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Отандық кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсету бағдарламалары 1992
жылдан бері енгізіліп келе жатқанына қарамастан, еліміздегі шағын және орта бизнес дамушы орташа таптың негізі бола алмауда. Шағын және орта бизнес кез келген
мемлекеттің экономикалық дамуының тірегі болып есептеледі. Халықтың жұмыспен
қамтамасыз етілуі, ішкі нарықты отандық тауарлармен толтыру, бәсекелік орта
қалыптастыру – осының бәрі айналып келгенде шағын және орта бизнестің дамуына тікелей байланысты. Өкінішке қарай, мемлекеттің қолдау көрсетуіне қарамастан,
аталған бизнес түрі экономикамыздың локомотивіне айнала алмай отырғаны да жасырын емес.
Қазір
отандық
бизнестің
қаржылық
ресурстарға
қол
жеткізу басты мәселе болып
тұр. Несие алған кәсіпкерлердің
қарызды қайтаруға қатысты проблемалары шаш етектен. Бүгінде
екінші
деңгейлі
банктердің
ссудалық портфельдеріндегі несие проблемалары 71 пайызға жеткен. Оның 43 пайызы күмәнді, 29
пайызы үмітсіз несиелер. Банктен
несие алушылардың басым бөлігі
қарызды бизнестерін дамыту үшін
алады. Бірақ олардың көпшілігі
несие бойынша міндеттемелерін
орындай алмауда. Себебі несие
өте жоғары пайыздық сыйақы
мөлшерлемесімен беріледі. 14
пайыздық көрсеткіш шынында да тым жоғары. Бұл жасырын комиссиялық жарналарды
есептемегеннің
өзіндегі
көрсеткіш. Жасырын алымдарды
есептейтін болсақ, 30 пайызға
жетіп қалады.
Бүгінде ДСҰ-ға мүше және
бәсекеге қабілетті көптеген елдерде шағын және орта бизнеске несие 4-5 пайызбен беріледі.
Халықаралық ұйымға мүшелікке
өткеннен кейін бизнеске берілетін
14 пайыздық несие кәсіпкерлерді
біржолата тұрлататыны анық.

Мысалы, Еуроодақ елдері мен
Оңтүстік Кореяда шағын және
орта бизнеске 4 пайыздық сыйақы
мөлшерлемесімен несие беріледі.
Ұлттық банк пен екінші деңгейлі
банк басшылары қанша жерден
«шетелдерде төменгі пайызбен

Бүгінгі банктердегі проблемалы
портфельдердің бәрі де несиені
алайын, содан арғысын көре жатармыз деген шешімге келіп, артынан қарызын қайтаруға шамасы келмей қалған кәсіпкерлердің
қарызынан тұрады. Қоғамдағы

Елбасы «Қазақстан – 2050»
стратегиясында «Адамға өзін
бизнесте сынап көруге, сөйтіп,
мемлекет барлық проблемаларды қашан шешіп береді деп күтіп

Халықаралық сауда талаптары бойынша Қазақстан әлі де әлемде соңғы орындарды иемденуде. 185 елдің ішінде 182-ші болып тұр. Бұл бізде қажетті деген 9
құжатты дайындау үшін 81 күн қажет. Экспортқа шығарылатын 1 контейнердің
құны 4 мың долларды құрайды. Соңғы жеті жылда жағдай жақсарудың орнына
кері кетуде. Келісімшартты сот жүйесі арқылы орындау үшін 370 күн керек болады. 37 процедурадан өтуге тиіссіз. Сот шығыны болса, келісімшарттың 22 пайызын құрайды. Кәсіпорынды жою үшін бір жарым жыл қажет болады. Менің айтып
отырғандарым шағын және орта бизнеспен айналушылардың алдынан шығатын
тек бір ғана кедергісі.
беріледі деген бекер» деп шырпыр болатынына қарамастан,
аталған мәліметтер нақты ақпарат
көздерінен алынып отырғанын
айта кетуіміз керек. 14 пайыздық
несие кез келген бизнес бастамаларын жүзеге асыруға қойылған
тосқауыл. Себебі бизнесмендер
алған қарыздарын осыншама
өсімақымен қайтара алмайды.
Мұны өмірдің өзі дәлелдеп отыр.

жемқорлық, кәсіпкерлерге деген
дұрыс көзқарастың қалыптаспауы
да кәсіпкерлік саланың алға баспауына кедергі келтіріп отыр.
Тексерістер мен салық салулар, жөнсіз «шапка» сұраулар
кәсіпкерлерді әбден мезі еткенін
мойындауымыз
керек.
Қазір
кәсіпкерлер міндетті түрде сыбайлас жемқорларға белгілі бір
салықты төлеп тұруы тиіс.

отырмай, елде жүргізіліп жатқан
экономикалық қайта құрулардың
толыққанды қатысушысы болуға
жағдай жасау керек. Іскерлік
мәдениетінің жалпы деңгейін
көтеріп, кәсіпкерлік инициативаны ынталандыру өте маңызды»,
– деп баса назар аудартқанын
білеміз. Енді осы маңызды істі
тағы да созып жүріп алмай,
жүзеге асырудың бағыттарын жа-

сап алу керек шығар. Базасы жоқ
нәрсенің ертеңгі күні жүзеге асуы
да неғайбіл. Ол база алдымен
бизнес пен мемлекеттік органдар
арасындағы таза да, ашық қарымқатынас орнатудан бастау алады.
Рас, соңғы жылдары бизнес пен
мемлекет арасында оңды диалогтар мен қарым-қатынастардың
орнады. Бірақ көзбен көріп,
қолмен ұстап алуға мүмкін емес
тосқауылдардың әлі де жетіпартылады. Соның кесірінен шағын
және орта бизнестің динамикалық
дамуға ілесе алмауда. Бюрократия қалдықтары бәрібір өз
күшін жоймай тұр. Кәсіпкерлер
елде жүргізіліп жатқан әртүрлі
бағдарламаларға
қатысып,
бақтарын сынап көргісі келетінін,
бірақ оның ашық жүргізілмейтінін
айтудан шаршады да. Конкурсқа
өткізген бизнес-жоспарларының
ұзақ талқыланатыны және оның
қандай критерийлерге байланысты өтпей қалғаны жайында өздерінің толық мәлімет ала
алмайтынын да жасырмайды.
Мұндай келеңсіздіктер қаржы
институттарымен кездесулерде
айтылды.

Еліміздің мұнай-газ саласында жұмыс істеп жатқан шетелдік компаниялардың қазақстандық қамту
үлесі қалай орындап жатқаны жайында қазір аңызға бергісіз әңгімелер айтылатыны белгілі. Бірақ соларды
қолдауынан дамып жатқан шағын және орта бизнесті көрген жоқпыз. Шетелдік алпауыттар орта деңгейлі
кәсіпорынар болмаса, шағын кәсіпкерлерді есігінен де сығалатпайтыны жасырын емес. Сондықтан инвесторлар шағын кәсіпкерлер тығыз ынтмақтастық қарым-қатынас орнатты деп айта алмаймыз. Соңғы
кездері апай төс алып компаниялар орта деңейдегі кәсіпорындарға да тапсырыс беріп, артынша оларды
әбігерге салып қояды әдетке айналдырғандай. Оған төмендегі жайт мысал бола алады.

