Split by PDF Splitter

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Следует отметить, что и Закон «О недрах и недропользовании», и ранее действовавший Закон «О
нефти» допускали сжигание газа при аварийных ситуациях, угрозе жизни или здоровью населения
или окружающей среде без получения разрешений на сжигание газа. Следовательно, в таких случаях
сжигание газа без разрешения является правомерным действием. Согласно п. 3 ст. 917 ГК РК, вред,
причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных ГК и
другими законодательными актами. Оба Закона «О недрах и недропользовании» (как старый, так и
ныне действующий) предусматривают гражданско-правовую ответственность именно в случаях нарушения требований в области рационального использования недр, т.е. совершения неправомерных
действий.
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Д.Ж. АСАНОВ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
This article considers the issues of development of small and medium businesses in the Republic of
Kazakhstan and its main development mechanisms. Also, it considers the ways of development which are
directed in widening and prosperity of small and medium business entrepreneurship services and the solutions
of these issues increase the competitiveness of Kazakhstan.
Соңғы жылдары шағын және орта бизнес Қазақстан Республикасының экономикасындағы
ролі артып келе жатыр. 2002 жылы Қазақстандағы шағын және орта бизнес секторымен
өндірілген жиынтық өнімдердің ЖІӨ - ге қатынасы 17% - ды құрады, ал 2003 жылы осы сектор
субъектілерінің бұл макроэкономикалық индикаторындағы үлесі 20% - дан астам шамаға жетті.
Осы статистикалық мәліметтер көрсетіп отырғандай шағын және орта кәсіпкерлік секторының
қазақстан экономикасындағы маңыздылығы барған сайын салмақты болып келеді. 2004 жылғы
осы сектордың ЖІӨ-ге қатынасының болжамды көрсеткіш деңгейі 30% (бұл көрсеткіш бағдар
ретінде ҚР – ның президентімен өткен жылы халыққа жолдауында қарастырылып, бекітілген) [1].
Бәрімізге мәлім кәсіпкерлік секторы экономиканың диверсификациялауға, тұрақты қарқындармен
дамытуға мүмкіндік береді. Осы тенденция біздің елімізде қалыптаса қойған жоқ. Сондай –
ақ жоғарыдағы үлестік көрсеткіштер дамыған мемлекеттердің экономикасымен салыстырғанда
мардымсыз болып табылады. Мұндай жағдайдың қалыптасуы мемлекеттік реттеу мен қолдауға
және шағын бизнес пен орта кәсіпкерліктің ішкі және сыртқы орталарына қатысты әралуан
аспектілі қиындықтары мен проблемаларына байланысты.
Шағын және орта кәсіпорындар, үнемі жаңарып тұратын номенклатурасымен және ассартиментімен,
аз ғана партияда өнім дайындау, шектеулі тұтынушылар жағдайында елеусіз материалдар мен шикі
затты қолдану қажет болған жағдайда пайда болады. Қазақстан Республикасындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің мониторингіне көз салып көрейік.
2012 жылғы қаңтарда өткен жылғы қаңтармен салыстырғанда өнім шығарылымы 3,1%-ға, белсенді
субъектілер саны 14,5%-ға, жұмыспен қамтылғандар саны 4,7%-ға өсті.
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2012 жылғы қаңтарда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен өнім шығарылымы 569,4 млрд.
теңгені құрады. ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 66,3%, шаруа (фермер)
қожалықтары – 24,2%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 8,5%, орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар – 1,0%-ды құрады [2].
