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Кеңес
замыныда
кәсіпкерлікпен
шұғылдану
идеологиялық тұрғыда өте қиын шаруа болғаны жасырын емес. Экономикадағы жабайылылықтың барлығын
тарих қойнауына өткізіп, бүгінгі жайға көз салсақ, тәубе
дейтін тұсымыз баршылық. Кәсіпкерлікті дамытуда биік
белесті бағындырғанымыз анық. «Көз қорқақ, қол батыр»
демекші, бүгіндері соңғының мәселе шешіміне де келіп
жеткен мемлекетіміз үлкен мегаполистерде ғана емес,
шағын қалаларда да ШОБ-тың қатарын көбейту үшін арнайы бағдарлама қабылдап, нақты іс-қимылға көшкен.
Шағын қалаларда шағын
кәсіпкерліктің
өміршең
болуы қиындау. Қазір бұл мәселе
қоғамдық және үкіметтік деңгейде
де жіті зерттеліп, зерделеніп жатыр. Ал бұл реттегі ірі қалалардың
көрсеткіші көз қуантарлық. Бір
мысал. Ranking.kz ақпараттық
ресурсының зерттеуі бойынша,
елімізде шағын бизнесті дамытуға
ең оңтайлы аймақ Алматы қаласы
болып табылады. Мұнда соңғы
жылдары ұсақ бизнес түрімен айналысатын заңды тұлғалар саны
27 пайызға, яғни 18 мыңнан 23
мыңға өскен. Жалпы, республикамыз бойынша бүгіндері шағын

өндірген өнімінің 50 пайыздан
астамы экспортқа бағытталса, ондай кәсіпорын 0 пайыздық несиеге қол жеткізе алады. «Өзгенікін
сатып алып саудалағанша, оны
өзім өндіріп неге сатпасқа» деген
ой мемлекет тарапынан да қолдау
тапқандықтан, біздің кешегі саудагерлер өнім өндіруге ақырындап
көше бастаған. Моноқалашықтарда
мұндай мақсаттағы адамға 2 пайызбен несие беру қарастырылған.
Бұл – керемет мүмкіндік. Сол
секілді қайта өңдеуші өндіріс
қызметін
жандандыруға
бағытталған «Өнімділік – 2020»
мемлекеттік бағдарламасы тағы

Оңтүстік астанамызда еліміздің шағын бизнес саласындағы белсенді заңды тұлғалардың
22 пайызы шоғырланған. Бір жыл бұрын Алматыдағы бұл көлем 19 пайыз еді. Жалпылай
алғанда, ең жоғары корпоративтік табыс түсімі Батыс Қазақстан облысының еншісінде.
Мұнда тіркелген шағын кәсіпорындардың 50 пайызға жуығы жұмыс режимінде деп айтса болады. Цифрға жүгінсек, шағын кәсіпкерлікті дамытуға қолайсыз аймақ Маңғыстау
болып саналады екен. Мәліметтерге сенсек, соңғы жылдары Маңғыстау облысындағы
жұмыс істеуші шағын кәсіпкерлік саласындағы заңды тұлғалар 4116-дан 3718-ге азайған.
бизнестегі белсенді компаниялар 7,2 пайызға – 96 мыңнан 103
мыңға дейін артқан. Байқап
отырғандарыңыздай,
Алматы
қаласы экономикасының дамуына ШОБ-тың қосып отырған үлесі
ауыз толтырып айтарлықтай.
Ал жекелей өңірлер бойынша,
өкінішке қарай, бұлай мақтана алмайды екенбіз...
Енді еліміздегі кәсіпкерлік саланы қаржыландыру жағына келсек. Бүгінде кәсіпкерліктің түріне
қарай қаржылық жеңілдіктер
өзгеріп
отырады.
Мысалы,

бар. Жыл өткен сайын аталған
бағдарламаны жүзеге асыруға
қатысушылар алдына қойылатын
шарттар оңтайландырыла түскен.
Тағы да Алматы қаласын мысалға
келтіре кетейік.
– Бағдарламаны жүзеге асыруды қолға алғалы бері Алматы қаласы бойынша жеті
инвестициялық жоба мақұлданды.
Олардың
барлығына
бірдей
инвестициялық
жобалардың
кешенді
жоспарын
сараптау
мен жүгінген әдістемелеріне
кеткен
шығындарының
50

пайызы өтеліп берілді. Ал екі
кәсіпорын инновациялық грантқа
қол жеткізді. Алматы қаласы
әкімдігінің кәсіпкерлік және
өнеркәсіп басқармасының бастамасымен 2012 жылдан бері қарай
аталған бағдарлама шарттарын
оңтайландыру ісі қолға алынған,
көбіне
ұзақмерзімді
лизингі
қаржыландыруының
сыйақы
мөлшерлемелерін
төмендету
басты назарға алынды, – дейді
Алматы қаласының Кәсіпкерлік
және өнеркәсіп басқармасының
төрағасы Адис Сейдахметов.

Маман ойы
Талғат
АКУОВ,
Қазақстанның
тәуелсіз
кәсіпкерлері қауымдастығының
президенті:
–
Соңғы
жылдары
мемлекеттік органдар мен бизнес арасында үлкен шиеленіс
байқалмайды. Оның барлығы
ақырындап артта қалып барады. Жағдай да оңалып келеді.
Бұрын
ешқандай
себепсіз,
тұтқиылдан келген СЭС, салық
органы қызметкерлері кез келген кәсіпкерді тексеріп, жиі
мазалай беретін. Қазір аяқ асты
жағадан алу деген жоқ. Жалпы,
жеті-сегіз жыл бұрын шағын
және орта бизнес қалыптасу
кезеңін бастан кешті, сөйтіп,
осы заманда оған да орын барын дәлелдеуге барлық күшқайратын жұмсады. Ал қазір

мемлекеттік органдар басқалай
жұмыс істеуге дағдыланса,
ал
кәсіпкерлер
әкімшілік
кедергілермен күресу өте қиын
екенін әбден түсінді. Былайша айтқанда, бұл арада үнсіз
қарсылық жүріп жатыр.

Ресейдің «Взгляд» газетінде Қазақстанға Жапониядан 18
тонна америкалық ядро қалдықтары әкелінетіндігі жөнінде
жариялады.

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ мен «Агроөнеркәсіп кешеніндегі несие
серіктестіктері Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі несие серіктестіктері
жүйесін қолдау және дамыту туралы меморандумға қол қойды.

Құрамында ураны бар бұл
қалдықтар
Шығыс
Қазақстан
облысы Үлбі металлургия зауытында күншығыс елінің энергетика
компанияларына
отын
ретінде өңделмек. АҚШ Ядролық
қауіпсіздік басқармасының ресми
өкілі Джош Макконаха бұл туралы
АҚШ, Жапония және Қазақстаның
ядролық энергияны бейбіт жолда пайдалану келісімшартының

арқасында жүзеге асқандығын
мәлімдеген. Басылым бұған дейін
Үлбі
зауытының
басшылығы
ядролық отын алаңын үлкейтуге
қарсылық білдіргендігін де айтып
өткен. Өскеменнің дәл ортасында
орналасқан Үлбі зауыты онсызда
қала жұртын қан қасатып келген
еді. Енді Жапониядан әкелінетін
ядролық қалдықтар жағдайды одан
бетер ұшықтыратына анық.

