін және олардың жасалу техно-
логиясына білуі тиіс. 

– Сырт елдерден тамақ өнімдерін 
экспорттағанда оның жаслау техноло-



№6(123), маусым 2013www.nap.kz

Еліміздегі шағын және орта бизнес өкілдерінің жаппай POS-терминал 
орнатуы бүгінде ең өзекті мәселелердің бірі болып тұрғанын мойын-
дауымыз керек. Қазіргі таңда екінші деңгейлі банкетер кәсіпкерлерге 
қажетті терминалды тауып бере алмай отыр. Ал салық органдары бол-
са, үстіміздегі жылдың маусымнан бастап POS-терминал орнатпаған 
кәсіпкерлерге айыппұл салып, шетінен жазалаймыз деп алақандарын 
ысқылап отыр. Осы мәселені ту етіп көтерген Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы таяуда Алматыда кәсіпкерлер мен банк өкілдерінің 
басын қосып, дөңгелек үстел ұйымдастырып, тығырықтан шығудың 
жолын бірлесіп қарастырды. Дөңгелек үстелге Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастырғының президенті Талғат Акуов пен вице-президенті 
Темір Назханов, ҚР Қаржыгерлер қауымдастығы төрағасының орын-
басары Жанар Әбдікәрімова, Алматы қаласы бойынша кәсіпкерлікті 
қолдау департаментінің бастығының орынбасары Әдіс Сейдакматов 
қатысып ойларын ортаға салды. 

Ақпан айында ҚР Қаржы министрлігінің 
мамандары бірінші жарты жылдықта шағын 
кәсіпкерлерді POS-терминал бойынша 
тексермейтінін айтып, жеңілдік жасағаны 
мәлім. Десек те, Атырау облысының 
салық органдары алдағы маусым айынан 
бастап, кәсіпкерлердің POS-терминалды 
орнатып, орнатпағанын тексере бастай-
тындарын мәлімдеді. Бақылаушы орган 
өкілдері жеке кәсіпкерлер мен заңды және 
жекелеген тұлғалар төлем қабылдайтын 
пластикалық карточканың құралын, яғни 
POS-терминалды орнатпаған жағдайда 
«Әкімшілік кодекстің» 161 бабы бой-
ынша айыппұл салына бастамақ. Заңға 
сүйенсек, жеке кәсіпкерге 40 айлық 
есептік көрсеткіш бойынша айыппұл 
салынады. Ал шағын және орта бизнес 
өкілдеріне 60 АЕК, ірі кәсіпорындарға 80 
АЕК айыппұл салынатынын салықшылар 
қадап айтты. Алыс аудандарды айтпаған 
күннің өзінде Алматы қаласының өзінде 
кәсіпкерлердің POS-терминалды орнатуы 
өзекті мәселе болып тұрғаны жасырын 
емес. Қазіргі таңда Қазақстан халқының 
71 пайызы түрлі төлем карталарына ие. 
Олар карточкаларын айына 2-3 рет қана 
қолданады. Тек карточкасы бар әрбір 
жетінші адам ғана картасын аптасына 
бірнеше рет қолданады екен. Халықтың 
басым бөлігі банктік картларын  тек нақты 
ақшаны шешіп алғанда ғана пайдалана-
тыны жасырын емес. Төлем картасымен 
есеп айырысатын жұрттың қарасы тым аз. 
Билік мұны ескеріп отырған жоқ. Алматы 
қаласы кәсіпкерлікті қолдау департаменті 
өкілі жаңа заңның қабылданғанына біраз 
уақыт болғанын айта келе, осы уақытқа 

дейін қанша кәсіпкердің POS-терминалды 
орнатылған жайында есепті білу керектігін 
алға тартты. 

Депутаттар қайда жүр?
Жиын барысында сөз алған Талғат Аку-

ов Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы POS-
терминалға қатысты мәселені жарты жылдан 
бері үздіксіз көтеріп, шағын кәсіпкерлердің 
мүддесін қорғап келе жатқанын алға тартты. 
«2014 жылға дейін еліміздегі кәсіпкерлердің 
бәрі POS-терминал қоюуы тиіс. Мұндай 
міндеттеме базарда сауда жасап отырған 
қарапайым саудагерге де қатысты болып тұр. 
Бүгінде 11 мыңнан астам кәсіпкер атлған 
құралға қол жеткізе алмауда. Олардың POS-
терминал орната алмауына түрлі себептері 
бар. Ең басты мәселе екенші деңгейлі бан-
ктер POS-терминалды қойып үлгере алмау-
да. Кәсіпкерлердің діттеген мерзімге дейін 
терминал қоя алмай отырғанына бірінші ке-
зекте банктер кінәлі. Өз басым бұл мәселеге 
Парламент депутаттары араласып, үн қосуы 
тиіс деп есептеймін. Өкіншке орай, бұған 
заң шығарушы орган тиісті деңгейде көңіл 
бөлмеуда. Халық қалаулылары қалыптасқан 
жағдайдан хабарсыз деп айта алмаймын. 
Алдағы уақытта олар бұл мәселеге уақытша 
мораторий жариялауға күш салуы тиіс. 
Әйтпесе қадағалауша органдар таяу күнде  
еліміздегі кәсіпкерлерге айыппұл салып, 