Ашығын айтсақ, қазір алқалы жиындарда ірі компаниялардың басшылары
қазақстандық қамтуды ұлғайтуға барынша мән беріп, бұл бағытта қызу жұмыс
істеп жатқанын айтқанда кәдімгідей сеніп
қаласыз. Бірақ айту бір басқа да, істі орындалуы мүлде бөлек екенін шынайы өмірден
байқау қиын емес. Айталық, ҚР Мұнай-

газ министрлігінде өткен бір кеңесте
«СНПС – Ақтөбемұнайгаз» компаниясы
Қазмұнайгазмаш зауытына жүздеген миллион теңгеге тапсырыс береміз деп уәде
берген-ді. Бірақ олардың тапсырысы 18
млн. теңгеден аспаған. Ал «Шеврон» компаниясы болса, «KSP Steel» зауытының
құбырларын сатып алған да, көп ұзамай
оны өздеріне қайтарып берген. Қазіргі
кезде қазақстандық тауар өндірушілер
мұнай-газ
компанияларына
қажетті
құрал-жабдықтардың тізімін де білмейді.
Себебі компаниялар өз жоспарларымен еш
бөліспейді. Дүниежүзілік сауда ұйымына
кіргеннен кейін олар біздің тауарларымызды мүлдем алмай қоюы мүмкін. Сондықтан
мемлекет ашық бәсекеден бұрын ұлттық
мүддені барынша қорғауы керек.
Эдуард КРЕЙМЕР, «KSP Steel»
компаниясының директоры:

– Алты жылдың ішінде «Теңізшевройл»
компаниясы бізге бес рет келіп,
техникалық аудит өткізді. Оған тәуелсіз
сарапшылар да қатысты. Соңында олар
мұнай-газ құбырларының 130 тоннасына тапсырыс берген еді. Келісімшартта
әрбір құбырдың ұзындығы 11 метр деп
белгіленген. Енді біз тауарды жеткізіп,
түсіріп жатсақ, компания өкілдері 6
метрлік құбыр қажет деп шықты. Жарайды, оны да орындап, 2 тоннасын жеткізіп
бердік. Соған қарамастан, «Теңізшевройл»
ол тауарға қанағаттанбай, қайтарып алуды талап етті. Сонда оның бағасы – 3,5
мың доллар. Бұл не? Шетелдік компаниялар мен отандық өнім өндірушілер
арасындағы «әріптестіктің» деңгейін
осыдан-ақ көруге болады. Қазақстандық
қамтуға қатысты мұндай көзбояушылық
кімге керек?
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Биыл қыстың кәрі қатты. Сол
себепті төрт түлік малды қыстан
аман-есен шығару қазір мұңға айналуда. Қар қалың түсіп, үскірік
аяз соғып, одан боранға ұласып,
әлек салды. Мал ерте қолға
қарады. Қардың қалың түсуі әрі
мұздақты болуы, әсіресе, жылқы
малына
жайсыздық
әкелді.
Шығын көбейіп, нағыз жұт кәріне
мінді.
«Ауызы күйген үріп ішеді» дегендей
қазір шаруалар қолдарындағы шамалы жемшөбін үнемдеуге көшкен. Күні кеше ғана
Павлодарда болған оқиғадан кейін біздер
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының
Павлодар облыстық филиалының директоры Бейбіт Назымовадан шаруалардың
жағдайын білуге талпындық. Өз кезегінде
Бейбіт Ұзақбайқызы биылғы қалың түскен
қар мен үскірік аяз тұтас өңір халқына
қиын тигенін айтты. «Шыны керек, біздің
филиалға егін шаруашылығымен айналысатын шаруақожалықтары мүше. Ал мал
шаруашылығымен айналысатын шаруалар жоқ. Әрине, бұдан газет оқырмандары
қауымдастықтың аймақтағы филиалы мал
соңында жүрген шаруалардың тағдыры
қызықтырмайды деген ой тумауы керек.
Биылғы қыстың өңірдегі малшыларға
ауыр тигенін көріп те, біліп отырмыз.
Алдағы мемлекет уақытта малы қырылған

керек. Әңгіменің ашығын айтсақ, қазір
қолында оншақты ірі қарасы бар шаруалар
мемлекеттік мал азығы үшін бөлген суб-

Екібастұз және Ақсу қалалары маңындағы ауылды жерлерде мал
шығыны көп тіркелген. Мұнда 504 жылқы аштан қырылған. Өткен
жылғы желтоқсанда облыстық ауылшаруашылығы департаментінің
мәліметі бойынша, 258 ірі және ұсақ мал басы аштан өлген.
шаруақожалықтарына өтемақы төлеуі
керек деп есептейміз. Бұдан басқа ауыл
еңбеккерлері арасында ауылшаруашылығы
тауар
өндірушілеріне
бағытталған
субсидияның қолжетімділігін арттыру

сидиясын қалай алудың жолын білмейтіні
жасырын емес. Сондай-ақ, субсидия
малшылардың жыртығына жамау болуы
үшін оның көлемін де арттырған жөн деп
есептеймін», – деп ойын ортаға салды.

Айтарым бар

Қазір Ауыл шаруашылығы министрі
Асылжан
Мамытбеков
мән-жайды
анықтау
үшін
арнайы
комиссия
құрылғанын айтты. Кереку өңірінде тосынан жаңбыр жауып, жер тоң болып
сіресіп қалған сәтте: «Павлодардың
мәселесін тағы бөлек қарайтын боламыз. Жұт деп жүргендері – екі шаруа
қожалығындағы жағдай. Олар 535 мал өлді
деп мәлімдеген. Бірақ, қазір қырылған
250-ге жуық мал басы анықталып отыр.
Қалған малдардың тұяғы да жоқ, сүйегі
де жоқ. Бұл жерде дерек бұрмаланған.
Негізінен екі шаруашылық та қысқа дұрыс
дайындалмаған. Сондықтан бәрін жұт
деген дақпыртқа жауып, ондағы басышлар барлық жауапкершілікті Үкіметке
итере салмақ болады. Шын мәнінде,

малдың иелері бұлар емес, меншік иелері
басқа адамдар. Ал шаруашылықтағылар
солардың малын бағып отыр. Енді
келіп шығынды Үкімет өтеп берсін
деп, шу шығаруда. Олар бір тонна да
шөп дайындамаған. Яғни жұт қолдан
жасалған», – деп те салғаны есімізде. Бір
облыста мал қырылып жатқанда білдей
министрлікті басшысының бұлайша тез
байлам жасағаны көпшіліктің ашу ызасын
туғызғаны анық. Шаруа қожалықтары
иелерінің айтуынша, бұл ауыртпалық
жағдайға жұт кінәлі. Жылқылар өздеріне
ашық далада азық таба алмауда. Қалың
түскен қардың кесірінен мал азығын
жылқылардың үйіріне жеткізу және
жайылымнан жылқыларды алып шығу
мүмкін болмай қалған.

Шаруашылықтарды ірілендіру керек
Хайдар
БАЙТУСОВ,
Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығының
мүшесі, кәсіпкер:

– Төрт түлік малды кәсіп етіп, соның
соңында жүрген шаруаларға биылғы
қыс қатты тиіп отыр. Кейбіреулердің шаруалар жаз айында қажетті жем-шөбін
дайындамағанын айтып, айыптағанын
да естідік. Иә, әр пікірде өзіндік шындық
бар. Малды кәсіп еткен шаруалардың басым бөлігі ала жаздай жем-шөп дайындамады деген пікірге қосылмаймын. Өткен
жылы еліміздің көптеген өңірлерінде
қуаңшылық орын алғаны белгілі. Сол
себепті мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер мал азығын