Бүгiнде Қазақстандағы экономикалық өзгерiстер құқық саласындағы қайта құрылымдауды басып
озуда. Мұндай жағдай шағын және орта кәсiпкерлiк саласында да қалыптасқан. Мысалы, қолданыстағы
құқық жүйесiнде «де юре» әрекет етуiн жалғастырып жатыр, кейiн қабылданған нормативтiк құқықтық
кесiмдерге қайшы келетiн, қайшылықтар туғызатын не құқықтық мәнiн жоғалтып, ескiрген кiшi заңи
кесiмдер бар. Жоғарыда аталғандар, уәкiлеттi органдар тарапынан өздерiнiң нормативтiк құқықтық
кесiмдерiне және басқа да мемлекеттiк органдардың олардың бастамасы бойынша қабылданған
кесiмдерiне тұрақты мониторинг жүргiзбегендiктен. 2004 жылғы 15 желтоқсандағы жағдай бойынша
10 195 Yкiмет қаулылары, оның iшiнде жою және өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу бойынша
қолданыста деп есептеледi. Yкiметтiң қолданыстағы қаулыларының 420-сы дербес нормативтiк құқық
кесiмдер тiкелей кәсiпкерлiк қызметтi реттейдi. Оларды қарау қорытындысы бойынша Қазақстан
Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен Қазақстан Республикасының
Министрлер Кабинетiнiң, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 357 қаулысының күші жойылды
деп танылды. Бір жағынан қолданыстағы заңнаманың қолданыстағы заңнама жүйесiнен заңсыз
кесiмдердi «болдырмауды» қамтамасыз ететiн тетiктерi жоқ. Шағын және орта кәсiпкерлiк мәселелерi
бойынша нормативтiк құқықтық кесiмдi қабылдау қажеттiгiн негіздеу кезiнде орындылығын жанжақты талдау және шағын және орта кәсiпкерлiктiң жекелеген проблемаларын мемлекеттiк реттеудiң
одан әрі тиiмдiлігі жүзеге асырылмайды. Бұдан басқа, қазiргi уақытта нормативтiк құқықтық кесiмдер
әрекетiнiң одан әрi нәтижелiлiгiн қадағалап отыру тетiгi мүлдем дерлiк жоқ, мұндай нәтижелiлiктiң
көрсеткiштерi мен өлшемдерi айқындалмаған. Әкiмшiлiк кедергiлер жеткiлiктi кездесетiн шағын
және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң тыныс тiршiлiгiн үш кезеңге бөлуге болады.
Қазақстан 2030 даму стратегиясы, Қазақстан
Республикасы
Президентінің «Қазақстан
экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында» атты 2005 жылғы 18 ақпандағы
Қазақстан халқына Жолдауы басымдықтары тұрғысынан Бағдарламаның басты мақсаты шағын және
орта кәсiпкерлік субъектiлерi қызметiн барынша кеңейтуге және олардың қызметін жандандыруға
бағытталған институционалдық жағдайларды жетiлдiру есебінен Қазақстанның бәсекеге қабiлеттiлігін
арттыру болып табылады. Шағын және орта кәсiпкерлiктің қазiргi жағдайы мен дамуының
талдамасының нәтижелерiн және шетелдiк тәжiрибенi ескере отырып, алға қойылған мақсатқа жету
үшiн аталған бағытта мынадай мiндеттердi iске асыру көзделуде:
– Шағын және орта кәсiпкерлiк саласындағы заңнаманы жетiлдiру. Шағын және орта
кәсiпкерлiк саласындағы заңнама. Соңғы он жылдық iшiнде қалыптасқан кәсiпкерлiк салада болған
өзгерiстер кәсiпкерлiк мәселелерiн реттейтiн қолданыстағы нормативтiк құқықтық кесiмдердiң және
бар қарама-қайшыларды жою, экономика дамуының қазiргi замандағы жағдайының талаптарына
сәйкестендiру және шағын және орта кәсiпкерлiк саласындағы барынша ашық заңнаманы құру
тұрғысына тексерiс жүргiзу қажеттiгiн бiрiншi кезекке қояды. Сондай-ақ құқық аясынан ескi және
тиiмсiз құқық нормаларын алып тастау мақсатында заңға тәуелдi кесiмдердiң үнемi мониторингін
өткiзу жөнiндегi барлық мемлекеттiк органдардың және «Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры» АҚ363