шетінен сотқа сүйреуі мүмкін. Мұндай 
жағдайда тұтас экономика жапа шегетінін 
естен шығарған абзал. Бүгінде POS-
терминалдың бағасы 60 мың теңге тұрады. 
Ал оны орнатпаған кәсіпкерлерге салына-
тын айыппұлдың көлемі 250 мың теңге. 
Осыдан-ақ, кәсіпкерлердің қаншалықты 
жапа шегетінін байқауға болады. Осы рет-
те дөңгелек үстелге банк өкілдерін POS-
терминал орнатуға қатысты түйіткілдердің 
ашып айтып, тығырықтан шығудың жолын 
көрсетсін деп әдейі жинап отырмыз», – деді. 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы аты-
нан сөз алған Темір Назханов та көптеген 
кәсіпкерлердің POS-терминал ала алмай 
банктердің алдында сенделіп жүргенін 
алға тартты. «Бүгінде кәсіпкерлердің POS-
терминал алуы үшін екінші деңгейлі банктер 
бірқатар талаптар қойып отыр. Айталық, 
шағын және орта бизнес өкілдерінің POS-
терминал қойдыруы үшін қаржы айналы-
мы 3,3 млн. теңгеге жетуі тиіс. Бұдан басқа 
техникалық талаптар да кәсіпкерлердің 
қолайына жақпай отыр. Алдағы уақытта 
аталған жабдықты орнатып үлгермеген 11 
мыңнан астам кәсіпкер бостан-босқа күйіп 
кетейін деп тұр. Сондықтан билік орын-
дары бұған тиісті деңгейде көңіл бөлуі 
керек», – деп ойын ортаға салды. Талай 
жерде кәсіпкерлердің мүддесін қоғарап, 
жан аямай жұмыс істеген қауымдастық 
жетекшілері POS-терминалды орнатуде 
жекелеген компанияларға да лицензия беру 
керектігін алға тартты. Мұндай жағдайда 
кәсіпкерлер банктың алдын торауылдамай 
кез келген жерден жабдықты сатып алып, 
салық органдарына тіркетіп жұмысын 
істей берер еді. Тағыда айта түссек, жаңа 
заң бойынша кәсіпкерлердің қаржылық 
айналымана қарамастан бәрі бірдей POS-
терминал орнатуға міндеттелген. Ал банк 
қызметкерлері болса, қаржылық айна-
лымы 3,3 млн теңгеден кем болмайтын 
кәсіпкерлерге ғана электронды есеп айы-
рысу машинасын орнататынын айтып 
жатқандары белгілі. Мұндай жағдайда 
қомақты айналымы жоқ кәсіпкерлердің POS-
терминалға қалай қол жеткізетініне банк 
қызметкерлері ойлап отырған жоқ. Осыдан 
кейін қадағалаушы органдар қаржылық 
айналымы аз кәсіпкерлер айыппұл са-
лып, жауапқа тартады. Бұл жерде өгізді 
де өлтірмей, арбаны да сындырмай алып 
шығатын жолды қарастырудың мәні зор 
болып тұр. Өкінішке орай, билік орындары 
мұндай мүмкіндік туғызбауда. Егер жағдай 
осылай жалғаса беретін болса, Достастық 
елдері арасында бірінші болып электронды 
есеп айырысу жүйесін енгізейін деп отырған 
Қазақстанның бастамасы сәтсіз болуы әбден 
мүмкін. 

Айыппұл, сот күтіп тұр
Жалпылама салық режимінде жұмыс 

істеп жүрген кәсіпкерлер 2013 жылдың 15 
қаңтарынан бастап халықтан төлем қабылдау 
үшін банктік карточкаларды қабылдайтын 
терминалдар орнатуға міндеттелген. 
Бірақ қысқа мерзім аралығында еліміздегі 
көптеген кәсіпкерлер POS-терминалды 
орнатып үлгере алмауда. Осылайша 2-3 
айдан бері кәсіпкерлер банктерден төлем 
қаблдайтын POS-терминал алу үшін 
сарылып, кезек күтуде. Өз кезегінде 
екінші деңгейлі банк қызметкерлері 
кәсіпкерлерге өздері орнатқан POS-
терминалдан айына кем дегенде 500 000 
теңге төлем қабылдауда талап етіп отыр. 
Бұл аз десеңіз, банк өзінің қызметі үшін 
ай сайынғы жалпы төлемнің 3 пайызын 
қызмет ақысы ретін ұстап қалатындарын 
ашып айтты. Бұл шағын кәсіпкерлер үшін 
үлкен комиссия. Айталық, жеңілдетілген 
салық режимі бойынша жұмыс істейтін 
кәсіпкерлер мемлекетке өз табысының 3 
пайызын салық ретінде төлейтіні белгілі. 
Енді екінші деңгейлі банктер де кәсіпкер 
табысынан 3 пайыз комиссия ретінде алып, 
кәсіпкерлердің қалтасын қағуға аңсары 
ауып отыр. Кәсіпкерлер осы шығындарды 
қайтарып алу үшін өзінің тауары мен 
қызмет ақысын көтеруге мәжбүр. Билік 
орындары бұл жағдай бірінші кезекті 
қарапайым тұтынушылардың қалтасын 
қағатынын ескермей отыр. 
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МаМан Ойы
Жанар ӘБДІКӘРІМОВА, ҚР 

Қаржыгерлер қауымдастығы төрағасының 
орынбасары:

– Еліміздің элек-
тронды түрде есеп 
айырысу жүйесін 
енгізуінің маңызы 
зор екенін түсінуіміз 
керек.  Алғаш 
қолға алынған іс 
кемшіліксіз бол-
майтыны анық.  
Жалпы бұл мәселе 
көтерілгенде біздің 
қ а у ы м д а с т ы қ 
Қ а р ж ы 
м и н и с т р л і г і н е 
ел аумағында жұмыс істеп жатқан қанша 
кәсіпкерге POS-терминал қажет екені  
жайындағы ақпаратты екінші деңгейлі 
банктердің базасынан алып, Ұлттық банк 
арқылы министрлікке жолдаған-ды. Осы рет-
те Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
жетекшілері бүгінде 11 мыңнан астам кәсіпкер 
POS-терминалға қол жеткізе алмауда деп өз 
ойын айтты. Мен бұл мәліметпен келіспеймін. 
Меніңше, есеп айырысатын жабдыққа қол 
жеткізе алмаған кәсіпкерлердің саны бұдан 
әлдеқайда төмен болуы мүмкін. Осы ретте бір 
кезеңде банктер ондаған мың кәсіпкерлерге 
қажетті POS-терминалды қойып бере ал-
майтынын да түсінуіміз керек. Бұдан басқа 
POS-терминал орнату ісімен тек қана екінші 
деңгейлі банктер айналысып жатқан жоқ. 
Қазіргі таңда арнайы сертификатқа ие болған 
төрт бірдей компания кәсіпкерлерге POS-
терминал орнатып жатыр. Ұлттық банктың 
сайтынан кәсіпкерлер қандай компаниялар-
дан POS-терминалды сатып алуға болатыны 
жайындағы ақпартты алуына болады. Ендігі 
кезекте алған жабдықтың қызметақысы 
жайында бірер сөз айта кетсем. Осы ретте 
кәсіпкерлер POS-терминал өздігімен жұмыс 
істемейтінін түсінуі керек. Олардың жұмысын 
үйлестіретін орталыққа қажетті жабдықтар 
сатып алу үшін банктер өз тарапынан біраз 
қаржы жұмсайтыны белгілі. Бұдан басқа түрлі 
компьютерлік бағдарламалармен қамтамасыз 
ету, арнайы мамандарды ұстау және электрон-
ды төлемдерді жүзге асыратын байланыс 
ақысына да қомақты қаржы жұмсалатынын 
ұмытпауымыз керек. Ал мұның бәрін банк 
менеджерлері есептеп, қызмет ақысына 
қосатынын белгілі.  

Нұрлан Жағыппаров, «Қазкомерцбанк» 
АҚ-ның атқарушы директоры: 

– Қазіргі таңда 
біздің банк POS-
терминал орн-
ту үшін келген 
к ә с і п к е р л е р г е 
м ү м к і н д і г і н ш е 
көмек көрсетуде. 
Ай сайын 500 POS-
терминал орнатып 
ж а т қ а н ы м ы з д ы 
мақтанышпен айта 
аламын. Біздер 
к ә с і п к е р л е р г е 
өз талабымыз-

да айтқанымызда, дау көтеретін кездері бо-
лады. Кейбір кәсіпкерлер «бізге істемейтін 
POS-терминалды беріңіздер, салық органда-
ры қызметкерлері келгенде көз қылып қойып 
қоямыз» деп орынсыз талып қойып та жата-
ды. Қазіргі уақытта біздің банк POS-терминал 
орнатуға маманданған 2-3 компаниямен 
бірлесіп жұмыс істеуде. Алдағы уақытта олар 
туралы мәліметті сайтқа шығарып қоямыз. 
Сол кезде кәсіпкерлер өздері-ақ барып, POS-
терминалды сатып алуларына болады. Осы рет-
те елімізде  электорнды есеп айырысу жүйесін 
көшу ісі бүгін ғана көтеріліп отырмағанын айта 
кетуіміз керек. Банктердің бұл бағытта жұмыс 
істеп жатқанына 10 жылдан асты. Біздер осы 
уақыт аралығында көптеген кәсіпкерлерге 
POS-терминалдың мәні мен мазмұнын 
түсіндірдік. Сондықтан банктер бұл бағытта 
сылбыр жұмыс істеп жатыр деген пікірмен 
келіспеймін. 

Жекеменшік жоғарғы оқу орындарын біріктіру ісі бүгінде ең өзекті мәселелердің біріне айналғаны 
даусыз. Жекеменшік оқу орындарын біріктіруді шындап тұрып қолға алған ҚР Білім және ғылым 
министрлігі бұл бастама еліміздегі маман дайындау ісінің сапасын көтеретінін айтуда. Ал Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығы жанындағы Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығы 
бұл бастаманың орынсыз екенін алға тартып келеді. Соңғы уақыттары жекеменшік оқу орындарының 
мүддесін қорғауға «Ақ жол» партиясы атынан Парламентке өткен депуататтар да қорғай бастағаны 
белгілі. Жақында Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығы дөңгелек үстел 
ұйымдастырып, халық қалаулыларымен тізе қосып, осы мәселені жан-жақты талқылады. 

оқу орындарының материалдық базасы, 
студенттік контингенті бірдей емес. Бәрі 
ала-құла екені белгілі. Бұл мәселелер 
біріктірілген оқу орындарының үлесін 
анықтауда көптеген қиындықтар тұғызып 
отыр. Ең басты ұқсастық оқу орындардың 
дайындап отырған мамандықтары бірдей. 
Осы ретте ҚР Білім және ғылым министрлігі 
бұл істі ешқандай дайындықсыз қолға 
алғанын аңғару қиын емес. Өйткені 
жиынға қатысқан оқу орын басшылары бәрі 
министрлік тарапынан бұйырық келгеннен 
кейін бірігуге мәжбүр болғандарын айтты. 
Иә, кез келген саланы қайта құрылымдауда 
оны іске асырудың заңдық жоба-жоспары 
әзірленетіні белгілі. Бір ғана бұйрықтың 
күшімен бар мәселені шешу мүмкін 
емес. Осы тұрғыдан алғанда Білім және 
ғылым министрлігі жекеменшік ЖОО-ды 
біріктіруге асығуы басымызға таяқ болып 
тимесіне ешкім кепілдік бермейді. 