Биылғы жылғы ақпан айында Қазақстанда ауылдық
жерлердегі бизнестің дамуын қаржыландырумен
айналысатын несие серіктестіктерінің басын
қосатын жаңа қоғамдық ұйым – «Агроөнеркәсіп
кешеніндегі несие серіктестіктері қауымдастығы»
заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Аталған
Қауымдастық коммерциялық емес ұйым, сондықтан
ол мемлекеттік және
басқа да құрылымдар
алдында
несие
серіктестіктерінің
қызығушылығын
қорғаумен
айналысатын
болады.
Қауымдастық
несие
серіктестіктерінің
өз
қатысушыларына
арналған толық қызмет
көрсету жүйесі бар жеке
қаржылық
институт
ретіндегі даму стратегиясын жүзеге асыра-

ды. Отандық тауарөндірушілерді қолдау мақсатында
осы
шараларға
бағытталған
Меморандумға
қол қойылды. Бұл құжатқа сәйкес, тараптар несие серіктестіктерін бірге дамытумен қатар осы
шараларға қажетті ақпараттарды алмасумен де айналысатын болады. Бүгінде қауымдастық құрамында 7
214 ауылшаруашылығы тауар өндірушілері бар 124 несие серіктестіктерінің
басын біріктіріп отыр.
Тағы 42 несие серіктесігі
қазірде қауымдастыққа
мүше
болу
үшін
құжаттарын әзірлеп жатыр. Қауымдастықтын
негізгі мақсаты – бұл
ауылдық
жерлердегі
кәсіптің тұрақты дамуын
қамтамасыз
ету
мен
оның
инфрақұрылымын
жетілдіру болып табылады.
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Семейде соңғы үш жылда «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы бойынша 40 кәсіпорын бой көтерді. Олардың барлығы
да өз өндірістерін кеңейтіп, не жаңартып, не жаңадан ашқандар.
Орта, шағын бизнес, шаруа қожалықтары, кішігірім кәсіпорындар
бағдарламаға дән риза. Қалалық кәсіпкерлік бөлімі мамандарының
айтуынша, бүгінде бағдарламаның үш негізгі бағыты жақсы жұмыс
істеуде.
Біріншісі – «Алғашқы бастаманы қолдау» деп аталады. Осы бойынша басталған жұмыстар Семейде ең көп
түсім әкелген. 2010 жылдан бастап, аталмыш бағытта 32 жоба іске асқаны белгілі.
Жас кәсіпкерлерді қолдау шарасы көңіл
қуантады. Қазір «Бизнес-кеңесші» жобасы бойынша қысқа мерзімдегі курсқа
оқытып, білімдерін кеңейтеді. «Даму»
қоры несие алған жас кәсіпкерлерге 70
пайызға дейін, ал бұрыннан кәсіпкерлікпен
айналысып келе жатқан азаматтарға 5
пайызға дейін кепіл болуда. Осылардың

қаржылай қолдауды сұрап өтініш жазуына болады. Қажетті құжаттар толық дайындалып, үйлестіру кеңесіне бекітілуге
жіберіледі. Жоба кәсіпкер, «Даму» қоры
және банк тарапынан мақұлданып жатса,
үш жақты келісімшарт жасалып, несиенің
барлық мерзімі қамтылады. «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасының басқа
да тиімді тұстары бар. Бұл кәсіпкерлерді
сервистік
қызмет
үлгісімен
қамту.
Кәсіпкерлерге заңгерлер, маркетологтар
және тағы да басқа мамандар мемлекет
қаражаты есебінен тегін қызмет көрсете

барлығы «Алғашқы бастаманы қолдау»
деп аталса, «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы бойынша екінші бағыт –
«Кәсіпкерлік саланы сауықтыру» деп
аталады. Оның аясында құны 4,153 млрд.
теңге болатын жеті жоба жүзеге асқан.
Мемлекет тарапынан қаржылай қолдау 290
млн. теңгені құраған. Ал үшінші бағыт
«Кәсіпкерлердің валюталық қауіптілігін
төмендету» деп аталады. Әзірше бұл бағыт
танымал бола қойған жоқ. Осы бағытқа орай
тек екі ірі жоба жүзеге асқан. Несие көлемі
2,2 млрд. теңге болса, мемлекет тарапынан
субсидиялау 160 млн. теңгені құрап отыр.
Соңғы екі бағыт бір-біріне ұқсас. Мемлекет
екінші дәрежелі банктер алдында бизнеснесиенің сыйақы мөлшерлемесінің 50 пайызын төлеуді өз міндетіне алады. Мысалы,
кәсіпкер өзінің кәсіпорнын жаңғырту үшін
және жаңа құрал-жабдық сатып алуға немесе басқа да қажеттіліктері үшін 12-14
жылдық пайыз мөлшерлемесімен банктен
несие алады. Осы несиені жеңілдету үшін
ол қалалық кәсіпкерлік бөліміне немесе «Даму» қорына мемлекет тарапынан

алады.
Премьер-Министр Серік Ахметов Семейге келген сапарында кәсіпкерлерге
көмек көрсету үшін және олардың проблемаларын шешуге ықпал ету мақсатында
қолдау орталығы ашылуы тиіс деген болатын. Жақында осы тапсырма орындалып,
«Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорының жанынан кәсіпкерлерге қызмет ету орталығы
ашылды. Бұл орталық осымен Қазақстан
бойынша алтыншы болып отыр. Бұған
дейін Алматы, Шымкент, Павлодар, Тараз
және Қызылорда қалаларында ашылғаны
белгілі.
– Бұл орталық кәсіпкерлерге үлкен
көмек, осы туралы көптен армандаған
еді, – деді қалалық мәслихат хатшысы
Жағыпарбек Елубаев, – Бизнесті бастау
оңай емес. Ақыл-кеңестер өте қажет.
Бухгалтерлік есеп-қисаптар дейсіз
бе,
толып жатқан мәселелерді шешуге осы
орталықтың пайдасы тиері анық. Мен
«Даму» қорының өкілдерін құттықтаймын
және олардың жұмысына ризамын. Бір
терезе аясынан олар өздеріне қажетті

ақпаратты ала алады. Семейде ішкі жалпы
пайда шағын және орта бизнес есебінен 50
пайызды құрап отыр. Бұл республикадағы
жоғарғы көрсеткіштердің бірі. Мысалы,
«СемАз» зауытында «Урал» жүк көліктерін
құрастыратын жүйе іске қосылды. Жылына 5 млрд. теңгенің 400 автомобилі
шығарылмақ. Осының өзі қала бюджетіне
қаншама тиімді болатындығын ойлаңыздар.
Сондықтан да осындай орталықтардың
ашылуын өзім толық қолдаймын, – деді
халық қалаулысы.
Шығыста бизнесті дамытуға деген ерекше құлшыныстарын «Даму» кәсіпкерлікті
дамыту қоры басқармасының меңгеруші
директоры Ғабит Лесбеков те ерекше атап
өтті:
– Бұл жақта кәсіпкерлік тоқтап қалмай,
өрістеп келеді екен. Мына ашылып отырған
орталық ел экономикасының өркендеуіне
үлес қосары сөзсіз. Бұл орталықты алдағы
уақытта халық жатсынбай шенеуніктер мен
банк қызметкерлері, кәсіпкерлер барлығы
бас қосып тұратын тамаша орталыққа айналады деп ойлаймын.

Ләйлә ЫДЫРЫСОВА,
жеке кәсіпкер:

–
Мен
осындай
орталықтың
ашылғандығына қуаныштымын. Алдағы
уақытта тренингтерге қатысып, білімімді
шыңдағым келеді. Біз әуелде саудадан
бастап едік, енді кеңейіп құрылыс саласына көштік. Бір жерден барлық ақпаратты
алатын осындай орталықтың ашылуын көптен күтіп жүргенбіз. Біз білмей
жатқан бағдарламалар көп. Білімімізді
шыңдауымыз керек. Егер бір жерден
қате жіберсек, бизнесіміз тоқтап қалуы
мүмкін. Сондықан да несие немес салық
мәселесіне келген кезде абай болу үшін
осындай орталықтардың жұмыстарына
жүгінген жөн. Кез келген кәсіпкер қол
астында бухгалтер немесе заңгер ұстап
тұра алмайды. Оған қаражаты жетпеуі
мүмкін. Сондықтан бізде кәсіпкерлер бухгалтерияны көбіне өздері атқарады. Міне,
Семейде кәсіпкерлік кең өріс алып қана
қоймай, жергілікті жерде мемлекеттік
бағдарламалардың да орындалуына
мүмкіндіктер туып отыр.