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тың, оның iшiнде ведомстволық сипаттағы мiндетiн заң деңгейiнде бекiту орынды. Бұл заңдардағы,
басқа да нормативтік құқықтық кесiмдердегi немесе құқықпен реттелетiн қоғамдық қатынастардағы
өзгерiстерге мемлекеттік органдардың тиiстi әсер етуiнiң қосымша тетiгi болады. Бұдан басқа, шағын
және орта кәсiпкерлiк мәселелерi жөнiндегi заңға тәуелдi кесiмдердi қолданысқа енгiзудiң мiндеттi
шарты олардың жариялануы болып табылатынын белгілеу қажет. Шағын және орта кәсiпкерлiк
субъектiлерiнiң тексерiсiн өткiзу мәселелерi жөнiнде: бақылау-қадағалау органдары кәсiпкерлiк
субъектiлерiн тексеру жөнiндегi қызметiн тек заңнамалық кесiмдермен айқындалған тәртiппен және
шартпен жүзеге асырулары қажет. Оларда тексерiс жүргiзу мәселелерiн регламенттейтiн кiшi заңи
кесiмдердi шығаруға мемлекеттiк органдардың құзыретi алып тасталуы қажет. Яғни, тексерiстер
жүргiзу тәртiбi кiшi заңи кесiмдермен – Үкiметтiң, министрлердiң, әкiмдердiң және т.б. нормативтiк
құқықтық шешiмдерiмен айқындалмауы қажет; тексерiстер жүргiзу мәселелерiн реттейтiн құқықтық
нормаларды бақылау-қадағалау органдарының мәртебесiн айқындайтын заңнамалық кесiмдерiнде
көздеу қажет; бақылау-қадағалау органдарының мәртебесiн айқындайтын заңнамалық кесiмдерде
дамуының әлеуметтiк мәнiн ескере, шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiн тексеруге ерекше
тәсiлдер көздеу керек; шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн әкiмшiлiк алып қоюлардың
репрессивтi сипатын алып тастау.
– Экономиканы төрешiлдiктен арылтудың тиiмдi тетiктерiн пысықтау және әкiмшiлiк
кедергiлердi жою. Экономиканы және әкiмшiлiк кедергiлердi төрешiлдiктен арылту жөнiндегi негізгі
күш салулар шағын және орта кәсiпкерлік субъектiлерi үшiн барынша көп қолайлы режимдi, барынша
аз реттеуiш аясын құруға бағытталатын болады. «Жеке кәсiпкерлiк туралы» заң жобасында кәсіпкерлiк
қызметтi реттеу, оны мемлекеттiк қолдаудың негiзгi қағидаттары, кәсiпкерлiк проблемалары жөнiнде
консультативтiк-кеңесшi мәселелерi, кәсiпкерлiк субъектiлерiн тiркеу және жою тетiктерi, оның iшiнде
шағын және орта, кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттік әкiмшілендiру мәселелерi жөнiндегi мемлекеттік
органдардың, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру кезiнде жауапты мемлекеттік органдардың
құзыреттерi және билiктiң бизнес - қоғамдастықпен өзара iс-әрекет нақты көрсетілетiн болады.
Сондай-ақ тексерудi өткiзу мәселелерiн регламенттейтiн әр заңнамалық кесiмiнде қандай-да бiр
бақылаушы-қадағалаушы орган орындайтын мiндеттер ерекшелiгiн ескере оларды тағайындау үшiн
негiздемелердiң толық тiзбесi көзделетiн болады, өйткенi осындай нақты тiзбенiң жоқ болуы көптеген
бақылаушы-қадағалаушы органдарға қолданыстағы заңды формальды түрде бұзбай өз тексерiстерiн
көп рет белгiлеу мүмкiндiгiн бередi. Қазақстан Республикасының Үкiметi оларды азайту мақсатында
әкiмшілiк кедергiлерге талдау және оларға мониторинг жүргізу құралдарын жақсартатын болады.
Әкiмшiлiк айыппұлдар мөлшерлерiнiң өрiстерi қысқартылатын болады. Айыппұлдар мөлшерлерi
бизнес ауқымына байланысты белгiленетiн, бiрiншi рет жасалған құқық бұзушылық үшiн айыппұл
мөлшерi азайтылатын болады. Әкiмшiлiк кедергiлердi жою саласында. Мемлекеттiң бюрократиялық
жүйесiнiң негiзiн рұқсат беру жүйесi құрайды.