тиісті деңгейде дайындай алмады.
Қолдарындағы азғантай шөбін қаңтар
тумай жатып, тауысып қойды. Қытмыр
қыс бізге де оңай тиген жоқ. Малдан
басқа кәсіпкерліктің өзге де саласын
кәсіп еткеніміздің пайдасы осы жолы
тиді. Жаз бойы тірнектеп жинаған
шөбіміз таусылған сәтте қалтамыздан
қаржы шығарып, базардан жем-шөп сатып алып, қолымыздағы малымызды
жұтқа ұрындырмай аман алып қалдық.
Ал тек қана мал шаруашылығын кәсіп
еткен шаруалар үшін биылғы қыс
үлкен сынақ болғаны даусыз. Иә, біздер
әрбір кездескен қиындықтардан сабақ
алуымыз керек. Осы жолы Үкіметтің
шаруақожалақтарын ірілендіру керек деген ой-пікірінің дұрыстығына көзім жете
түсті. Қолында азғантай малы мен жері
бар шаруалар ауылшаруашылығы саласын көтеруге дәрменсіз екенін мойындауымыз керек. Еліміздегі шаруашылықтарда
ірілендірсек, шаруаларға жұт пен
қуаңшылық анау айтқандай әсер етпейді.
Оның түрлі себептері бар. Қазір мемлекет
ірі шаруашылықтарға қаржылау қолдау
көрсетіп жатыр. Түрлі жеңілдетілген несие мен субсидия алуға барлық жағдай
жасалған. Егер шаруашылық ірі болса
алатын субсидиясы да қомақты болады. Алдына оншақты қарасын салып,
еліміздің ет экспортына үлес қосамын
деп жүрген фремерлердің ойын ет пен
терінің арасындағы желік екенін мойындауымыз керек. Сол себепті біздер алдағы
уақытта еліміздегі шаруа қожалықтарын
ірілендіріп, ауылшаруашылығы тауар
өндірушілерінің бәсекеге қабілеттілігін
арттыруға барынша күш салуымыз керек.

Жылан жылы басталғылы бері кәсіпкерлердің қабағы салыңқы.
Оған себеп – қолма-қол емес есеп айырысудың 2013 жылдың 1
қаңтарынан бастап заңдық күшіне енуі. Жалпы бұл мәселе 2004 жылға
алынған болатын. Бірақ кәсіпкерлер арқаны кеңге салып, терминалды елең қылмаған еді. Енді енді тығырыққа тіреліп тұр. Қарағанды
облысы бойынша «Атамекен» Одағы ҰЭП-ның директоры Талғат
Доскеновтің айтуынша, бүгінде қолма-қол емес есеп айырысуға
кәсіпкерлер де, банктер де, тіпті тұтынушылар да әзір емес.
Осыдан тоғыз жыл бұрын қабылданған
Үкіметтің
қаулысы
төлем
ретінде
пластикалық картаны қабылдайтын сауда және қызмет көрсету ұйымдарының
17 категориясын бекітіп берген болатын.
Яғни, әрбір кәсіпкер арнайы терминал
орнатуға міндеттелген еді. Енді сол міндет
Заң арқылы жүктелгенде, кәсіпкерлер де,
банктер де саса бастаған сыңайлы. Өз
кезегінде Талғат Доскенов: «Мұндай өзгерістерге
ешкім тас түйін дайын
емес. Бүгінде жалпы есеппен алғанда 160 мың терминал қажет. Бір сағаттың
ішінде бұл Заңды іске асыру да мүмкін емес», – ойын
ашып айтты. Айтпақшы
айыппұл
да
қомақты.
Егер Заңды бұзған жеке
кәсіпкер болса, оған салынар айыппұл 40АЕК
(69240 теңге), шағын және
орта
бизнестің
заңды
тұлғалары үшін 60 АЕК
(103860), ал ірі бизнес
өкілдері 80 АЕК (1384480
теңге) есебінде айыппұл

төлейді. Қалай дегенмен де, қолма-қол
емес ақша төлеу төңірегінде пікірталас –
қызу. Тіпті қаржының астында отырған
банктерде терминалдар саны жеткіліксіз.
Ал жеткілікті болған күннің өзінде банктер мұнша мыңдаған терминалға бір
мезетте қызмет көрсетуге мүлде шамасы
келмейді деген дерек те айтылып жүр.
Бірақ Заң күшіне еніп кетті.
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Таяуда Саяси шешімдер институтының бүкіл ел аумағы бойынша сұралған әлеуметтік сауалнаманың қорытындысы бойынша
халқымыздың 52 пайызы «баға мен тарифтердің өсіміне, коммуналдық
қызметтің қымбаттығына» алаңдаушылық білдіретіндіктерін
жеткізіпті. Бұл – айтарлықтай көлем. Ал тарифтер неге ұдайы
қымбаттай береді? Ұдайы өсім кезінде тұтынушы мүддесі қалай
қорғалады? Қайткенде бағаны ауыздықтауға болады?.. Бұл сауалдарға
өткен апта соңында аталған институттың «Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығының тарифтері: өсімнің негізділігі, ашықтығы, қолдану
тиімділігі» атты дөңгелек үстел талқысында жауаптар берілді.
Өз басым Серік Тұржановты бизнес пен мемлекеттік салада абыройлы қызмет атқарып, шағын және орта бизнес өкілдерінің мәселесін
күйттеген азамат ретінде танимын. Сондықтан Серікке қатысты айыптауларда бір шикілік болуы мүмкін. Оның мемлекет қазынасын талантаражға салды дегенге сене алмаймын. Сондықтан аптал азаматқа
қатысты заң орындары алдағы уақытта әділ шешім қабылдайды деп
үміттенем.

Бізде тарифтер өсімінің негізді-негізсіз
екенін анықтау Табиғи монополияны реттеу агенттігіне жүктелетіндігі белгілі.
Әсіресе оның инфляция деңгейінен
аспауы қатты қадағалануы тиіс. Ресми
статистикаға сүйенсек, былтырғы жылдың
қорытындысы
бойынша
құнсыздану
деңгейі 6 пайыз делінген. Ал жыл басында судың тарифі – 10,8%, электр энергиясы – 10,1%, коммуналдық төлемдер 8,2
%-ға қымбаттаған. Яғни мұның әрқайсысы
инфляция көрсеткішінен асып кеткен.
Бұл біздегі инфляция деңгейі дұрыс
белгіленбегендігін білдіре ме, әлде табиғи
монополия субъектілері құнсызданудың
мультипликаторы болып отырғандығының
айғағы ма?
Алматы кәсіпкерлері қауымдастығының
вице-президенті
Анатолий
Пурицтің

есебінше, су бағасы қысқа уақыт ішінде
алты есеге өскен екен. «Орташа есеппен
бір адам басына 8,4 текше метр су кетеді,
яғни арнайы құрылғы орнатылмаған кезде
біз суға шамамен 194 теңге (8,4х23 теңге)
төлегенбіз, ал үнем мақсатында құрылғыны
орнатып, әр текше метр 143 теңгеден есептелгенде, адам басына 1205 теңге (8,4х143
теңге) шығындайтын болдық. Бұл сонда
қандай үнем?» деп ол ортаға өз сауалын
тастады. Сөз барысынан анықталғандай,
бағаны қайдам, судан мықтап үнем жасап
отыр екенбіз.
Сарапшылар
бізде
ұйымдасқан
тұтынушы
жоқ,
энергетика,
су,
коммуналдық қызметтердің маманы емес
екенін алға тартты. Содан келіп, табиғи
монополистер тұтынушы құқығын таптай
береді.