Байларға салық салатын кез жетті
Бүгінде еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей ықпалы бар үш мәселе көтеріп, Елбасының атына
үндеу жолдадық. Соның біріншісі, сіз айтып отырған «Әлеуметтік үйлесімділік салығын» енгізу жөнінде ұсыныс
жасап отырмыз. Мұның мәнісі мынада: кезінде мемлекет басшысы осыдан бес жыл бұрын халыққа арнаған жолдауында «Мемлекеттік саясаттың басты мақсаты – ел азаматтарының әл-ауқатын көтеру» деп мәлімдей келе, сәнсалтанатқа салық салу қажеттілігін де айтып өткен еді.

Өткен
жылы
солтүстік
аймақтарды дамыту ісіне орай
ұйымдастырылған басқосуда да
Елбасы: «Тәуелсіздік алған тұста,
негізінен
мемлекет
есебінен
байыған азаматтар бүгінгі күні
өз еліне көмектесуі тиіс» дегені
де есімізде. Міне, Президентіміз
көтерген осы мәселе өте маңызды
және
оның жүзеге асуына
мүдделіміз.
Кімнің бай-дәулеті 10 миллион доллардан асады, соларға
салынатын салықты арттыру туралы бастама көтеріп жатырмыз.

Біздің бағалауымызша, еліміздің
ең бай азаматтарына сән-салтанат
салығын салсақ және «көлеңкелі»
бизнесте жүрген миллиардтарды заңды түрде ашық айналымға
шығарсақ, бюджеттің төрттен бір
бөлігін толтыруға әбден болады.
Біздің есептеуімізше, елімізде
мұндай адамдар халықтың 1,5
пайызы шамасында. Нақтырақ
айтқанда, 200 мың адам. Егер
олардың әрқайсысы ай сайын
салық түрінде 1000 доллар төлеп
отырса, мемлекеттің бюджеті
жылына 2,5 млрд. долларға
толығар еді. «Казпотребнадзор»
бұл салық түрін «Әлеуметтік
үйлесімділік салығы» деп атауды жөн санап отыр. Өйткені,
осы салық қоғамдағы әлеуметтік
әділеттілікке қол жеткізуге ықпал
етеді әрі түрлі деңгейдегі халық
пен топтардың қарым-қатынасын
үйлестіреді деген сенімдеміз.
Бұған көп уақыт та кетпейді, егер

шындап іске кірісер болсақ, жарты жылда бәрін реттеуге болады.
«Көлеңкелі бизнестен» салық
өндірудің түрлі амалдары бар. Бұл

жерде тек күштік құрылымдардың
қызметіне иек артып қана
қоймай, салық салу амалымен де
айналысқан дұрыс. Егер Салық

комитеті мен Қаржы полициясы өзінің тікелей міндетімен
айналысып, «көлеңкелі» бизнес
нысандарынан салық жинайтын болса, онда міндетті түрде
бюджет бүйірі толысады. Статистика агенттігінің мәліметтеріне
қарағанда, «көлеңкелі» ЖІӨ-нің
үлесі 20 пайыздан (40 млрд. доллар шамасында) кем емес. Ал
біздің бағалауымызша, оның
нақты сомасы анағұрлым көп.
Дейтұрғанмен, осы сома негізінде
есептегеннің өзінде, еліміздің
«көлеңкелі», заңсыз секторынан
шамамен 5 млрд доллар төлем
жинауға болады. Бұған қоса,
барлық кәсіпкерлер мен азаматтарды салық төлеуге шақыратын
«Салық төлеу – игілікке» деген
кампания ұйымдастырсақ, артық
етпейді.
Сергей Акимов,
«Казпотребнадзор» зерттеу
орталығының директоры.
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Үлескерлер мәселесінің әлі күнге дейін түйіні тарқамай келе жатқаны
белгілі. Бұл кемшіліктің орын алуына қарапайым азаматтардың үлесті
құрлысқа қаржы салуын реттейтін заңының әлжуаздығы себепші
болғаны даусыз. Бүгінде атқарушы билік осы мәселенің түйінін тарқату
үшін жаңа заң жобасын дайындап, қос палаталы Парламенттің назарына ұсынбақшы. Енді жаңа заңның қалай дайындалып жатқаны
жайында айтсақ.

Ресей банктеріне Белоруссия және Қазақстанмен операция жасаудан
қашқақтау керектігі ескертілді. Себебі Кедендік одаққа мүше елдерінен
жалған импорт схемасы арқылы Ресейден ақша жылыстату қанат жая
бастаған. Ресей сарапшыларының пікіріне құлақ түрсек, елден капиталды сыртқа қарай жылыстату (Беларус пен Қазақстанға) оқиғалары
тым жиілеп кеткен. Және ол банктер арқылы өтуде. Кедендік одақты
сылтауратып, алаяқтар өздеріне тағы бір жол ашып алғанын байқап
қалған Ресейдің Орталық банк еліндегі коммерциялық банктерге
күдікті клиенттермен операция жүргізуді тоқтату керектігін айтып,
банкирлермен қатаң әңгіме жүргізе бастады.

Ақша жеке адамдардың мүддесі үшін
жылыстатылса, одан мемлекетке еш пайда әкелмейтіні белгілі. М. Әблязов пен
оның сыбайластарының елден жылыстатып жіберген миллиардтары елімізді
әлі күнге дейін сергелдеңге салып,
банктердің тығырыққа тіреп, естерін
жиғызбай отырғанын көріп отырмыз.
Қаржы жылыстатудың ар жағында қандай
қияметтердің жатқанын көз алдымызға
елестету соншалықты қиын емес. Ал ақша
иелеріне келетін болсақ, оларға өздеріне
қойылар тосқауыл ұнамайтыны рас.
Мемлекеттік реттеушінің бұған араласуға
қандай құқы бар деген пікірлердің ашық
айтылуы да осының дәлелі. Етек-жеңін ертерек жия бастаған көршіміздің басындағы
жағдай біздің еліміздің басына да түсуі
әбден мүмкін.
– Қазақ «Өгізге туған күн бұзауға да туады» демей ме, бірақ біздің бас банкіміз тарапынан ондай ескертулер әлі естіле қойған
жоқ. Жалған импорт операциясы Кедендік
одақ құрылмай тұрғанда да болған. Қазіргі
кезде оның бұрынғыдан да өрыс алуына
жол ашылды. Бір қызығы, банктер соңғы 20
жыл ішінде ақша жылыстатудан қанша таяқ
жесе де, күдікті операциядан бас тартпауда. Оның себебі, осы күнге дейін олардың
бастарына қиын күн туғанда мемлекетке
иек артып дағдыланып алғанында жатыр.
Тәуекел мен жауапкершілікті өз мойындарымен көтеретін болса, ондай әрекетке бармас па еді деген ой келеді, – дейді сарапшы
Ілияс Исаев. Әйтсе де Ресейдің Орталық
банкінің де ақша жылыстату операцияларынан коммерциялық банктерді біржолата
бас тартқызуға құзіреті жетпейтін көрінеді.
Оған ресейлік «Вестник Банка России»
басылымында
жарияланған
Орталық
банктің ресейлік банктерге жасаған
жаңа ұсынысынан көз жеткізуге болады.
Ұсыныста қазақстандық және беларустық
жалған импортпен күресу керектігі
айтылған. Жалған импортты жеткізу
барысында ресейлік резиденттер, яғни
ресейлік банктердің клиенттері қаражатты