– Шағын және орта кәсiпкерлiкте көлеңкелi айналымды қысқарту. Кәсiпкерлердiң көлеңкелi
бизнеске кетулерiнiң негізгі себептерiнiң бiрi заңды бизнестi жүргізудiң жоғары шығындары болып
табылады. Осыған байланысты әкiмшiлiк кедергiлердi алып тастау, мүлiктi заңдандыруды өткiзу,
кредит ресурстарына жеткiлiктi қол жетiмдiгі бойынша жағдайлар құру, шағын орта бизнестi
қолдау инфрақұрылымының толық дамуына жету жөнiндегі iс-шаралар және шағын және орта
кәсiпкерлiктегі менеджменттің сана сезiмдiгін жоғарлату жөнiндегі iс-шаралар кешенiн өткiзу қажет.
Осы Бағдарламада әкiмшiлiк кедергiлердi алып тастау, кредит ресурстарына жеткiлiктi қол жетiмдiк
бойынша жағдайлар құру, шағын және орта кәсiпкерлiкті қолдау инфрақұрылымын дамыту, сондайақ шағын және орта кәсiпкерлiктегi менеджменттiң сана сезiмдiгiн жоғарлату саласында шағын және
орта кәсiпкерліктiң дамуын қолдаудың жедел шаралары көзделген. Мүлiктi заңдастыру iс-шараларын
өткiзу мақсатында «Мүліктi заңдастыруға байланысты амнистия туралы» Қазақстан Республикасының
Заңы қабылданатын болады. Қазақстан Республикасының Yкiметi әкiмшілендiрудi және шағын
бизнеске салық салу режимiн жеңiлдету бөлiгінде салық заңнамасына өзгерiстердi дайындады
– Мемлекетке үйлеспейтiн функцияларды рыноктық салаға, бiрiншi кезекте шағын және орта
кәсiпкерлiкке беру. Қазақстан Республикасы Президентiнің «Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк
және саяси жедел жаңару жолында» атты 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына Жолдауы
Қазақстан халқына жолдауында мемлекеттiк кәсiпорындар мен мегахолдингтердiң, ең алдымен iрi
мемлекеттiк компаниялар мен монополиялардың өздерiне үйлеспейтiн мiндеттерiн шағын және
орта бизнеске беру жөнiндегі жұмысты тындыру мәселесi қойылды, бұл Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң Жалпыұлттық iс-шаралар жоспарын, мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметтерi түрлерiн
түгендеудi өткiзуден тұратын Жолдауды iске асыру жөнiндегi бөлiгі болып табылады. Бұл жұмысты
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өткiзу кезiнде шаруашылық субъектілерінiң қарым-рыноктық қатынастарына мемлекет қатысуын
азайту негiзгi қағидат болады және мынадай ұстанымдарға негізделетiн болады:
•
мемлекеттiк кәсiпорындардың iс жүзiндегі санын анықтау;
•
мемлекеттік кәсiпорынның құрылтай құжаттарының iс-жүзiндегі тағайындауларына сәйкес
келуiн тексеру;
•
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсiпорындарды құру заңдылығын айқындау;
•
шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсiпорындардың шаруашылықэкономикалық қызметiнiң экономикалық орындылығын және тиiмдiлiгін айқындау;
мемлекеттік кәсiпорындарды бәсекелестiк аясына беру мүмкiндiгi жөнiнде негізделген ұсыныстар
дайындау;
•
мемлекеттiк кәсiпорындардың қызметтерi түрлерiне талдау жасау үшiн әдiстемелiк
ұсынымдарды әрi қарай әзірлеу.
•
Жоғарыда баяндалған қағидаттарға сүйене Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекеттiк
кәсiпорындарды алдын ала талдауды жүргізiлдi, ол ағымдағы жылда-ақ 4892 кәсiпорындардың iшiнен
рыноктық ортаға 1186 немесе 2414-ын беру мүмкiн екендiгiн көрсетедi [3].