Лилия РОГОЗЯН, Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының
кеңесшісі:
–
Табиғи
монополия
субъектілері
шығынды қысқартуға бас ауыртқысы
келмейді. Сондықтан біздің агенттік соңғы
кездері салыстырмалы сараптамалық тәсілге
көбірек жүгінеді. Азаматтардың шағым,
арызына жауап беру үшін бізде жұмысшы
топ та құрылған. Былтыр олар 700-ге жуық
тұтынушының арыз-шағымын қарастырып,
2 млрд теңгенің қайтарылуына мұрындық
болды. Өкінішке қарай, бізде тұтынушымен
жұмыс істейтін мұндай қоғамдық ұйымдар
жоқтың қасы. Сондықтан тұтынушы құқығын
белсенді қорғайтын мемлекеттік емес
ұйымдарды бюджеттен қаржыландыру туралы Үкіметке ұсыныс тастадық. Бұл мәселе
қазір қаралып жатыр, – дейді ол.
Негізінен, коммуналдық тарифтер есебінің
жүргізілуіне қатысты қоғамдағы көңіл
толмаушылық агенттік атап өткен деңгейден
де көп көрінеді. Мәжіліс депутаты Светлана
Романовскаяның айтуынша, Тұтынушылар
лигасы өткен жылы 28 мың арыз, шағымды
сот үдерісінде қорғаған, оның басым бөлігі
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына
қатысты мәселелер екен.

Петр СВОИК, Алматыдағы
монополияға қарсы қоғамдық
комиссияның төрағасы:
– Табиғи монополияны реттеу
агенттігінің міндеті – тарифтерді
тежеу. Бірақ бүгіндері олардың
«тежегіші» істен шығып қалғанының
куәсі
болып
отырмыз.
Оған
тарифтердің жылдап емес, тоқсандап
қымбаттауы айғақ. Бір мысал. Соңғы
төрт жылдың ішінде инвестициялық
тариф бойынша тұтынушыдан 507
млрд теңге (3 млрд $ астам) жиналған.
Ал осындай қомақты ақшаға бір
нәрсе жасалса көзге көрінетін еді
ғой, есесіне, табиғи монополистердің
сол қаржыдан қанша дивиденд алып
жатқандығынан хабардар болып
отырмыз. Ұйымдасқан тұтынушы
жоқ – нормативтердің орындалуын талап ететін де ешкім жоқ. Ендеше бүгінгідей тарифті бір жылға
бұрын белгілемей, оны өткен жылға
жүргізілген аудиттің нақты қоры
тындысы
бойынша
айқындаған
дұрыс секілді. Яғни, тарифті белгілеу
салыстырмалы түрде жарыс секілді
өтуі тиіс.

Жалпы алғанда Серіктің азаматтығы,
адалдығы жайында еліміздегі көптеген
кәсіпкерлер жағымды пікір айтатына
сенімдімін. Егер ол еліміздегі бизнес
ортада құрметке ие болмаса, ол жайында бұлай демес еді. Қазіргі таңда
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы
Серік Тұржановтың ісін қайта қарап,
оған қатысты істе әділ шешім шығару
керектігін ұдай көтеріп келе жатқаны
белгілі. Ол барлық уақытта кәсіпкерлерге
қамқор болып, үнемі қолдау көрсетуіді
азамттық парызы санайтын. Сондықтан
Серіктің ақ адал азамат екені анықталады
деп үміттенемін. Өз басым Серік
Тұржанов жемқорлық іске қатысы бар
дегенге сене алмаймын. Себебі біз оны,
Алматы әкімшілігінде сегіз жыл бойына
шағын бизнес департаментін басқарып
және Қазақстанның шағын және орта
бизнесін қолдауда елеулі үлес қосқан
танымал кәсіпкер, қоғам қайраткері
ретінде жақсы танимын. Бүгінде елімізде
кәсіпкерлер қатарын молайтуға баса мән
беріліп отырғанда Серіктей майталман кәсіпкердің қоғамнан тысқару жатуы әділетсіздік деп есептеймін. Адам
кәсіпкер болып тумайды, қалыптасады.

Серік шағын және орта бизнесті ыстығына
күйіп, суығына тоңған білікті маман
екенін бәріміз білеміз. Отандық бизнестің
көшін өрге сүйрейтін азаматтың істәжірибесін пайдаланып, кәсіпкерлік
саланың өрісін кеңейту бірінші кезекте
мемлекетімізге қажет дүние. Сондықтан
ақ адал кәсіпкердің ісін қайта қарап,
әделетті шешім шығуы керек. Біздер
кәсiпкерлiктi қалыптастыруда және оны
дамыту барысында қолда бар адами капиталдарымызды барынша пайдалануымыз керек. Кезінде Серік бауырымыз
Алматы қаласы әкімдігінде шағын және
орта бизнес бөлімін басқарып тұрғанда
кәсiпкердiң өз күшiне деген сенiмдiлiгiн
арттыруға барынша күш салды. Ол
билік орындарының кәсіпкерлерді ретсiз
тексеруіне тоқтау салуға тырысты.
Сол себепті Серіктей азамат отандық
бизнестің өрге сүйреу үшін елімізге
аса қажет деп нық сеніммен айта алманы. Біздер аптал азаматтың толықтай
ақталып, арамызға қайта оралғанын
қалаймыз.
Роман БОТАБЕКОВ, «ТҰРАН ЭКСПРЕСС» ЖШС Бас директоры, Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының мүшесі.