банктердің
басқа
юрисдикцияларда
орналасқан есепшоттары арқылы аударады
екен. Мұндай операциялардың ешқандай
экономикалық мәні де, заңдық мақсаты
да болмайтын көрінеді. Яғни, ол нөпір
ақшаны басқа елге аударып жіберу арқылы
ары қарай өзіне тиімді жолдарды ашудың
нағыз төте жолы болып табылады. Осыған
байланысты ресейлік банктерге ұсыныс
жасап отырған Орталық банк күдікті операциялар жүргізетін клиенттердің бәріне
бір ай бойы қызмет көрсетуден бас тарту керектігін айтуда. Тіпті, клиенттердің
барлық құжаттары болған күннің өзінде
бір ай оларды жолатпаңдар дегенді ұсынып
отырған Орталық банктің өзі де ақша
жылыстатуға толық тосқауыл қоюдың
мүмкін еместігін іштей мойындайтын
болуы керек. Әйтпесе бір ай солай істеп
көріңдерші дегенді айтып, мәймөңкелемес
еді деген ой келеді.
Бейсенбек ЗИЯБЕКОВ, экономика
ғылымдарының докторы:
– Ресей Орталық банкінің «Вестник
Банка России» басылымында жарияланған
хаты ұсыныстық сипатта болғанымен,
ондағы ұсыныс бұрынғыларға қарағанда
қатаңдау. Біріншіден, бұл коммерциялық
банктердің өз әрекеті үшін жауапты өз
мойындарына алуға итермелейді. Себебі
Орталық банктің ұсынысы бойынша
барлық екінші деңгейлі банк күдікті операцияларды жүргізу шешіміне қандай
мақсатпен барғанын түсіндіруі тиіс. Ал
түсінік беру керектігі алдарында тұрғаннан
кейін банк барлық жауапкершілік пен
тәуекелділік өз мойынына жүктелетінін
жақсы түсінеді. Ертеңгі күні өзінің жасаған
былығын өз мойнымен көтеруге тиіс болатынын сезінеді. Соған қарай күдікті операцияны жүргізу керек пе, жоқ па, шешім
қабылдайды. Бар жауапкершілік өздерінің
мойнына артылатынын білген соң ақымақ
ашкөз болмаса, қандай банктің күдікті
операцияға тәбеті ашыла қояды деген ойдамын.

Үкімет жаңа заңнаманың шеңберінде
үлескердің алдында құрылыс салушының
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру механизмін енгізуге баса мән
беріп отыр. Бұл қолданыстағы «ҚР Тұрғын
үй құрылысында үлестік қатысу туралы»
заңында қарастырылған банк-агенттің
қатысуымен үлескерлердің қаражаттарын
тартудың қолданыстағы механизміне балама болмақ. Алдағы уақытта құрылыс компаниялары үлескерлердің қаражаттарын
тартуға лицензия алуларымен қатыр
үлескердің алдында құрылыс салушының
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру механизмін енгізуде. Бұл
реттегі сақтық шаралары сақтандыру компаниясы үшін емес, құрылыс салушыға
міндетті болатынын ескертеміз. Үлесті
құрлысқа қатысып, жұмыс істеуге аңсары
ауған құрылыс компаниялары бірінші
кезекте салатын құрылыс нысандарын
сақтандыруы тиіс. Әзірше сақтандыру
шараларының
қалай
іске
асатыны
түсініксіз болып тұр. Мұндай іс-тәжірибе
бұрын-соңды елімізде қолданылмағаны
белгілі. Біздіңше, бұл ретте құрлыс нысанын емес, үлесті құрлысқа жиған-тергенін
салған қарапайым ел азаматтарының
қаражатын сақтандырған жөн. Үлескерлер
қаржысының 70 пайыздайы екінші
деңгейлі банктерге уақытша салуына жол
ашуымыз керек. Ал қалған 20 пайызды
құрылыс компанияларының басқаруына
берген абзал. Мұндайда құрылыс компаниялары бірден қаржыны басқаруына
алғысы келетіні белгілі. Жаңа заңда бұған
мүлде жол бермеген абзал. Қазіргі таңда
нарықта белді құрылыс компаниялары
нықталған. Сондай-ақ, үлесті құрлысқа
қатысуға ниеттенген құрылыс компанияларын бірқатар талаптар қоютын кез
жетті деп есептейміз. Бірінші кезекте
олардың қарапайым құрылыс материалдарын (кірпіш, есік-терезе, қиырышық
тастар шығаратын кеніштері) өндіретін
шағын кәсіпорыны болуы шарт. Мұндай
шағын кәсіпорындары жоқ компаниялар ертеңгі күні «құрылыс материалдары қымбаттаған соң, жоба қымбаттап,
қаржы жетпей қалды» деп қарапайым

халықтың жылдап жинаған қаржысын су
құя салуы мүмкін. Егер біздер мұндай
талаптар қойсақ, елімізде құрылыс материалдарын шығару өндірісі біршама дамып, аяққа тұратыны анық. Осылайша
бір оқпен екі қоян атамыз. Ең бастысы ел
азаматтарының құрылыс компанияларына
деген сенім пайда болатыны сөзсіз. Тағы
да бір талап, үлесті құрылысқа қатысатын
ірі компанияларды кәсіби мамандары мен
техникалық мүмкіндігінің жоғары болуы тиіс. Бүгін құрылып, ертесі тарап
жаттатын компаниялар кәсіби мамандарды тартып, техникалық мүмкіндіктерін
жетілдіруге
ешқашан
қызығушлық
танытпағаны белгілі. Дәл осындай
компаниялардың кесірінен құрылыс саласына сенім жоғалғанын ұмытпауымыз керек. Сондықтан жаңа заң қабылданғаннан
кейін еліміздегі құрылыс компанияларын
електен өткізіп, қайтадан лицензиялап алу
да артықтық етпейді. Егер біздер құрылыс
компанияларына осындай талаптарды батыл қойсақ, халықтың құрылысшыларға
деген сенімін қайтадан пайда болатыны
сөзсіз.
Енді заңда қарастырылған сақтық шараларына қайта оралсақ, ұсынылып отырған
үлескерлердің құқықтары мен мүдделерін
қорғау механизмі келесі заңда айқын көрініс
тапқан. Дайындалып жатқан құжатта
құрылыс
компаниясына
мемлекеттің
құрылыс салуға бөлген жер телімі мен
бастапқы рұқсат берілген және жобалықсметалық құжаттары, жеке қаражаттары немесе құрылыстың жобалық құнынан 40-45
пайызға несиелік желіні ашу туралы екінші
деңгейлі банкпен келісімшарты болуы тиіс.
Мұндай жағдайда құрылыс компаниялары
өзінің қаржысы мен барлық мүмкіндіктерін
ашық көрсетіп, екінші деңгейлі банктерден
құрылысқа қажетті қаржылық ресурстарын тартуға мүмкіндік алады. Құрылыс
компаниясының
банктың
алдындағы
жауапкершілігі
қарпайым
халықтың
көкейіне сенім ұялататыны белгілі. Осылайша Үкімет үлесті құрылыста қарпайым
азамат, құрылыс компаниясы және банк
үштағанын қалыптастыруға күш салып
отыр.
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Қазір шағын және орта бизнес өкілдері арасында POS-терминал дауы қызып тұр. Кәсіпкерлерге POSтерминал орнатып беруді мойнына алған екінші деңгейлі банктер сұранысты өтей алмауда. Жалпы бұл
мәселе Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының басты назарында екені белгілі. Осыған дейін қауымдастық
кәсіпкерлер мен банк өкілдерінің басын қосып, талқылау өткізген-ді. Өз кезегінде Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының президенті Талғат Акуов мырза Қаржы министрлігінен POS-терминал орнатуға кейінге
шегере тұру турасында ұсыныс жасаған болатын. Өйткені бұған банктер мен кәсіпкерлер дайын емес. Бұл
мәселенің қызуы басылмаған соң, таяуда Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы тағы да журналистердің басын қосып, баспасөз мәслихатын өткізді. Оған қауымдастықтың жетекшілері Талғат Акуов, Темір Назханов және Ержан Әденов қатысты.