Басқа өнірден келген тәлімгерлер 
көптеген білім ошақтары біріктіріліп, ар-
найы лицензияны алып үлгергендерін 
алға тартты. Олардың сөзіне құлақ 
асқанымызда, облыс орталығында 
бірікпеген 6 оқу орыны ғана қалған. Бүгінде 
жекеменшік білім ошақтарының өздігімен 
біріге қоймасы анық. Ал ҚР Білім және 
ғылым министрлігі болса, оқу орындардың 
бір-бірімен бірігуін құрылтайшылары 

шешеді деп отыр. Мамандардың ой-пікірін 
тыңдағанда біріккен оқу орындардың ара-
сында басшылық қызметті тағайындауға 
қатысты көптеген талас туғанын білдік. 
Құрылтайшылар кеңесе келе, әрқайсы үш 
қатарынан басшылық қызметті бір-бірін 
алма кезек ауыстырып тұруға келіскен. 
Осы ретте Республикалық жекеменшік 
білім беру ұйымдары қауымдастығының 
төрағасы Талғат Акуов бұл іс-тәжірибе 
еліміздегі біріккен өзге оқу орындарына 
үлгі болатынын айтты. 

Жиынға қатысқанымызда бұл 
жекеменшік оқу орындарын біріктіру 
мәселесі болашақта көптеген қиындықтар 
туғызатыны аңғарғандай болдық. Енді соны 
тарқатып айтсақ. Біріккен ЖОО-лар өз ара-
ларында басшылық тағайындаудан басқа 
мүлікті бөлісуде келіспеушілікке ұрынуы 
мүмкін. Қазір еліміздегі жекеменшік ЖОО-
дың заңды құрылтайшылары кім екенін 
көпшілік біле бермейді. Олар көп жағдайда 
оқу орыны орналасқан жылжымайтын 
мүліктің иесі ретінде ғимараты ЖОО-ға 
жалға беріп, басқаратыны жасырын емес. 
Осылайша олар оқу орынды басқару ісін 
тасада тұрып атқаруда. Алдағы уақытта 
олардың бәрі өз мүддесін қорғау үшін 
сыртқа шығуы мүмкін. Бірақ мұднай үлес 
үшін болатын күрес білім саласының даму-
ына септігін тигізеді деп айта алмаймыз.  

Дөңгелек үстелге Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қауымдастығының төрағасы Талғат 
Акуов пен атқарушы директоры Роза 
Садықова, «Ақ жол» партиясы атынан де-
путаттары Екатерина Никитинская мен 
Нұрлан Жазылбеков және Алматы мен 
өзге өңірлерден арнайы келген жоғарғы 
оқу орындары басшылары қатысып, 
ойларын ортаға салды. Бірінші болып 
сөз алған «Ақ жол» партиясының өкілі 
Е. Никитинская ханым жекеменшік оқу 
орындарын біріктірудің зандық жүйесі 
басы ашық күйінде қалып отырғанын 
алға тартты. 

– Бүгінде Білім және ғылым 
министрлігі жекеменшік ЖОО-ларды 
қайта құрылымдаудың өте күрделі 
жұмыс екенін түсінбей отыр. Бұл жерде 
жекеменшік нысанның ісіне араласу да 
бар екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан 
бұл істі министрлік ың-шыңсыз 
парламенттік талқылауға салмай, ли-
цензиялау мәселесі төңірегінде ғана 
шеше салуды көздеп отыр. Дегенмен 
бұған «Ақ жол» партиясының депутат-
тары назар аударып отыр. Бүгінде ма-
ман дайындау ісінің сапасын көтерудің 
маңызы зор екенін түсінеміз. Иә, бұл 
ретте ЖОО да кемшіліксіз жұмыс істеп 
жатыр деп айта алмаймыз. Қазіргі 
таңда еліміздегі оқу орындарының 
көпшілігі маман дайындауға баса 
мән беріп, ғылымды дамытуды ұмыт 
қалдырып жатқаны жасырын емес. Бұл 
жайт өз кезегінде ЖОО-дың қоғамдағы 
беделіне нұқсан келтіріп отырғаны 
анық. Ал Батыс елдерінде оқу орында-
ры бірінші кезекте ғылымды дамытып, 
инновацияны өркендетуге күш салады. 
Ғылымы жақсы дамыған оқу орында 
тәлім жастар бәсекеге қабілетті маман 
болатыны сөзсіз. Таяу болашақта біз 
де осындай биікке көтерілуіміз тиіс. 
Өз басым бүгінде Білім және ғылым 
министрлігінің жекеменшік оқу орын-
дарын біріктіріп, маман дайындау 
ісінің сапасын арттырамыз деген ба-
стамасымен келіспеймін. Біріктірілген 
универсиеттер бірден білікті маман 
дайындап, бәсекеге қабілетті болып 
кетеді деу қиын. Елімізге пайдалы 
университтерді уақыт пен нарықтың 
талабы өзі-ақ іріктеп шығарады. Осы 
тұрғыдан алғанда министрлікітің 
көтеріп отырған бастамасы артықтау 
деп есептеймін, – деп халық қалаулысы 
көкейге түйген ойын ортаға салды. 
Бұдан кейін дөңгелек үстелге өзге 
өңірлерден әдейілеп келген жоғарғы 
оқу орын басшылары ой-пікірлерін 
ортаға салды. Айталық, облыстар-
дадан келген тәлімгерлер бүгінде 
орталықта бірікпеген үш жекеменшік 
оқу орны қалғанын алға тартты. 
ЖОО басшыларының сөзіне құлақ 
асқанымызда, олардың жекеменшік 
оқу орындарды біріктіруге қатысты 
ешқандай қарсылығы жоқ екенін 
аңғардық. Бірақ олар осы біріктіру 
ісі жүйеленбеген күйінде қалғанына 
көңілдері толмайтынын ашып айт-
ты. Бүгінде еліміздегі жекеменшік 