Ел Үкіметі таяуда Қазақстанның фармацевтикалық өнеркәсібін дамыту жөніндегі
2010-2014 жылдарға арналған бағдарлама қабылдады. Оның негізгі мақсаты 2014
жылға қарай отандық өндіріс есебінен елдің дәрілік препараттарға нақты мәндегі
қажеттілігін қанағаттандыру деңгейін 50 пайызға жеткізу көзделген.
Бұл бағдарламаны жүзеге асыру отандық өндірушілер шығарған дәрі-дәрмек көлемінің
2011 жылы 10 млрд. теңгеден 22 млрд. теңгеге дейін, ал 2012 жылдың қорытындысы бойынша
28 млрд. теңгеге дейін өсіруге ықпалын тигізді. Алайда осы бағдарламаның орындалысына
кейбір құжаттар бөгесін болуда. Бұл туралы жақында депутат Екатерина Никитинскаяның
Премьер-Министрі Серік Ахметовке жолдаған депутаттық сауалынан білуге болады.
«Аталған бағдарламада мемлекеттік қолдаудың ең негізгі құралы ұзақ мерзімді, яғни 7
жылға дейін, бірыңғай дистрибьютор арқылы отандық өндірушілерден медициналық
мәндегі бұйымдарды және дәрі-дәрмек құралдарын жеткізуге келісім-шарт жасасу болып
табылды», – дейді депутат. Аталған шара фармацевтикалық салада көпжылдық тәжірибесі
бар, 4 ірі қазақстандық кәсіпорынға жаңа стратегиялық инвесторлардың тартылуына
септігін тигізді. Мысалы, Еуропада танымал «Польфарма» компаниясы «Химфарм» АҚ
51% акциясын иемденуі, 100 млн.доллардан жоғары көлемде инвестицияның кұймақ.
Қазіргі таңда, ампулдық цех ғимараты салынып, 2013 жылы оның эксплуатацияға берілуі
жоспарланып отыр, 2014 жылы одан да басқа цехтар құрылыстарының аяқталуы көзделуде.
Тағы да, бір мысал ретінде, «Нобел» түрік компаниясының алматылық фармацевтикалық
фабриканы сатып алуы болып табылады, бұл соңғы үш жыл ішінде 7 млн.$ соммасында
қосымша инвестицияның тартылуын қамтамасыз етті. 2011 жылы кәсіпорын қатты дәрідәрмек формалары цехына GMP халықаралық стандартының сертификаты (өндірістік
тәжірибеге тиісті стандарт) алды. Жалпы құны 25 млн. $ құрайтын жаңа зауыт құрылысы
жоспарлануда.
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Кеңес кезінде халқымыздың
басым бөлігі ауылда болды.
Ауылдағы жағдай қаламен бірдей
болатын. Ең бастысы, тұрақты
жұмыс, айлық, ортақ қазан бар еді.
Тәуелсіздік тұсында мемлекетті
қайта құру, экономиканы шыт
жаңа құрылымдау жүрді. Тоқырау
кезеңі басталды. Мұндай халді біз
ғана емес, ТМД елдері түгелдей
бастан
кешті.
Қуанарлығы
сол, біз өзге көршілес елдерден бұрын ес жидық. Нарықтық
экономиканың қатал да өткір
принциптеріне қарай икемделдік.
Біріншіден,
экономикалық
саясатымыздың
оң
болуы,
әрине, Елбасының пәрменділігі
мен жанкештілігі көмектессе,
екіншіден, қазақстандықтардың
қиындыққа төзе жүріп, нарықтық
заңдылықтарға бейімделуі ілгері
дамуымызға, экономикамыздың
ерте сауығуына зор ықпал етті.
Бұл барысты тереңірек зерттеу
керек. Қазір де алыс аймақтар мен
аудандардан ірі қалаларға, облыс
орталықтарына ағылушылар легі
толастаған жоқ. Сол себептен
де қалалы жерлерде тұрғын үй
мәселесі анағұрлым күрделене
түсті. Нарықтық заңға бойұсындың
екен, халықтың табиғи көшуін
тоқтату қиын. Шын мәнінде, Елбасы айтқан бәсекеге қабілетті
ұлт боламыз десек, қалалық ұлтқа
айналу барысын бастан кешеріміз
хақ. Дамыған елдердің халқының
тоқсан пайыздан астамы қалаларға
шоғырланған. Сондықтан, бүгінгі
қиыншылықты қалайда еңсеруге
тиіспіз.
Ірі мегаполистерде тұрғын үй
проблемасының көбеюі халықтың
даму потенциалын едәуір шектеп
отырғанын да мойындауға тиіспіз.
Біз Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында небары ел халқының
42 пайызын ғана құрасақ,
бүгінде 63 пайыздан астық.
Шүкір. Қазақстанның халқы 20
миллионға жету үшін ең басты
назарға алатын жағдай тұрғын үй
проблемасын жедел түрде шешу
керек. Ол үшін әрбір қазақстандық
ерік-жігерлі, еңбекшіл болумен
қатар, отаншыл, патриот болғаны
жөн. Әсіресе, мемлекет бөлген
толайым қаржыны игеруге тиіс
құрылыс компанияларына артылар жүк ауыр.
Әуелгі мәселе халықтың өз
ақшасына сапалы әрі қолайлы баспана тұрғызу қолға алынуға тиіс.
Бұл жоспар іске асып та жатыр.
Естеріңізде болса, 2000 жылдардан кейін қалалы жерлерде жаңа
құрылыстар көптеп салына бастады. Халықтың жағдайы жақсара
түсті. Осы кезеңде құрылыс
компаниялары
үлескерлердің
есебінен ірі зәулім сарайлар,
тұрғын үй кешендері салуға
кірісті. Бірақ, 2007-2008 жылдары орын алған экономикалық
дағдарыстың кесірінен көптеген
құрылыс компаниялары қиын
жағдайға тап болды. Еліміздің
мыңдаған тұрғындары өзі ақша
құйған үйлеріне ие бола алмай,
сенделіп қалды. Мұның түпкі
себебі, құрылыспен айналыстаны
компаниялардың өз саласын жете

Елімізде баспана мәселесін шешу ұлттың интелектуалдық қуатын айқындайтын
көрініс. Дамыған елдерде баспана мәселесі ең бірінші кезекте шешілген. Әрине, ол
елдерде де баспанасыздардың болуы заңды да. Бір қаладан бір қалаға көшеді, қызмет
бабымен, жұмыс мәселесімен яки басқа да жағдаяттармен. Десе де, біздегідей күрделі
тығырық жоқ. Ал Корея, Қытай секілді елдердің өзінде біздегідей ушыққан баспана мәселесін естімейсіз. Өйткені, бұл елдерде тұрақты табысы бар, яки мемлекеттік
қызметкер болсаңыз, Сіз қалаған уақытыңызда баспаналы бола аласыз. Миллиард
халқы бар Қытай экономикалық тұрақтылықты сақтаудың, әлеуметтік мәселені
ушықтырмаудың жолы тұрғын үй құрылысын жетілдіру, тап пен топтың жағдайына
қарай қарапайым үйлер салуды баяғыда жолға қойған.
меңгере алмауынан болса, тағы
бір ұшы, сол компания иелерінің
немкеттілігі мен ашкөздігінде
деп батыл түрде айтуға болады.
Тіпті, халық ақшасын құйса да,
8-9 жыл бойы тұрғын үй кешенін
бітірмеген компаниялар бол-

берілді. Бұл уақыт мөлшерінде
бізде бірталай өзгерістер болды.
Мемлекет
тарапынан
құрылыс салуға көзқарас өзгерді.
Бұрынғыдай қадағалаусыз жұмыс
істейтін компаниялар саны азайды.

тапқан-таянғанын, адал еңбегін
жайлы
тұрмысқа
жұмсауды
көздеген еңбекшіл жандар деп
айтуға тиіспіз. Жекенің мал-мүлкі
мемлекет тарапынан қорғалуы
керек. Мемлекет тоқтап қалған
құрылыстарды
аяқтау
үшін

2007-2008 жылдары мыңдаған тұрғындар өзі ақша құйған үйлеріне ие бола алмай,
сенделіп қалды. Мұның түпкі себебі, құрылыспен айналыстаны компаниялардың өз
саласын жете меңгере алмауында жатса керек. Халық ақшасын 8-9 жыл бойы құйса
да тұрғын үй кешенін бітірмеген компаниялар болды. Дағдарыс басталмай тұрыпақ олар халықтың ақшасын өздері иемденуге ұмтылды. Мұндай заңсыздықтар
елдің сенімін күйретті. Бұл уақыт мөлшерінде бізде бірталай өзгерістер болды.
Мемлекет тарапынан құрылыс салуға көзқарас өзгерді. Бұрынғыдай қадағалаусыз
жұмыс істейтін компаниялар саны азайды
ды. Дағдарыс басталмай тұрыпақ олар халықтың ақшасын
өздері
иемденуге
ұмтылды.
Мұндай заңсыздықтар елдің
сенімін күйретті. Ең өкініштісі
жеке компаниялар жымқырған
ақшаны мемлекет төлеу арқылы
сол үйлердің дені үлескерлерге

Өкініштісі,
үлескерлердің
маңдай терін сыпырып шетел
асқан көптеген компания басшылары ізін суытып үлгерді. Енді
олардың шығындарын мемлекетпен біріге отырып, ұлтшыл,
отаншыл
азаматтар
жабуда.
Үлескерлер дегеніміз – өзінің

Қазақстан зауыттары осымен бірнеше
жыл
бойына
шетелдік
көліктерді
құрастырып шығарып жатыр. Ssang
Yong, Kia, Chevrolet, Skoda сынды «темір
тұлпарларды» енді Кореядан, АҚШ-тан
және Чехиядан тасымалдаудың қажеті жоқ.
Шығаруын шығарып-ақ жатыр, алайда оның
сатылымы қандай? Қазақстандықтарды жаппай
отандық көліктерге отырып жатыр деп айтсақ
өзгені де, өзімізді де алдағанымыз. Халыққа
бәлкім бағасы, бәлкім сапасы ұнамаған болар,
әзірге елімізде құрастырылып жатқан көліктердің

қыруар қаржы бөлді. Алайда,
ол ақшаны тиімді жұмсау керек қой. Сондықтан халықтың
сеніміне ие құрылыс компаниялары араласты бұл іске. Бізде
сондай компаниялардың біріміз.
Мемлекеттің
әрі
отаншыл
азаматтардың бірігуі арқылы бұл