Жыл
басында салық органдары
еліміздегі дүкендер мен қызмет көрсету
нысандарына жаппай POS-терминал орнату турасында талап қойған-ды. Олар
құрылғы орнату көлеңкелі бизнеске шектеу қойып, карточкаларымен есеп айырысуда көзге көрінбейтін қаржыны 30
пайызға дейін қысқаратынын айтқан болатын. Қадағалаушы органдар талапты
орындамаған кәсіпкерлерге айыппұл салатынын да ескертті. Баспасөз мәслихатында
сөз алған қауымдастық басшысы Талғат
Акуов:
– Салық заңына сәйкес кәсіпкерлердің
барлығы 2013 жылдан бастап осы POSтерминалдарды орнатып, пайдалануы тиіс.
Алайда «Ол кімге керек?» деген сұрақ туындайды. Кәсіпкер онсыз да жұмысын жасап
жатыр. Оған не үшін қажет? О баста банктерге керек сияқты болған, бірақ олар да
бұған дайын болмай шықты. Мемлекеттік
органдар да бұл істі соңына дейін жеткізбей
шикі күйінде қалдырды, – деп орын алған
жағдайға байланысты өзінің ой-пікірін
ортаға салды. Бүгінде жеке кәсіпкерлердің
POS-терминал орнатуға екінші деңгейлі
банктер
ат
салысуы
міндеттелген.
Кәсіпкерлік нысандардағы қаржы операциялары солар арқылы жүзеге асырылатыны белгілі. Бірақ қаржы институттарының
белсенділігі төмен. Себебі, карточкамен
төлем жасау жүйесінде жетілдірілмеген
тетіктер көп. Бұған кәсіпкерлер де аса дайын емес. Оның үстіне шағын және орта
бизнес үшін мұндай терминалдарды орнату қалтаға салмақ салатынын да айта
кетуіміз керек. Әрі банктік алымдардың
пайызы да жоғары. Сауда нүктесіне бір
POS-терминал орнатудың құны орта есеппен 100 мың теңгеге барады. Ал банк әрбір
қаржылық операциядан 4-5 пайызға дейін
комиссия алады. Елімізде банктік жүйе
бұл POS-терминалдармен жұмыс істеуді
он жылдан бері айналысса да банктер бұл
бағытта жұмыстың жүйесін қалыптастыра
алмай отырғаны шындық. Бірақ банктер
барлық кәсіпкерлерді бір сәтте осындай
қондырғылармен қамтамасыз етуге дайын

емес. Заң шыққан соң, көптеген кәсіпкерлер
қауымдастыққа осы сұрақпен келе бастаған.
Әрине, мұның бір күнде шешілетін мәселе
емес екенін уақыт көрсетіп отыр.
Қазір кәсіпкерлер қатты алаңдаулы.
Өйткені олар POS-терминал болмағаны
үшін бір айыппұл төлесе, екіншіден, төлемді
карточка арқылы алмағаны үшін тағы да
айыппұл төлеуге мәжбүр. Ең аз айыппұл
көлемі – 40 айлық есептік көрсеткішіне тең
келеді. Осыған байланысты қауымдастық
банкілерден кәсіпкердің өздеріне белгілі
бір күні POS-терминал орнату жөнінде
өтініш түсіргені туралы растама хат жазып
берулерін сұрауда. Тексеру бола қалған
күнде кәсіпкер осы хатты көрсетеді. Сонымен қатар Қаржы полициясы және
салық департаментімен тексеру жүргізуге
уақытша мораторий жариялау жөніндегі
мәселені де талқылануда. Өйткені, POSтерминал орнатудың кідіруі кәсіпкерлердің
кінәсінен болып отырған жоқ.
Бүгінде арнайы банк карточкаларымен
төлем жасайтын құрылғы Алматыдағы
сауда орындарының төрттен бірінде
ғана орнатылған. Ал аймақтағы шағын
кәсіпкерлердің не күйге түскенін ойлаудың
өзі қиын. Қадағалаушы органдар болса, өңірлерде не болып жатқанын ескеріп
отырған жоқ. Алматы мен Астанадағы
кәсіпкерлердің өздері POS-терминалға қол
жеткізе алмай жатқанда, шалғайда жатқан
іскер азаматтардың не күйге түскенін елестету мүмкін емес. Бұл ретте атқарушы
билік арнайы мониторинг жасап отыруы
керек еді. Өкінішке орай, билік орындары оның бірінде істеген жоқ. Бүгінде
қадағалаушы органдар жауапкершілікті
кәсіпкерлердің мойнына арта салып, артынша оларды айыптап, айыппұл салудан
әріге аса алмауда. Егер салық комитетінің
басшылары
POS-терминал
орнатып,
көлеңкелі экономиканың түбіріне балта шабуды ойласа, алдымен жеке кәсіпкерлерге
жабдықты орнатып бере алмай отырған
банктердің жағдайын сарапқа салуы керек еді. Бүгінде банктердің тиісті POSтерминалды орнатуға мүмкіндігі болмаса
да, бәріне кінәлі шағын кәсіпкерлер болып
отыр. Бұдан басқа салық органдары қолға
алып отырған бастамасын бұқаралық
ақпарат құралдарында тиісті деңгейде

насихаттаған жоқ. Сол себепті кәсіпкерлер
POS-терминал орнатуға қатысты дұрыс
ақпарат ала алмай дал болғанын жасырын
емес. Оның үстінде қыстан бері қоғамдық
ортаның талқылауына түскен мәселеге
халық қалаулылары да араласпай, үнсіз
қалуы жағдайды одан бетер ұшықтыра
түскені анық. Өз кезегінде Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығының
вице-

президенті Темір Назханов бұл мәселені
депутаттар көтеріп, шағын кәсіпкерлердің
жаппай POS-терминал орнату ісін біршама
созу керектігін алға тартты.
– Бүгінде кәсіпкерлердің POS-терминал
орнатуға қатысты ешқандай қарсылығы
жоқ. Тек аз ғана уақыт беруін талап етуде. Осы мәселеге байланысты талқылау
болғанда екінші деңгейлі банктердің
өкілдері электронды есеп айырысу жүйесін
енгізе бастағандарына 10 жылдан асқанын
алға тартты. 10 жылдық тәжірибесі бар
банктердің өздері кәсіпкерлерге POSтерминал орната алмай қиналғанын
көрді. Ал қадағалаушы органдар болса,
кәсіпкерлерге бірнеше айдың ішінде жаңа
құрылғыны орнатыңдар деп талап қойып
отыр. Меніңше, кәсіпкерлерді бұлайша
асықтырудың жөн жоқ, – деп ойын ортаға
салды.
Баспасөз мәслихатында қауымдастық
жетекшілері 1 қазанға дейін жарияланған
моротрийді тағы да созу керектігін алға
тартты. Олар еліміздегі шағын кәсіпкерлерді
банктер тиісті POS-терминалдарды тауып
бере алмауда.
– Өкінішке орай қазіргі таңда банктер
шағын кәсіпкерлерге POS-терминалды орнатып үлгере алмауда. Банктың алдында
ұзақ сонар кезек. Мәселенің бұлайша аш
ішектей созылуына мына бір жайтта ықпал
етіп отырғанын айта кетуіміз керек. Бүгінде
еліміздегі шағын кәсіпкерлердің ақша айналымы өте аз. Шағын кәсіпкерлердің
бір айдағы қаржылық айналымы бар
болғаны 200-600 мең теңгені ғана құрайды.
Соның 50 мың теңгесі ғана электронды
жүйемен есеп айырысатыны белгілі. Банктер болса, айналымдағы қаржысы аз
кәсіпкерлерге POS-терминал орнатып беруге құлықсыздық тантып отырғанын жасырмай айтуымыз керек. Енді банктердің
салғырттығынан кәсіпкерлер салық органдарына қомақты айыппұл төлеуге мәжбүр.