P.S. 2012 жылы еліміздегі 20-дан астам жекеменшік жоғары оқу орны біріктірілді. 
Ал биыл тағы да 10-ы біріктірлмек. Жоғарғы оқу орындарын оңтайландыру 
жұмыстары қазір басталып та кетті. Министрлік жоғары оқу орындарын біріктіру 
арқылы білім ошақтарын үлкейтіп, олардың базасында әлеуеті жоғары, бәсекеге 
қабілетті көздеп отыр. Ал бұның қаншалықты іске асатына уақыт төреші. Қалай де-
секте тоқырау жылдарында жекеменшік оқу орындарының жастарымыз үшін зор 
пайдасы болғғаны даусыз. Өндірістер қираған, ауылдағы бар техника тоналған, 
дүкендердің сөрелерінде қаңбақты тоқтатар бұлдыр жоқ жылдары қазақтың ба-
ласына жоғары білім беруге талпынатын қасиеті болмаса, оларды қабылдайтын 
жекеменшік оқу орындары болмаса, мыңдаған жұмыссыз жастардың барар 
жері, басар тауы қалмаған болар еді. Тіпті қазақ жастары сол кезде есірткі мен 
бұзақылықтың құрбаны болып кетер ма еді? Елбасымыз осының бәрін біліп, 
ешқайсының қолын қақпағанынан халық та, мемлекет те білде. Енді оларды нарық 
заңы материалдық-техникалық базасы нашар, оқытушылар құрамы әлсіз деп 
біріктіріп жатыр. Бұл әделттілікке жата ма? Мемлекеттік оқу орындарымен әділ 
бәсекеге түсе алады деген қасаң қағидадан қашан құтыламыз. Мемлекеттік пен 
жекеменшік оқу орнының алғашқысына жағдай туғызып, соңғысын әзірейілдей 
көреді. Бұл да білімсіздіктің бір түрі. Бүгінде қазақтың болып-толған азаматтары 
балаларын, немерелерін шетелге оқытуға құмар. Атағы жер жарған Кембридж, 
Гарвард сияқты жоғары оқу орындарында оқытқысы келеді. Бұл бастама қазақ 
балаларын білімсіздікке ұрындыруы мүмкін.
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Соңғы уақыттары Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы мен Польша елшілігі жанындағы Сауда 
өнеркәсіп палатасының ұйытқы болуымен екі жақты 
экономикалық қарым-қатынас дамудың даңғыл жолына 
түскені белгілі. Жақында Алматы қаласына Польшаның 
Батыс Поморск әкімшілік аймағынан арнайы кел-
ген кәсіпкерлер қазақстандық әріптестерімен металл, 
жеңіл және тамақ өнеркәсбі саласында ынтмақтастық 
орнатуға ықыласты екендерін байқатты. Осы рет-
те шараға Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
президенті Талғат Акуов пен Польшаның Қазақстандағы 
елшілігінің бас консулы Веслав Осуховский мырза 
қатысып, екі елдің кәсіпкерлеріне тығыз әріптестік 
қарым-қатынас тіледі. 

Бүгінде Қазақстан мен Поль-
ша арасында экономикалық 
қарым-қатынас тереңдей түскен. 
Мәселен поляк инвестициясының 
қатысуымен еліміздің фарма-
цевтика саласы жан-жақты да-
мып келеді. Бұдан басқа ауыл 
шаруашылығы және туризм са-
ласында ілгерілеушіліктер бар 
екенін айта кетуіміз керек. Екі ел 
арасындағы байланыстың тарихы 

тереңде жатыр. Сонау Саталиндік 
зұлмат кезінде қазақ жеріне 
ондаған мыңдаған поляк күштеп 
көшірілгені белгілі. Қазіргі таңда 
100 мыңдаған этникалық по-
ляк Қазақстанда тату-тәтті өмір 

сүріп жатыр. Осы бір достық 
қарым-қатынас жағдайдағы 
алдағы уақытта экономикалық 
әріптестікке ұластырудың мәні 
зор. «НГ» газетінің оқырмандары 
бұл бағытта Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының көптеген 
жұмыстар атқарғанын жақсы 
біледі. Шара барысында сөз 
алған Талғат Акуов осыған 
дейін жүйеленген жұмыстар 
алдағы уақытта да жалғасын 
тауып, іскерлік байланыстарды  
арттыруға барынша күш салы-
натынын алға тартты. Сондай-

ақ, қауымдастық басшысы 
Қазақстанда бизнес жүргізудің 
өзіндік мәдениеті қалыптасқанын 
да алға тартты. Ал өз кезегінде 
сөз алған бас консул Веслав 
Осуховский Польшаның қазіргі 

кездегі экономикалық жағдайы 
мен мүмкіндіктері жайында 
қысқаша әңгімелеп берді. 