негізгі сатып алушысы – мемлекет. Расында да,
осыдан бірер жыл бұрын Мемлекет басшысының
биліктегілерге
отандық
өндірісті
қолдап,
Қазақстанда жасалып жатқан көліктерге отырыңдар
деген тапсырмасынан кейін Skoda Superb, Ssang
Young, Kia автокөліктерін мемлекеттік органдар
жаппай сатып алды. Ал, қарапайым азаматтар тарапынан мұндай белсенділік байқалған жоқ және
әлі де байқалмай келеді.
Сапасын уақыт көрсетіп жатар, бағасын біз
айтайық. Салоннан су жаңа Skoda Superb алғыңыз
келсе жоқ дегенде 31 мың доллар жұмсауыңыз ке-

мәселе шешілді деуге болады. Біз
өз компаниямыз арқылы 2000ға жуық үлескердің үйін салып
бітірдік. Бұған өз тарапымыздан да
қыруар қаржының жұмсалғанын
айта кеткеніміз артық болмас.
Әрине,
қиыншылықтар
болды біздің басымыздада. Алдымен біткен үйлерді қандай
үлескерлерге бергеніміз дұрыс
деп зерттеу жүргіздік. Олардың
үйлеріне
бардық,
жағдайын
өз көзімізбен көрдік. Кейбір
үлескерлер бұрынғы үйін сатып, жаңа, сапалы үй алу үшін
ақшасын құрылыс нысандарына құйыпты. Пәтерден пәтерге
көшіп жүргендерді де көрдік. Бірі
жоқ-жітік болса, енді бірінің жан
саны көп. Ал кейбір мырзалар өз
басында 3-4 үй болса да, жаңа үй
алып қоюды көздейді екен.
Қазір
біздің
компанияда
1500-дей азамат еңбек етуде.
Астанадағы зәулім ғимараттарда
өзімнің ойым, жігерім, қолтаңбам
барын, маңдай терім сіңгенін ойлап, кейде рахаттанам. Өткендегі
тындырған істеріме масаттану
әдетімде жоқ. Алға ұмтылу керек. Мәселенки, осы кезге шейін
тұрғын үйлерден сырт, шағын
зауыттар, мектептер мен ауруханалар, балабақшалар салдық.
Астанадан
3
балабақшаны
көтереге алып, уақытынан бұрын
тапсырдық. Бір мектеп пен
балабақшаны тоғыз айдың ішінде
уақытынан бұрын өткіздік. Сонда
бір отанасы: «Мен тұңғыш балама
жүкті болған уақытта бұл кісілер
осы мектеп пен балабақшаның
құрылысын сала бастап еді. Мен
баламды өмірге әкелгенде мектеп
пен балабақша дайын болды. Мен
енді міндетті түрде баламды осы
балабақшаға беремін», – деді. Бір
кісінің риясыз қуанышын көрудің
өзі бақыт екен ғой...
Ерлан АЛШЫНБАЕВ, «АССМ01» құрылыс компаниясының
директоры,құрлысшы.

рек. Бірақ, айта кетейік, бұл ақшаға Superb-тің ең
қарапайымын аласыз. Жанға жайлы қосымшалары
бар көлік алғыңыз келсе онда дилерге 40 мың
доллар санап беруге тура келеді. Kia Cadenza
көлігі де қарапайы тұрғындарға арналмаған.
Оның су жаңасы 40-43 мың доллардың арасында.
Санамаласақ осылай кете береді. Рас, ЗАЗ Chance
автокөлігі секілді бағасы төмен отандық көліктер
де жоқ емес. Алайда, оның құнына тұрғындар
жылы ескі болса да шетелдік өнімді таңдап жатады. Демек, отандық автозауыттар бағасына
лайықты өнімге сапа да беру керек секілді.
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Әйелдер қауымын екіге жарып келе жатқан жүкті әйелдерге
берілетін жәрдемақы жыры биыл тағы басталды. «Жүктімін» деп
мемлекеттің 31 млрд. теңгесін жұтқан, тәбеті таңғалдырарлық тоғыз
әйелдің лаңы Үкіметтің төбесіне жай түсіргендей болғаны шындық.
Осыдан кейін Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
әлеуметтік сақтандыру заңнамасына жаңа өзгерістер енгізді.
Енді еліміздегі жалақысы 200 мыңнан,
500 мыңнан, тіпті 1 миллионның асса
да, неше жерден пұл тапқыш пысық әйел
атанса да, жүкті әйелдің жәрдемақысы
еліміздегі ең төменгі жалақының 10 айлық
есептік көрсеткішімен есептелетін болады.
Қазақстандағы ең төменгі жалақы және
ең төменгі күнкөріс мөлшері 18 600 теңге
болса, бұл соманы онға көбейткенде 186
600 теңге болып дөңгеленіп шыға келеді.
Мемлекеттің малтапқыш әйелге ұсынып
отырған қаржысы осы, қалған ақшаның айырмасын аяғы ауыр әйел жұмыс берушіден
өндіріп алатын болды. Осылайша бар
салмақ тағы да кәсіпкерлердің мойнына
артылды. Елімізде 5 миллионнан астам
азамат әлеуметтік сақтандыру қорына ай
сайын жалақысының белгілі бір пайызын
аударып отырады. Ал сол ақшаның қайда
жұмсалатыны белгісіз.
Енді
жаңа
заңнамаға
сәйкес,
кәсіпорында істейтін әйелдің жалақысына
қарай туытақысының жартысын төлеуді
жеке кәсіпкер мойнына алатын болса, онда
мекеме артық шығынға ұшырап, тақырға
отыратын белгілі. Артық шығын деген сөз
еңбек өнімділігіне әсер етіп, соған орай
қызмет көрсетудің де құны шарықтап,
шикізат пен тауар бағасының да өсуіне, құн
салығының жоғарылауына әкеліп соғатыны
белгілі. Ал Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрі оны ойлап отырған жоқ.
Қымбатшылықты қолдан қоздыру деген
осы. Мұның бәрі айналып келгенде, тауарға
тәуелді тұтынушының қалтасына сор
боп жабысады. Жиырма адам ғана жұмыс
істейтін шағын кәсіпкерлер үшін өте
тиімсіз. Солардың ішінен екі әйел декретке
кететін болса, онда кәсіпорынды жаба беруге болады. Егер осының салдарынан қалған
он сегіз адамға нан тауып беріп отырған
кәсіпорынды жабамыз ба, әлде екі әйелге
декрет төлейміз бе деген сұрақ туындаса,
сөз жоқ, бәрі де біріншісін таңдайтыны
анық.. Мұның бәрін ысырып қойғанда,