Ақтөбелік кәсіпкерлер карточка арқылы төлем қабылдайтын POSтерминалдарды орнатуға асығар емес. Бұл мәселе таяуда өткен салық
департаментінде өткен жиында қызу талқыға түсті. Ірі сауда орындары болмаса, Ақтөбеде шағын дүкендер мен кішігірім қызмет көрсету
мекемелерінде POS-терминал құрылғысына қажеттілік жоқ. Бір нан сатып алу үшін дүкенге келген ақтөбеліктің төлем карточкасын пайдалануы екіталай.
Үкімет 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап, салық төлеуші барлық кәсіпкерлерге
өз
нысандарында
POS-терминалды
қондыруды міндеттеп отыр. Кәсіпкерлер
үкімет бұл тұрғыда шешімді ерте
қабылдаған деп есептейді. Халықта төлем
карточкалары бар, бірақ, оны пайдалану
мәдениеті біздің қоғамда дами қоймаған.
Қолма-қол ақшасыз есептесетіндер көп
емес. Құрылғының құны – 62-65 мың
теңге. Терминалдың қызметі үшін ай
сайын ұсталатын банк комиссиясы тағы
бар. Ал, телефон байланысы
нашар шалғай ауылдарда POSтерминалдың қызметін пайдалану тіпті мүмкін емес. Осының
бәрі реттелмейінше қондырғыны
қоюды талап ету дұрыс емес,
дейді бизнес иелері. Қазір облыста облыста 3 мың 800-дей
кәсіпкерлік нысан бар. 2 мың
700-і қалада. 86-сы төлем карточ-

каларын қабылдайтын шағын терминалды орнатып қойған. 544-нің арызы банкте
қаралуда. Мыңнан астамы құрылғыны
қондыруға асықпайды. Жаңа жылға дейін
талапты орындамаған жеке тұлғалар 40
айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ал
заңды тұлғалар 60 айлық есептік көрсеткіш
көлемінде айыппұл төлейді. Ережені елемеген кәсіпкерлердің ісі терминалды
қондырмайынша тоқтатылады. Осылайша, мамандар көлеңкелі экономиканың
жолын кесеміз дейді.
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев отандық кәсіпкерлікті
«жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы күші» деп
жариялағаны белгілі. Осыған орай 2050 жылға дейін
кәсіпкерлік үлесін 40 пайызға дейін жеткізу жөнінде
міндет қойғанды. Қазіргі кезде бұл көрсеткіш 17,5
пайызды құрайды. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қорының басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимованың
мәліметінше, дамыған елдерде шағын және орта бизнес секторында экономикалық белсенді тұрғындардың
жартысынан астамы еңбек етеді екен. Жапонияда 2004
жылы-ақ бұл көрсеткіш 88%-ға, ал АҚШ-та 50,4%-ға
жетіпті. Қазақстанда соңғы 10 жыл ішінде шағын және
орта бизнесте жұмыс жасайтындардың үлесі 32%-ға
жақындаған.
Бизнес күш алып келеді
Президент
тапсырмасымен
қабылданған, отандық кәсіпкерлер
үшін
үшiншi
онжылдықтың
есiгiн ашып, ертеңiн жазған осынау бағдарлы құжаттың мәнi де,
маңызы да ерекше. Ел Үкіметінде
2020 жылға дейін есептелген
«Бизнестің жол картасының»
нәтижелері бағамдалып, бастапқы
қорытындылары
шығарылды.
«БЖК – 2020» бойынша берілген
кредиттер үлесі елімізде шағын
және орта бизнеске ұсынылған
барлық
несиенің
11,6%-ын
құрайды. Бүгінде экономикадағы
әрбір 5-ші жаңа жұмыс орны осы
бағдарлама аясында құрылыпты.
Оның
аясында
«Индустрияландыру картасына» кірген жобалар да қолдау көруде! Атап
айтқанда,
«Индустрияландыру
картасының» әрбір 4-жобасы осы
бағдарлама арқылы мемлекеттік
қолдаудың қызығын көруде.
– «Бизнестің жол картасы –
2020» бағдарламасы жаңа кезеңге
шығып отыр. Егер бұған дейін
біз кәсіпкерлерді тарту және
бағдарламаны ендіру кезеңі бойынша жұмыс жүргізсек, ал 2012
жылдың ІІ жартыжылдығынан бастап, өтінім берген кәсіпорындар

кәсіпорындар бойынша күн сайын мониторинг жүргізетіндерін
айтады. Соның негізінде «Даму»
қоры «Бизнестің жол картасы»
қатысушысының «орташаланған»
бейнесін «мүсіндеп» шығыпты.
Сонымен,
«БЖК
–
2020»
бағдарламасының
қолдауын
көрген компаниялардағы орташа
алғандағы көрініс мынадай: «Ол
компанияда орташа есеппен, 86
адам жұмыс істейді. Осы «орташа қатысушы» жылына шамамен 784 миллион теңгенің өнімін
шығарады. Яғни, бағдарламаның
типтік
қатысушысы
орта
кәсіпкерлік субъектісі болып табылады» дейді Л.Ибрагимова. Оның
айтуынша, мұндай кәсіпорындағы
еңбек өнімділігі шамамен 60 мың
долларды құрайды! Ал бюджетке
төлейтін салықтық төлемдерінің
орташа сомасы жыл сайын 42,6
миллион теңге болады.
– Бағдарламаның бюджеттік
эффектісіне тоқталсақ, – дейді
қордың басқарма төрайымы, –
салықтық
декларациялардағы
мәліметтер бойынша біз осы
компаниялардың
бағдарламаға
кіргенге дейін және одан кейін
төлеген салықтарының жалпы
сомасына талдау жүргіздік. 2012

өнеркәсібінің үлесін арттыру,
кредиттік портфель ауқымын
400 миллиард теңгеден асыру
және басқалары. Оның барлығы
бағдарламаның
паспортында,
Үкімет қаулысында жазылған.
Оның ішінде ендігі үшеуіне
толығымен
қол
жеткізілді.
Орындалмағаны қайсы? «Өңдеу

«БЖК – 2020» аясында 41 мың жаңа бастаған және іс басындағы кәсіпкерлер «БизнесКеңесші» курстарынан өтті. 24 мың кәсіпкерге 85 мыңнан астам сервистік қызмет
көрсетілген. «Назарбаев Университетінде» 791 топ-менеджер оқытылған. «Іскерлік байланыстар» бойынша 1 мың 123 кәсіпкер бизнес-тренингтерден өткен екен, оның ішінде
64-і – Германияда, тағы 82 кәсіпкер АҚШ-та тағылымдамадан өтті. Шетелде игерген
озық тәжірибені бизнесмендердің барлығы бірдей өмірге ендіріп, кәдеге жарата бермейді.
Бұған қатысты таяудағы өз ведомствосының алқа мәжілісінде бірінші вице-премьер –
Өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев қынжылыс білдірген болатын.
арасынан мейлінше тиімділерін
іріктеуге
күш
салудамыз.
Бұған бюджет мүмкіндігінің
шектеулілігі итермелеуде. Оның
үстіне «БЖК – 2020» кәсіпкерлікті
қолдаудың ең көп сұранысқа ие
құралына айналып отыр. Атап
айтқанда, өткен жылы кредиттерді
субсидиялауға 10 миллиард теңге
бөлініпті. Ағымдағы жылы бұл
сома 24 миллиард теңгеге дейін
ұлғайтылған екен. Алайда биылғы
жылға бөлінген қаржы 2010 жылдан 2013 жылдың І-тоқсаны
аралығында түскен жобаларды
«жабуға» ғана жететін көрінеді.
2011 жылы 741 жоба субсидия
алса, 2012 жылы олардың саны үш
есе өскен.
«Даму» қорының басқарма
төрайымы өздерінің қатысушы