– Бүгінде Польша ЕуроОдақ 
елдері арасында саяси-
экономикалық тұрғыдан ең 

тұрақты мемлекет ретінде та-
нылып отыр. 38 миллион халқы 
бар Польша елі Қазақстан үшін 
Еуропадағы үлкен нарық болып 
саналады. Қаржы дағдарысы 
Испания, Италия. Грекия сын-
ды елдерге тісін батырғанда, 

Польша өзінің экономикалық 
мүмкіндіктерін іске қосып, 
дағдарысқа төтеп бергенін  
мақтанышпен айта алымын. Осы 
ретте біздің атқарушы биліктің 
дағдарысқа қарсы іс-шаралары да 

оң нәтиже беріп, еліміздің дамуға 
бастап отырғанын айтқым келеді. 
Сондықтан қазақ кәсіпкерлерін 
Польша экономикасына инвести-
ция салып, тығыз ынтымақтастық 
орнатуға шақырамын, – деді. 
Алматы төрінде бас қосқан екі 
елдің кәсіпкерлері бір-бірі жай-
ында аз білетіндіктен, бірінші 
кезекте қос елдің экономикалық 
мүмкіндіктерін танып, білуге 
тырысқанын айта кетуіміз ке-
рек. Кездесуде Еуропа төрінен ат 
терлетіп келген кәсіпкерлер өз 
елдерінде ауыл шаруашылығы 
саласы кең көлемде дамып, сүт, ет 
өңдеу және кондитерлік өнімдер 
жоғары деңгейде дымығанын 
алға тартты. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың өзің еліміздің азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуді басты орынға қойғаны 
белгілі. Мұндай жағдайда тамақ 
өнеркәсібін жоғары деңгейде да-
мытып, мол табыс тауып отырған 
поляктардан үйренеріміз көп. По-
ляк кәсіпкерлері бұл бағыттағы 
іс-тәжірибелерін қазақстандық 
әріптестерімен бөлісуге қашан да 
дайын екендерін алға тартты. Бас 
консул Веслав Осуховский мырза 
Польшаның дүниежүзілік қаржы 

дағдарысына төтеп беруіне елдегі 
шағын және орта бизнестің қосып 
отырған үлесі зор екенін де  айт-
ты. Шараға қатысқанымызда 
еліміздегі Польша елшілігінің 
жетекші өкілі бүгінде Польшаның 
сырт елдерге тауар экспорты жыл 
сайын 90 млрд. еуроны құрап 
отырғанын жеткізді. Қазіргі 
таңда Қазақстан мен Польша 
арасында сауда айналымы анау 
айтқандай көп емес. Жыл сайын 
сырт елдерге 20 млрд. еуро инве-
стиция салып келе жатқан Поль-
ша Қазақстанмен бірлесіп жұмыс 
істеуге ЕуроОдақтағы бірден-бір 
ел болып тұрғанын мойындауы-
мыз керек. Бүгінде сырт елдерге 
инвестиция салудан Польша кәрі 
құрлықта Германияға ғана жол 
беріп отыр. 

Шара барысында Батыс По-
морск әкімшілік аймағының 
өкілі Ярослав Жепа өзі басшылық 
жасайтын воеводствасының 
мүмкіндігі жайында егжей-
тегжейлі баяндама жасады. 

– Батыс Поморск 
әкімшілік аймағы Польшаның 
экономикалық тұрғыдан 
белсенді өңірі болып санала-
ды. 22 мың шақырым шаршы 
метр аумақты алып жатқан во-
еводствада 700 мыңнан астам 
адам тіршілік етеді. Біздің өңір 
негізенін ауылшаруашылығы 
өнімдерін қайта өңдеу ісімен ай-
налысатынын айта кетуім керек. 
Бір ғана тамақ өнеркәсбі аймақ 
экономикасына жыл сайын 4 
млрд. еуро табыс әкелуінен көп 
жайтты аңғаруға болады. Осы 
ретте воеводствамыздағы 70 
гектар жерді алып жатқан еркін 
экономикалық аймақ та өңірдің 
әлеуетін арттыруға өзінің пай-
дасын тигізіп келеді, – деген 
әкімшілік аймақ өкілі өздерімен 
тығыз әріптестік орнатқан 
қазақстандық кәсіпкерлердің 
Германияның нарығына шығуына 
барынша жол аша алатындарын 
айтып қызықтырды. Кездесу 
соңында Қазақстандағы Поль-
ша елшілігінің өкілдері екі ел 
кәсіпкерлерінің бірлесіп жұмыс 
істеуінің құқықтық негіздері 
турасында қысқаша баяндама 
жасап, екі елдің кәсіпкерлеріне 
қос елдің кәсіпкерлік заңдарына 
қатысты кең көлемде түсінік 
бергенін айта кетуіміз керек. 

Бүгінде Қазақстан мен Польша арасындағы сауда ай-
налымы 2,1 млрд. долларды құрап отыр. Оның 600 млг. 
Доллары қазақстандық экспорттың үлесіне тиеді. Осы-
лайша Қазақстан ТМД елдері арасында Ресей мен Украи-
надан кейінгі берік әріптестік қарым-қатынас орнатқан 
үшінші ел болып тұр. 2012 жылы Польша үкіметі 
экономикалық байланысты тереңдететін елдердің 
тізбесін жасағанда Қазақстан алғашқы бестіктің ішінен 
орын алған болатын. Бүгінде Қазақстаннан Польшаға 
негізінен мұнай өнімдері экспортталуда. Ал Польшадан 
тау-кен өнідірісіне қажетті жабдықтар, құрылыс мате-
риалдары, дәрі-дәрмек, жеміс-жейдек пен көкөніс көптеп 
экспорттлауда. 
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Қазақ Ресей сарапшылары «Кедендік одақ елдері арасында Қазақстан 
ақша қаржыларын толықтай электронды айналысқа өткізетін бірінші 
ел болуы мүмкін. Ақпараттық технология саласындағы заманауи 
жетістіктер мен Қазақстанның қаржы билігі өз мақсаттарына жету 
үшін жүргізіп жатқан тегеурінді әрекет осындай болжам жасауға 
мүмкіндік береді» деп мәлімдеді.