ендігі жерде білімі мен білігі қанша
жерден биік болса да, туыт жасындағы
қыз-келіншектерді
бірде-бір
мекеме
табалдырығынан аттатпайды. Қақпасынан
алпыс шақырым аулақ жүргізетін болады.
Ал, барлық жас босанған әйелдерге декрет
деген дертті білдіртпей, үлде мен бүлдеге
орап, үйге қомақты табыс кіргізіп отырған
бөрікті азаматтар бұйыра бермейді. Әйелі
декреттік демалысқа шыққан күні отбасы бюджеті бірден тарылып шыға келетін
үйелмендер аз емес. Кейбір отбасыларда
тек әйелдерінің ғана жұмыс істейтінін, тіпті
жаңадан отау құрып, әлі аяғынан нық тұра
алмаған екі жастың да бірдей жұмыссыз
екенін ескерсек, министрлік ұсынып
отырған жол тығырықтан шығарудың емес,
керісінше, шаңырақтан ши шығарып, от
тұтандыратын оңай тәсілі. Өйткені, біздің
елімізде көптеген шаңырақ балалары үшін
басын тауға да, тасқа да соққан әйелдердің
етінің тірілігіне ғана байланып тұр.
«Моя зарплата» сайты мекемелер
мен компанияда жұмыс істейтін қызкеліншектер арасына сұрау салып, сауалнама жүргізген кезде, 56 пайызы «жұмысқа
орналасу үшін бала туудан бас тартамын»
деп жауап берген. Тіпті, 2,23 пайыз жастар
жалақысы жоғары жұмысқа бола отбасын
құрудан бас тартып, тәуелсіз түрде тыныш қана өмір сүруді қалайтынын айтқан.
Қазақстанда осыншама шу болып отырған
ең жоғары жәрдемақы Ресейдегі 2013
жылға әр әйел үшін белгіленген 408 мың
960 рубль ана капиталымен, яғни 13 632
доллар немесе біздіңше, 2 млн 044 мың
800 теңге Ана капиталымен салыстырғанда
көп емес. Ай сайын орташа айлығының 40
пайызын алатын жұмыс істейтін қызметкер
әйел туралы әңгіме басқа. Бірақ, елімізде
жұмыссыз әйелге берілетін бір реттік 51930
теңге жәрдемақы мен ай сайын жөргекпұл
ретінде берілетін ең төменгі 8316 теңгемен
салыстырғанда, әрине, орасан көп.

Раушан ҚАТТЫБЕКОВА, болашақ
ана:
– Мен айлығымның көп болғаны үшін
жұмыс істедім, біліктілігімді арттырдым. Жалақым 10 АЕК-тен асқандығына
айыпты емеспін ғой. Алған айлығыма
сәйкес мемлекетке салық төледім. Енді
ай-күнім жақындағанда маған аз ақша
беретін болып отыр. Менің табысыммен бір миллион теңгеге жуық алуым
керек. Өзім қазір екі баланың анасымын.
Осы жүктілікті жоспарлап, бала үшін
алатын төлемдермен кем дегенде жарты жыл үйде отыруды көздеген едім.
Заңдағы өзгеріс тек қана бала күтіміне
төленетін
қаржының
қысқаруына
қатысты емес. Жеке кәсіпкерлерпен айналысатын әйелдер бір жасқа дейінгі
бала күтімі үшін төлемақы алғысы келсе, бұл үшін олар салық департаментінен
«кәсіпкерлік жұмысын тоқтатты» деген анықтама тапсыруы тиіс. Осылайша кәсіпкерлікпен шұғылданып
жүрген нәзік жандылардың бизнесін

дөңгелетуіне жаңа заң кесірін тигізейін
деп тұр. Сондықтан бұл мәселені депутаттар қайта қарап, ана мен жұмыс
берушілердің зардап шекпейтіндей етіп
шешкенін қалаймыз. Бүгінгі күні онсыз
да неше түрлі қитұрқы әрекеттермен
қарамағындағы
қызметкерлерінің
жалақысын
құжаттарында
толық
көрсетпей отырған жұмыс берушілердің
ертеңгі
күні
тәртіпке
бағынып,
қызметкерлерінің бала күтіміне байланысты жәрдемақы төлейтініне сену
қиын. Өз басым салықтан да жалтарып жүрген жұмыс берушілердің бала
күтіміне байланысты жәрдемақыны
ойдағыдай
төлейтініне
сенбеймін.
Қазіргі таңда жұмыс берушілердің
көбі екі түрлі бухгалтерлік құжаттар
жүргізіп, қызметкерінің қолына 100 мың
теңге жалақы ұстатқанымен, құжатта
жалақысын 30 мың теңге деп көрсетіп,
зейнетақы қорына ай сайын бар болғаны
3000 теңге аударады. Сол себепті бұл заң
көлеңкелі экономиканың дамуына түрткі
болады деп есептеймін.
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Кеден одағы аясында отандық кәсіпкерлердің құқығын қорғау
әлдеқайда жеңілдейді деп күтіліп отыр. Себебі жыл басынан бастап
Еуразиялық экономикалық комиссия шеңберінде монополияға қарсы
күрес ведомствосы өз жұмысына кірісті. Яғни, бұрын аталған одаққа
мүше мемлекеттің кәсіпкерлеріне шындықты іздеп Ресей Федерациясы өкіметі мен жекелей министрліктердің табалдырығын тоздыруына
тура келсе, ендігіден бастап олар өз базыналарымен тек бір құзырлы
органға жүгінетін болады. Бұл Қазақстан және Беларусь мемлекеттері
үшін жағымды құбылыс деп бағалануда...
Құзырлы органға отандық кәсіпкерлер
көбіне баға демпингіне жол беретін ресейлік
компаниялардың нарықтағы осы оспадарсыз әрекетіне тыйым салса, сол секілді Кеден одағы аясында тауарларының кедергісіз
жылжуы мәселелерін шешіп берсе деген
ортақ тілегін білдіретіні белгілі. Естеріңізде
болса, баға демпингіне қатысты бұрқ еткен
дау өткен жылы, негізінен, аграрлық, тамақ
өнеркәсібі, металлургия салаларында орын
алған болатын. Солтүстік көршімізге шекаралас жатқан ірі қалалардың базары мен
сауда желілерінде отандық тауарға құны
жағынан бәсеке танытқан ресейлік өнімдер
өз отанында сондай төмен бағаға саудаланбайтын болып шыққан еді. Яғни бұл арада
бағаны уақытша қасақана төмендетуге жол
берілген, сөйтіп, осы қысқа мерзім ішінде
бәсекелестердің тауарының сауда сөресінен
шығып қалуын, жергілікті кәсіпорын
жұмысын тиімсіз ету мақсат етілгені белгілі.
Ал биыл теміржолшыларымыз үдере бас
көтерген-тұғын. «Қазақстан теміржолы»
АҚ ресейлік компаниялардың агрессивті
демпингтік саясатын жоюды, керісінше,
жергілікті операторларға артықшылық
беруді өтініп, Көлік және коммуникация
министрлігіне, Үкіметке хат жолдаған еді.
Бұл мәселе қалай кенеттен жалт етсе, артынан жалп етуі де тез болды. Соған қарағанда,
сөз етіп отырған құзырлы орган өз функциясына мықтап кіріскен секілді.
Алдағы уақытта Табиғи монополияларды реттеу агенттігі функциясына өзгерістер
енгізіледі деп күтілуде. Негізінен, күшейту
тұрғысында. Мысалы, Ресейдің федералдық
монополияға қарсы қызметі елдегі барлық
бағаны бақылап, реттеп отырады. Ал бізде

болса, екі агенттік бар – Табиғи монополияларды реттеу агенттігі және Бәсекелестікті
қорғау жөніндегі агенттік. Соған қарағанда
екі ведомство біріктірілуі мүмкін. Әрі
заң жобасында бәсекелестікті дамыту
мақсатында мемлекеттік сатып алуларды
бақылауға алу жағы көрсетілген. Яғни, тендерге қатысушының ауыз жаласқан немесе аффилирленген іс-қимылын алдын ала
әшкерелеу үшін. Таяудағы өз баяндамасында Еуразиялық экономикалық комиссияның
Бәсекелестік және монополияны реттеу
жөніндегі министрі Нұрлан Алдабергенов
шекарааралық аймақта қолдан тапшылық
тудырып, бағаны өсіру фактісінің орын
алатындығын мойындағаны есімізде.
Темір
НАЗХАНОВ,
Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының вицепрезиденті:
– Әрине, монополияға қарсы агенттіктің
Еуразиялық
экономикалық
кеңістік
шеңберінде іске қосылғаны дұрыс. Оның
кәсіпкерлерге осы одақ аясындағы бизнесіне
септігі тиеді деп ойлаймын. Бірақ бізде одан
да өзекті мәселе бар. Ол – отандық шағын
және орта кәсіпкерліктің бәсекеге қарсы
тұра алмаушылығы, әлсіздігі. Оған басты себеп – аталған одақ аясындағы емес,
керісінше, өз ішіміздегі әкімшілік кедергілер,
тарифтердің тұрлаусыз өсуі секілді факторлар. Біз бұл мәселелерді жиі көтереміз, бірақ
қанағаттанарлық шешім жоқ. Әрине, шағын
және орта кәсіпкерлікті қолдау тұрғысында
мемлекет бірқатар шаралар қабылдап жатыр,
алайда біздіңше ол әлі де жеткіліксіз.
Нұрлан АЛДАБЕРГЕНОВ, ҚР Табиғи
монополияларды реттеу агенттігінің
төрағасы:

– Шекарааралық нарықты бақылауға алу
– ЕЭК міндеті. Ал бұл арада қордаланған
мәселе жетерлік. Әсіресе монополистер
жұмысында. Мысалы, энергетика нарығын
сараптай келе, монополияға қарсы заңнама
үнемі бұзылатынын, айналымдағы тауарды ешқандай негізсіз алып тастау, сөйтіп,
қолдан тапшылық тудыру жағдайын
анықтадық. Мысалы, Екібастұз ГРЭС-1
қазақстандық тұтынушыларға көрсететін
қызметін 6,5 теңгеге (1кВт.сағ) бағаласа,
ал Ресейге оны 3,67 теңгеге ұсынады. Сол
секілді Петропавлдың екінші жылу стансысы
жергілікті тұтынушыға 5,45 теңге көлемінде
қызмет көрсетсе, ал Ресейге оны 7,64 теңге
бойынша бағалайды. Осы жағынан алғанда,

монополистер жақсы табысқа кенеліп отыр,
бірақ Солтүстік Қазақстанның алты ауданында электр энергиясы тапшы, сондықтан
тариф 13,46 теңгеге дейін көтерілген. Біз бұл
фактілерді қазақстандық монополияға қарсы
агенттікке өткіздік, тергеу әлі жүргізіліп жатыр. Ал тамаққа келетін болсақ, біз сараптама жүргізе келе, Ресейдегі бағаның біздікінен
әлдеқайда төмен екенін білдік, алайда бұл
арада баға демпингі деген жоқ. Мәселе –
шикізаттың тапшылығында. Елімізде сүт,
ет тапшы. Оны импорт көлемінен анық
аңғаруға болады, сондықтан біз бәсекелесе
алмаймыз. Ол үшін ауыл шаруашылығын
дамыту керек.
Кәмшат САТИЕВА, «Алаш айнасы» газеті

Бүгінде кәсіпкер де мемлекеттің қолдауынсыз шаруасын дөңгелете алмайды.
Сондықтан біздің елімізде жеке кәсіпкерлік, оның ішінде шағын және орта бизнес мемлекеттің айрықша қамқорлығына алынған. Ал сауда-өнеркәсіп палатасы,
қауымдастық, одақ секілді түрлі ресми-бейресми ұйымдар бизнес пен мемлекеттік
органдардың арасындағы өткел іспетті. Еліміз Кеден одағы, Біртұтас экономикалық
кеңістікке енгеннен кейін жаңа жағдайда, жаңа шарттармен жұмыс істейтін бизнеске арнап басқа Ұлттық экономикалық палата құру міндеті алға шығарылып отыр.
Әйтсе де ол жайында сөз қозғамас бұрын бұрыннан қызмет етіп келе жатқан ірі деген
екі ұйымға тоқтала кетейік.

Сауда-өнеркәсіп
палатасы – сауда, өндіріс және
қызмет
көрсетумен
айналысатын
кәсіпорындар
мен
қауымдастықтардың
басын
біріктіретін ұйым. Бүкіл әлемдегі
палата атаулының басты мақсаты
– бизнестің мүддесін қорғау және
оны дамытуға ықпал ету. Тарихқа
қарасақ, палатаның рөлін бұрын
көпестер
мен
қолөнершілер
гильдиясы
атқаратын.
Ал
біздің елімізде Сауда-өнеркәсіп
палатасы тұңғыш рет 1959
жылы Қазақ КСР Министрлер
кеңесінің қаулысымен құрылған.
Бүгінде ол әлемдік саудаөнеркәсіп палаталарының басты

қағидасымен – өзін-өзі ақтау және
өзін-өзі қаржыландыру үрдісінде
жұмыс істейді.
Президент
Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасымен 2005
жылғы 24 наурызда Қазақстан
кәсіпкерлер конгресінде одақ
түрінде құрылған «Атамекен»
2007 жылы ұлттық палата болып
қайта құрылды. 2010 жылдан
бері «Атамекен» еліміздегі бизнес қауымдастықтың біртұтас
бірлестігіне
айналды.
Бұл
палатаның құрылу мақсаты –
кәсіпкерлік қызметті үйлестіру,
өз мүшелерінің ортақ мүлік
және өзге де заңды мүдделерін
қорғау. Кәсіпкерлердің мүддесін

қорғайтын «Атамекен» сияқты
ұлттық
экономикалық
палата,
Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығы сияқты ұйымдарға
мүше кәсіпкерлер расымен де
өздерін тірегі бардай сезінетіні
рас. Ал мұндай ұйымдарға
мүше
болмай,
өз
бетінше
жұмыс істейтін кәсіпкер алдынан шыққан қиындықтармен
жалғыз өзі күресуге мәжбүр.
Ал бұл Кеден одағы және БЭК
шеңберінде интеграция өрістеген
жағдайда қиындай түсетіні сөзсіз.
Сондықтан биылғы жылы елімізде
жаңа Ұлттық экономикалық палата құру жоспарланған. Осы Ұлттық
экономикалық палата туралы заң
тұжырымдамасы мекемеаралық
комиссияның
талқысына
жіберіледі. Ол комиссияға барлық
мемлекеттік органдар енуі тиіс.
Бұл заң жобасы Мәжіліске алдағы
сәуір айында жөнелтіледі деп
белгіленіпті.

Абылай МЫРЗАХМЕТОВ,
«Атамекен» одағы» ұлттық
экономикалық
палатасының
басқарма төрағасы:

– Президенттің Жарлығына
сәйкес, кәсіпкерлердің Ұлттық
палатасы биыл құрылмақшы. Бұл
жоба бойынша жұмыс жүргізетін
топ осы жаңа палатаға қатысты
барлық дерлік түйінді мәселелерді
талқылап
қойды.
Жобаның

тұжырымдамасы мекемеаралық
комиссияның қарауына ақпан айында жіберілуі тиіс. Ал сәуірдің
аяғына таман Үкімет заң жобасын Парламенттің талқылауына
ұсынбақ. Егер де Парламентте бұл
мәселе жылдам қаралса, онда тиісті
шешім 1 шілдеде шығарылады.
Талқылау ұзаққа созылса, шешім
қабылдау қыркүйек не қазан айларына шегеріледі. Мұндай палатаны құрудың өзіндік себептері бар.
Қазір «Кеден одағы жағдайында
бизнестің жағдайы қандай күйде»
деген сауал көп. Бізде 800 шақты
қауымдастық тіркелген. Бірақ
оларға мүше ретінде енгендер
өте аз. Осы қауымдастықтардың
кәсіпкерлерді қамтуы да өте
төменгі деңгейде. 200 аймақтық
кеңседен
құрылатын
жаңа
палатаға заңгерлер мен сарапшылар кіреді. Олар кәсіпкерлерге
бизнес-жоспар
құруға
жәрдемдесетін болады.