жылы қатысушы кәсіпорындардың
салықтық
төлемдерінің
жиынтықты көлемі 31 пайызға
дейін өскен, – деді. Қазіргі кезде
бағдарлама өз дамуының жаңа
кезеңіне шықты. Бұл кезеңде мемлекет тек «барынша тиімді нысандарды» қолдайтын болады. Бұл
ретте «Даму» қоры іріктеу кезінде
«өңірлердің
қатысушылардан
көретін әлеуметтік, экономикалық
және бюджеттік эффект-нәтижесін
назарға алуды» ұсынып отыр.
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы алдында бес бірдей
мақсат белгіленген болатын. Қор
басшысының сендіруінше, олар
ендігі негізінен орындалыпты!
– Бағдарламаның өзінде 5
өлшем белгіленген-тін, бұлар
– еңбек өнімділігін, өңдеу

өнеркәсібінің
экономикадағы
үлесі 12,5 пайызға жетуге тиіс еді,
оның еншісі қазір 11,4 пайызды
құрап отыр. Яғни әлі 0,9 пайыз
қалды. Сосын белсенді жұмыс
жүргізуді талап ететін тағы бір
индикатор – экспорттың жалпы
ауқымындағы шикізаттық емес
сектордың үлесі: бағдарламаның
мақсатты индикаторы бойынша
ол 40 пайызға жетуге тиісті, – деді
Л.Ибрагимова.
Үкімет бұл бағдарламаға
қатысуға құштарлық танытқан
ірі компаниялардың да бетінен
қақпайды. Бірақ оларға енді
қосымша талаптар қойылып,
іріктеу қатайтылады. «4-пакет» аясында құны 750 миллион теңгеден
1,5 миллиардқа дейін баратын ірі
жобалар үшін «БЖК – 2020»ға қатысудың нақты шарттары

белгіленгелі отыр: бұл жобалар
жаңа жұмыс орындарын құру талаптарына жауап беріп, салықтық
төлемдерін арттыруға тиіс. Яғни
ірі жобалардың қайсысы көбірек
жаңа жұмыс орындарын ашатын болса, әрі өңірге келтірер
тиімділігі молырақ болса, сол
жоба ғана қолдау табады. Құны
1,5 миллиардтан 4,5 миллиард теңгеге дейінгі жобаларды
бұдан былай тек Экономиканы
жаңғырту жөніндегі мемлекеттік
комиссияда мақұлдап барып,
бағдарламаға қосу ұсынылуда.
Өйткені алып жобалар алапат
қаржыны қажет етеді. Сондықтан
оны мемлекеттік қолдаудың қажет,
әлде қажетсіздігін Үкіметтегі осы

жоғарғы комиссия салмақтауы
керек.
Сонымен бірге «Бизнестің жол
картасы –2020» аясында келешекте «микроқаржы ұйымдарының
әлеуетін күшейтуге бағытталған
шаралар» қарастырылмақ. Ол
шаралардың
қатарында
осы
шағын несие беруші ұйымдарды
жетілдіру
бағдарламалары
әзірленетін көрінеді. Елбасының
тапсырмасына
сәйкес,
өзгерістердің
«4-пакетінде»
мынадай шаралар көзделуде:
біріншіден, «БЖК – 2020»
бағдарламасының
құралдары
арқылы әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорацияларының жобаларын
қолдау шаралары қолға алынбақ.

Ләззат ИБРАГИМОВА, «Даму»
қорының басқарма төрайымы:

кәсіпкерлікті

дамыту

– «Бизнестің жол картасы» аясында қаржылық қолдауды
негізінен, заңды тұлға ретінде тіркелген шағын және орта бизнес субъектілері алады. Жалпы алғанда, бүгінде басымдықты
салалардағы барлық жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың
4 пайызы ендігі қаржылық көмек алды. «БЖК – 2020»
бағдарламасының қатысушыларына тек 2012 жылы ғана жалпы
сомасы 321 миллиард теңге көлемінде кредит берілді. Қор осы
бағдарламаға қатысушылардың барлық қаржылық есептеріне
және салық декларацияларына «жинақтап өңдеу» негізінде талдау жүргізген көрінеді. Бұған биылғы сәуір-шілде аралығында
толық мониторингтен өткен 929 компания қатыстырылыпты.
Осы талдауға сүйене отырып, «Даму» қоры: «Бизнестің жол
картасы» бағдарламасы өзінің экономикалық, әлеуметтік және
бюджеттік тиімділік-нәтижесіне жетті» деген қорытынды жасап
отыр. Мұндай қорытындыға қандай негіз бар? «Біз бағдарлама
қатысушыларының 2011-2012 жылдардағы өнім шығаруын
салғастырдық. Оң динамика көзге ұрып тұр. 929 қатысушы компания өткен жыл бойында өнім шығаруын 19 пайызға арттырған.
Бұл – бағдарламаның экономикалық тиімділігін көрсететін
көрсеткіштер.
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Бүгінде «дүркіретіп той-томалақ өткіземін, үй тұрғызамын, көлік
сатып аламын, кәсіп ашамын» дегендердің денінде артық ақша болмайды. Бұдан кейін олар банктердің есігін қағып, несие алуға ұмтылады
Сөйтіп, теледидардан ұдайы беріліп жататын коммерциялық
банктердің несие сыйақы мөлшерлемесіне қатысты жарнамаға көз саламыз. Ақыры «ең азы осы-ау» деп біреуіне тоқталып жатамыз.
Тиімді ставка басты назарда
болсын
Көп жағдайда біздің азаматтар кепілсіз
несиенің жылдық сыйақы мөлшерлемесі
жарнамасында номиналдық деген сөздің барына мән бере бермейді. Ал бұл әлгі банктің
ұсынып отырған сыйақы мөлшерлемесі
әртүрлі екендігін, оның ішінде ең төмені
осы дегенді білдіреді. Бір сөзбен айтқанда,
бұл тұтынушыны тартудың бір құралы
ғана. Банк менеджерінің алдына барғанда
пайызға қатысты цифрдің өзгеріп шыға
келетіндігі де осыдан. Негізінен, несиені

таңдауда несие шарттарымен жіті танысып алу керек. Сыйақыға қатысты
тиімді (эффективная) ставка дегенді
көзден таса қылмаңыз. Міне, ол – сіздің
нағыз шығыныңызды айқындаушы. Салыстырмалы түрде бір банктің сыйақы

мөлшерлемесін
алалық:
номиналдық
сыйақы мөлшерлемесі – 18%, ал тиімді
несие ставкасы – 48%. Бұл арадағы айырма – 30 пайыз! Оған несиені өтеуге кететін
жылдардың пайызымен қатар сақтандыру,
банк комиссиясы және т.б. көзге көрінбейтін
шығындар енеді. Сондықтан таңдауда
осы жағдайды естен әсте шығармаңыз.
Сол секілді англо-саксондық моделдің
күрделілігі соншалықты, қандай пайыз
белгіленбесін несиені көрсеткен пайызымен есептеу қарапайым адам үшін өте
қиын. Бұл – мейлінше көбірек өсім алуға

бағытталған, алдын ала құрылып қойған
күрделі математикалық формула.
Төленетін пайызға несие ставкасы
ғана емес, сонымен қатар сіз жүгінген
борышты жабу тәсілі де қатты ықпал
етеді. Мәселен, егер несие аннуитеттік