Ғаламдық қаржылық дағдарыстың толқындап соққан соққысы есеңгіреткен жүйе 
құраушы отандық банктерді аман сақтап қалғанымызбен проблемалық несиелер 
мәселесі шешіміне келгенде тығырыққа тіреліп тұр. Бүгінгі таңда отандық екінші 
деңгейдегі банктердің проблемалық заемдар деңгейі 71 пайызды құрайды. Оның 29 
пайызы мүлде өтелмейтін үмітсіз несиелер болса, 43 пайызының жайы да күмәнді бо-
лып табылады. Бұл ретте Үкімет коммерциялық банктердің активін зиянды несиеден 
тазалайтын Проблемалық несиелер қорын құрған болатын. Алайда бұл қордан да түк 
пайда болмай тұр. 

Алайда Қазақстанның Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының вице-
президенті Темір Назхановтың айтуын-
ша, қағаз ақшадан бас тартып, толықтай 
электронды айналысқа өту техникалық 
мүмкіндіктердің жетіспеушілігіне байла-
нысты кем дегенде 10-15 жыл уақыт алады. 
«Сондай-ақ бізде телекоммуникациялық 
байланыс мәселесі әлі шешілмеген. 
Қазақстанда трафиктер мен транзакция-
лар өткізу үшін комиссиялық төлемдер 
өте қымбат. Әлі барлық тұрғындар толық 
төлем карталарын пайдаланып жүрген 
жоқ, оның үстіне ақша құралдарының 
электронды айналысы да әлі жеткілікті 
дамымаған. Қазақстан тұрғындарының 71 
пайызы төлем карталарына ие болғанмен, 
олар өз карталарын айына орташа 1-3 рет 
қолданады, ал әрбір жетінші адам аптасы-
на бір рет ғана карточкамен есептеседі», – 
дейді Т.Назханов.

Макроэкономикалық зерттеу-
лер орталығының директоры Олжас 
Құдайбергенов те ресейлік сарапшылардың 
пікірімен келіспейді. «Бұл мүмкін 
емес. Оның үстіне бізде билік барлық 

есептесулерді электронды айналысқа 
өткізу міндетін қойып отырған жоқ. Тіпті 
ондай міндет жүктелген күннің өзінде, 
оны тек қала тұрғындары үшін ғана 
жасауға болады», – дейді ол. Сонымен бірге 
О.Құдайбергенов арнайы терминалдарды 
орнатуды міндетті норма ретінде енгізуге 
болмайтынын айтады. Оның үстіне бұл 
терминалдардың өзі жетіспейді. «Былай 
істеуге болар еді – 2006 жылдан бері қайта 
қаралмағандықтан, жеңілдетілген лимитті 
көтеріп, екі түрлі мөлшерлеме, айталық, 
тек нақтай емес есеп айырысу әдісімен 
табылған табыс үшін салықты үш пайыздық 
деңгейде қалдырып, ал нақ ақшамен есеп 
айырысу арқылы түсетін табысқа салы-
натын салықты төрт пайызға көтерсе. Со-
нымен бірге «мәжбүрлі түрде» төлеуді 
және терминал орнатылмағандығы үшін 
салынатын айыппұлды алып тастау керек. 
Осындай жағдайда бизнес техникалық 
мүмкіндіктерді реттей отырып, өз-өзінен 
тез арада электронды айналысқа өтуге 
ұмтылар еді», – дейді сарапшы.

Ресейлік «ФИНАМ» инвестициялық 
холдингінің сарапшысы Антон Сорока да 

Қазақстанда нақ ақшадан толықтай бас 
тартуға әлі тым ерте екенін айтады. «Тіпті 
әлемнің ең дамыған елдері де әлі нақ ақшадан 
бас тарта қойған жоқ, бұл жақын келешек-
те де бола қоймайды. Өйткені нақ ақшамен 
есептесу ең ыңғайлы саналатын көптеген 
жағдайлар бар», – дейді маман. Оның пайым-
дауынша, қымбат тұратын терминалдарға 
қомақты инвестиция қажет. «Бұл шығындар, 
әсіресе, төмен рентабельді және қаржы 
тетіктері жоғары коэффициентті ШОБ үшін 
айтарлықтай ауыр тиюі мүмкін. Мұндай 
жағдайда бос қаражат табу қиын, ал онсыз да 
жоғары қарыздық жүктемені ұлғайту – тым 
қауіпті. Оған қосымша бұл жаңа енгізілім 
өңірлердегі банктік инфрақұрылымның 
дамуына тежеу болуы кәдік емес», – дейді 
сарапшы. Дегенмен оның ойынша, нақ 
ақшасыз есептесулердің үлесін көбейту 
қаржы секторындағы өтімділіктің өсуіне 
жағдай жаратады. Ол өз кезегінде несие 
мен салымдар арасындағы серпінге ұнамды 
әсер етіп, жалпы алғанда, қаржы жүйесінің 
тұрақтылығын нығайтуға ықпал етеді.

Қазақстанның кеден брокерлері 
қауымдастығы кеңесінің төрағасы Генна-
дий Шестаков біздің еліміз шынында да 
Кеден одағы елдерінің арасында бірінші бо-
лып қағаз ақшадан бас тартуы мүмкін деп 
есептейді. Өйткені бұл бағытта биліктің 
тегеурінді ұстанымы бар. Тіпті бұл жағдай 
жақын екі жылдың ішінде орын алуы да 
ғажап емес. «Нақ ақшалай емес төлемдерді 
мүмкіндігінше тезірек енгізу қажет. Мұның 
бизнесмендер үшін титімдей де зияны бол-
майды. Бірақ сауда өкілдері үшін кәдімгідей 
кедергі болатыны анық», – дейді ол.