– Кластерлік-желiлік ұстаным негiзiнде өмiр сүруге қабiлеттi инфрақұрылымдық жүйелердi
құруды қамтамасыз ету. Кластерлiк-желiлiк ұстаным. «Кластер» ұғымы экономикалық әдебиетте
құнды құрудың бiрыңғай тiзбектiгі шеңберiнде бiр-бiрiмен өзара iс-әрекет жасайтын рыноктық
институттар мен тұтынушыларды байланыстыратын өндiрiстiк және/немесе қызмет көрсетушi
фирмаларды, технологиялар және ноу-хау құрушыларды аумақтық шоғырландыру базасында
қалыптасқан индустриалды кешен ретiнде анықталады. Кластерлiк-желілік ұстанымның негiзiнде
«ұжымдық тиiмдiлiктiң» қағидаты жатыр. Кластерлiк-желiлiк ұстаным: кластер құру (тiк және
көлденең интеграция); ортақ iс мүдделерi негiзiнде фирмааралық кооперация; икемдi мамандандыру
арқылы шағын және орта кәсiпкерлiктiң тұйықталуынан озуға бағытталған. Тек кластерлiк-желілік
ұстаным одан әрi мемлекеттік қолдаудың негiзi болуы және шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiн
бiрыңғай желiге жалғау арқылы (оның iшiнде өздерi арасында және кластер негiздерiн қалыптастыра)
- шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымының институттары - қоғамдық үкiметтiк емес
ұйымдар - мемлекеттік органдар жанындағы шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау жөнiндегi сарапшы
кеңесшiлер - iрi жүйе құратын бизнес - билiк органдары «тiзбектiк реакцияны» бастамашылық
етуге тиiс. Кластерлiк-желiлiк ұстаным шағын және орта кәсiпкерлiк кәсiпорындарына өз күштерiн
бiрiктiру, тұйықталудан озу және фирмааралық кооперацияны дамыту арқылы өз әлеуетiн iске асыруға
мүмкiндiк бередi. Тек кластерлiк-желiлiк ұстаным шағын және орта кәсiпкерліктi дамытуда оларды
экспорттық рыноктарға шығаруға және сол жерде ұтымды бәсекелесуге жәрдемдеседi.
– Кәсiпкерлiктiң инновациялық экономикаға қатысуы. 2015 жылға дейiнгі индустриалдықинновациялық стратегияны тиiмдi iске асыру және оған шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерінің
барынша көбірек қатысуы мақсатында инновациялық жобаларды iске асырудың алғы шарттары
құрылады, оның негiзi отандық және шетелдiк ғылым әлеуетiн пайдалану негiзiнде бәсекеге
қабiлеттi соңғы өнім құруды қамтамасыз ететiн ашық үлгiдегі жаңа инновациялық жүйе болады.
Жаңа инновациялық жүйе ғылыми әлеуеттi дамытады, көпдеңгейлi инновациялық инфрақұрылымды
қалыптастырады, берiлетiн гранттар түрлерiн кеңейту және венчурлiк қорларды құру бөлігінде қаржы
инфрақұрылымдарының элементтерiн және тетiктерiн дамытады. Осы бастамаларды ұтымды iске
асыру үшiн Ұлттық инновациялық Қордың өсу әлеуетi жоғары жобаларды iске асыруға шағын және
орта кәсiпкерлiктi тарту жөнiндегi рөлi жандандырылады. Бұл іс-шаралар шетелдiк венчурлiк қорларды
тартумен венчурлiк инвестициялау арқылы iске асырылады, бұл озықты шетелдiк тәжiрибенi алуды
қамтамасыз етуi керек. Технологиялық бизнес инкубаторларды - технологиялық инновацияларды
құратын және iске асыратын және оларға консалтингтiк, заңгерлік, лизингтік және өзге де қызметтер
көрсететiн арнаулы пысықталған жеке және заңды тұлғаларды өз алаңдарында белгiлi бiр мерзімге
орналастыратын құрылымдарды құру. Коммерциялық тиiм жағынан әлеуеттi перспективалы болып
табылатын жаңа технологияларды, тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi құруға бағытталған
қолданбалы ғылыми зерттеулiк және тәжiрибелi конструкторлық әзiрлемелердiң гранттарын беру
жүйесi қайта қаралады. Мынадай гранттардың нысандары қайта қаралады: шағын гранттар - ғылыми
зерттеулік және тәжiрибелi конструкторлық әзiрлемелердi өткiзу үшiн 7,2 млн. теңгеден (55 мың
АҚШ доллары) кем емес сомаға тартылатын; жоба алдындағы гранттар - құжаттардың толық пакетiн
дайындау үшін (ТЭН, бизнес жоспар және т.б.) 650 мың теңгеден кем емес (5 мың АҚШ доллары);
үлкен гранттар - зерттеулердi аяқтау және пайдалы моделге немесе ойлап шығаруға жеткiзу үшiн
33 млн. теңгеден кем емес (250 мың АҚШ доллары); патенттеу үшін гранттар – шетелдегі патенттi
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рәсімдеу үшiн 13,2 млн. теңгеден кем емес (100 мың АҚШ доллары) сомаға. 2005-2015 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық инновациялық жүйесiн қалыптастыру және дамыту
жөнiндегi Бағдарлама шеңберiнде ұлттық технологиялық парктердi, ақпараттық аймақтарды, ядролық
технологиялар мен биотехнологиялар аймақтарын, жаңа материалдар паркін, мұнай-химиялық
технопарктi құру көзделедi [4].