төлем бойынша төленсе, кепілсіз несиені
қарастыруға алынатын банк комиссиясы көлемі қарыз сомасының 6 пайызын
құрайды, ал дифференциалдық төлемде ол
10 пайыз болады. Неге? Ол үшін несие бойынша аннуитеттік және дифференциалдық
төлемнің анықтамасына тоқтала кетелік.
Мұны біліп жүрген дұрыс. Дифферениалдық
төлем несие бойынша борыш бірінші
төлемнен бастап бірыңғай жабылып отырады, ал пайыздар қалдық бойынша аударылады. Осы жағынан алғанда, кез келген келесі
төлем алдыңғысына қарағанда азырақ болады. Алдын ала несиені жапқыңыз келсе,
бұл арада уақыт бойынша да, сома бойынша да ешқандай шектеу жоқ, сондықтан ол
үнем жасауға мүмкіндік береді. Аннуитет – барлық төлем несие мерзіміне қарай
бірқалыпты есептеледі. Сонымен қатар
алғашқы жылдағы ай сайынғы төлемнің
басты бөлігін несие келісімшарты бойынша
пайыздар құрайды. Демек, бұл арада, ең алдымен, қарыз ақшаны емес, банктің қосқан
өсімін төлейсіз, басты қарыз там-тұмдап
төленеді немесе тіпті несие төлеу мерзімінің
соңына қалдырылады. Осылайша банк
өзін борышкер міндеттемесін орындамайтын және мерзімінен бұрын несие төлеу
жағдайларынан сақтандырады. Сондай-ақ
банкке мұндай төлем түрін пайдаланған
өте тиімді. Енді бажайлай беріңіз. Өздеріне
әлдеқайда тиімді болғандықтан да банк

Соңғы кездері қоғамда жастарды кәсіпкерлікке баулу сынды оң үрдіс қалыптасып келеледі. Оңтүстік
астанамыз – Алматыда халықаралық бизнес жаттықтырушылар мектебі ашылса, «Даму» кәсіпкерлікті
қолдау қоры шеңберінде де тегін арнайы курстар өтуде. Бұдан тыс шетелден арнайы ат арылтып келетін
кәсіпкерлердің ақылы семинарлары тағы бар.
Осы жағынан алғанда, мемлекетіміз мақсат етіп отырғандай,
аталған шаралар ел ішінде кәсіпті нәсіп етушілер қарасын
көбейтуге ықпал етуі тиіс. Алайда бұл қызметке жүгінуде
қазақтілділердің мүмкіндігі белгілі бір деңгейде шектеліп қалуда.
Нақтырақ айтқанда, бізде кәсіпкерлікті үйрету әдістемелері
мен кітапшалардан бастап, өмірлік тәжірибесімен бөліскен
бизнесмендердің жеке-дара жариялаған кітабының өзі де көбіне
орыс тілінде болып келеді.
Мәскеуден
арнайы
шақыртумен
келетін
бизнес
жаттықтырушылардың мастер-класына талай қатыстым.
Кіру билетінің құны – 50 мыңнан 100 мың теңгеге дейін.
Жиналатындардың да қарасы көңілге қонымды: 100-150 адам,
әрине, олардың дені – орыс жастары. Бизнес жаттығу далбаса десек те оның пайдалы тұстары бар екенін ескерген жөн. Алдағы
уақытта қазақ жастарын неге кәсіпке баулудың курстарын ашқан
жөн.

Бизнес бастайын деп жүргендер, кәсіп ашқандарының арасында
қолы жүрмей, жолы болмай қалғандары көп. Содан ұққаным, бәріне
ортақ мынандай мәселелер бар – бизнесті таңдау жолын дұрыс
білмейтіндігі, жұмыс бағыт-бағдарын жүйелеуді түсінбейтіндігі,
маркетинг пен қаржы менеджментін нашар игергендігі, бизнесжоспарды дұрыс жасай алмағандығы. Осыдан келіп, әрине, олар
сәтсіздікке ұшырайды. Осы жағынан алғанда, қандай да бір істі
бастауда дүдамал жастар алдымен бастапқы қаржы (начальный
капитал) емес, бизнес моделін дұрыстап түзіп, есептеп алуы керек. Содан кейін ақша іздей беруіңізге болады. Демек, сөз еткен
біліміңіз бен тәжірибеңіз жоқ кезде ақшаның да тапшы болуын
жамандыққа емес, жақсылыққа жорыңыз. Өйткені егер біреу сізге
ақша берген жағдайда, бәрібір ол қаржы желге ұшып, жұмсаған
күш-қайратыңыз, уақытыңыз текке кетер еді. Бизнесті бастау үшін,
оны табысты қылу үшін, ең алдымен, қажетті білім керек!
Кәмшат САТИЕВА, «Алаш айнасы» газеті

тартымды етіп бірқалыпты аннуитет
төлеміне алынатын комиссия көлемін азайтып көрсетеді. Бірақ алдыңғысы да сізге керемет пайда әкеледі деп айта алмаймыз, тек
ыңғайлылығы жағынан болмаса. Бәрінен
бұрын ақшаны көзбен емес, ақылмен есептеу керек. Сабырлылық та ауадай қажет.
Ашкөздік танытып, көп сомаға несие
тіркетіп, ертең оны төлей алмай жатсаңыз,
үйден береке кетіп, ақыры жүйкеңіз де сыр
бере бастайды. Сондықтан «көрпеңе қарай
көсіл» демекші, тапқан табысыңызға қарай
несие өтеу қабілеттілігіңізді есептеп, бұл
арада нақты бір шешім қабылдаған дұрыс.

Англо-саксондық модель әділтсіз
жүйе ме?

Қазақстанның банк секторы жүгінетін
несиенің
англо-саксондық
моделінің
әділетсіздігі – ай сайын қарызды жабуды
талап етуі. Олар өндірістің ерекшелігімен
санаспайды. Мысалы, мал шаруашылығын
алалық. Қой болмаса басқа түлік жылда төл
бермейді. Ал қойдың өзі бір-ақ рет төлдейді.
Демек, бұл шаруашылықтың табысы – жылына бір мерзімде ғана. Егістіктің де жайы
осындай. Ал жылына бір мезгілде ғана пайда табатын шаруа мен диқаншыны ай сайын несие төле деп қалай мәжбүрлейсіз? Бұл
нағыз тақырға отырғызу емей немене?..
Қазіргі таңда ірі өндіріс ошақтарының
өзі алған несиесін қайтара алмай отыр.
Банкте қордаланып қалған проблемалық
несиенің бір парасын да өнеркәсіптер
құрайды. Сондықтан жаңадан кәсіп ашамын деушілерге бұл сабақ болуы тиіс. Ал
айлап қарызды жабуды талап ететін екінші
деңгейлі банктерді өндірістің ерекшелігімен
санаспауына көз жұма қараушы Ұлттық
банктің әлсіздігін Үкімет сынға алып, осы
бағытта жұмыс істеуі керек. Әйтпесе қазіргі
кәсіпкерлерге арналған несие шарттары
жаңадан кәсіп ашушыларға тиімді деп айта
алмаймын. Әрине, мемлекеттік бағдарлама
аясында кәсіпкерлерге арналған қаржылық
қолдаудағы несие пайызы мөлшерлемесінде
тиімділік бар, бірақ бұл арада борышты жабу
бойынша жеңілдіктердің қарастырылмауы
өкінішті. Осы ескертулерге қарамастан несие тіркетемін десеңіз, онда қосымша табыс
көзіңіз болғаны абзал. Табыс тауып, несиені
бірден жауып отырамын деу – бос қиял,
өйткені нарықта тұрлау жоқ. Статистика бойынша, маркетингін дұрыс түзбеген,
нарықтың ахуалын нақты бағаламаған,
«әйтеуір қолға ақша тиген кезді пайдаланып
қалайын» деп бірден тәуекелге бел буып,
кәсіп ашқандардың 90 пайызы банкротқа
ұшырайды екен. Сондықтан жаңадан іс
бастаймын деушіге, ең алдымен, ойлы
бас керек. Бұл ретте кәсіби мамандардың
қызметіне жүгінсе, одан ол еш ұтылмайды.