Сарапшылар өз болжамдарын осылай 
білдірді. Бірақ шын мәніндегі, электронды 
есеп айырысулар қашан толық жүзеге аса-
ды, оны уақыт көрсетеді. Ал қарапайым 
жандарға қаржысын қалай жұмсау жөнінде 
сарыуайымға салынудың қажеті сірә, жоқ. 
Тек оларды өзіне де, еліне де пайдасын 
тигізетіндей тиімді жұмсауды ұмытпаса 
болғаны.

Құтмағамбет Қонысбай, 
«Айқын» газеті

Банк секторындағы ең үлкен 
мәселе – проблемалық несиелердің 
әлі де болса банктің балансында 
қолбайлау болып тұрғаны. Өткен 
жылдың қорытындысындағы 
мәліметтерге сүйенсек, еліміздің 
коммерциялық банктеріндегі 
мұндай зиянды несиелердің сома-
сы 3 трлн 53 млрд теңгеге жеткен. 
Әрине, ол баланстан көрініс таба-
тын болса, ондай банктің табысы да 
өте төмен деген сөз. Себебі зиянды 
несиесі бар банктер көп жағдайда 
өзінің тапқан табысын провизияға, 
несиеден келетін тәуекел зар-
дабынан сақтануға жұмсайды. 
Бүгіндері коммерциялық 
банктерде қалыптасқан осы 
провизияның мөлшері 3 трлн 
31 млрд теңгеге жеткен. Байқап 
отырғанымыздай, банк секторын-
да қаншалықты проблемалық не-
сие болса, соншалықты көлемге 
жуық провизия қалыптасқан. 
Қаржыгер маман Ілияс Исаевтың 
айтуынша, бұл, біріншіден, 
коммерциялық банктердің ка-
питализация жасауына кедергі 
келтіреді, екіншіден, олардың 
рентабельділігін төмендетеді, 
үшіншіден, зиянды несиесі 

артқан сайын коммерциялық бан-
ктер де ел экономикасын несие-
леуге онша құлықты болмайды. 
Сондықтан мемлекетіміз үшін 
проблемалық несиелер мәселесі 
жылдам шешім қабылдауды 
қажет етті. Осы мақсатта 2011 
жылдың 28 желтоқсанында 
елімізде «Тәуекелдерді азайту 
тұрғысында банк және қаржы 
ұйымдарының қызметін рет-
теу мәселелері жөніндегі ҚР 
заңнамалық актілеріне түзету 
мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Заң қабылданды. Онда, 
біріншіден, проблемалық 
несиелерді басқарудың құқықтық 
негізі қаланды, екіншіден, оның 
институционалдық іргетасы 
бекіді. Аталған заңға сәйкес, 
Ұлттық банк проблемалық 
несиені басқару бойынша өз жа-
нынан компания құрып, оның 
акционері болады, сол секілді 
коммерциялық банктердің жа-
нынан да проблемалық несиені 
басқаратын компания бой түзейді. 
Осы екі компания мен қосымша, 
осыған дейін болған Стресстік 
активтер қорының проблемалық 
несиені басқарудағы және 
проблемалық несиені азайтудағы 
іс-шаралары заңда толықтай 
сипатталған. Осылайша аталған 
үш институтциональдық құрылым 
арасында проблемалық несиелер 
саудасы биылғы жылдың басын-
да басталып-ақ кеткен. Алайда 
Standard & Poor's агенттігінің са-
рапшысы Аннет Эстің айтуынша, 
бізде осы қаңтарда іске кіріскен 

Проблемалық несиелер қорының 
нашар заемдарды сатып алудағы 
талабы мен іріктеу критерийлері 
өте қатаң, сондықтан ол екінші 
деңгейдегі банктер үшін аса 
тиімсіз көрінеді. Осы жағынан 
алғанда, сарапшының пікірінше, 
реттеушілер ұсынған бұл тетіктің 
функциясы қауқарсыз.

айтаРыМ БаР
Бейсенбек Зиябеков, эко-

номика ғылымының докторы, 
қаржыгер. 

– Мемлекет ғаламдық 
қаржылық дағдарысынан зардап 
шеккен отандық банк секторына 
қолынан келгенше көмек көрсетті. 
Проблемалық несие мәселесі 
шешіміне де атсалысып, заң 
қабылдады, Стресстік активтер 
қорын құрды. Ал ондағы талап-
тарды орындау қиын болып жатса, 
бұл – коммерциялық банктердің 
жеке мәселесі. Бастысы – мемлекет 
өзіндік көмек тетігін ұсынды. Бұл 
мүмкіндікті екінші деңгейдегі бан-
ктер пайдалана ма, пайдаланғысы 
келмейді ме, өз еркі. Бұл ара-
да сатып алуға келетін шығын 
республикалық қазынадан алына-
ды. Сондықтан да талап қатаң, ол 
дұрыс та. Көңілдерінен шықпаса, 
проблемалық несие мәселесімен 
коммерциялық банктер өздері ай-
налыссын. Бүгінге дейін банктің 
осы мәселеге қатысты есеп берген 
бір менеджерін көрген емеспін. 
Бұл – жауапкершіліктен жалтару. 
Негізі, кез келген істеген ісін мой-
нымен көтеруі керек.