– Қажеттi ресурстар және қаржыландыру көздерi. Қазақстан Республикасында шағын және орта
кәсiпкерлiк субъектілерінiң бастамаларын қолдау жөнiндегі жеделдетілген шаралар бағдарламасын
қаржылық қамтамасыз ету көрсетілген мақсаттарға көзделіп жыл сайын бекітілетін республикалық
бюджет қаражаты шегiнде және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбайтын
көздер есебiнен жүзеге асырылатын болады. Бүгінде жанды көмек ретінде алдымен ауызға қаржы
түсетіні белгілі. Онсыз шағын және орта бизнес бір қадам да жасай алмайды. Ал оларға жанды көмек
көрсетіп, дем беріп отырған «Даму» өзінің екінші бағдарламасының тұсауын кесті. «Даму – Аймақтар
ІІ» бағдарламасының тұсауы биылғы қыркүйекте кесілді. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ өз
қаражаты есебінен аймақтар үшін басымды салалардағы шағын және орта кәсіпкерліктің жеңілдікпен
қаржыландыруға 11 млрд теңге бөліп отыр. Бұл «Даму» қорының еліміздің аймақтарына біржола
бет бұрғанының дәлелі болса керек. Әдетте орталықтың ықыласына Алматы мен Астананың ерекше
бөленетініне дағдыланып қалған аймақ жұрты бұл бетбұрысқа өзінің лайықты бағасын беретін
болады деп есептейміз. «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорының басқарма төрағасының орынбасары
Ләззат Ибрагимованың айтуынша, «Мысалы, егер несиеге екі теңге бөлінетін болса, оның бір теңгесі
міндетті түрде Алматыда қалады. Бұл заңдылық десе де болғандай. Өйткені мұнда үлкен әлеует те,
белсенділік те бар. Соған орай, ақша да көбірек керек. Ал енді қордың аймақтарға арнайы ашып
отырған бағдарламасы республикамыздың аудан, ауылдарындағы кәсіпкерлікпен айналысқысы
келетіндер үшін жанды көмек болуда».
«Даму» қоры басқармасының төрағасы Болат Мұқышев «Даму-Аймақтар ІІ» бағдарламасының
аясында әр аймаққа 500 млн, Астана мен Алматы ққ. және Қарағанды өңірінің әрқайсысына 1,5 млрд
теңге қаржы бөлінгенінен хабардар етті. Жалпы, бұл бағдарламаның алдыңғысынан айтарлықтай
ерекшелігі бар көрінеді. Осы уақытқа дейін қаржы бөлінеді, ал оны қандай жобаға беретінін банктер
өздері таңдап келетін. Ал олардың берілген несие қайтарымы жедел болатын салаларды таңдайтыны
заңдылық. Бұл жерде банктерді жазғыра алмайсыз. Соның әсері болуы керек, алдыңғы бағдарлама
аясында қаржыландырылған саланың басым бөлігін сауда-саттық құраған. Сауда саласындағы
жобаларды қаржыландыру сомасы игерілген қаражаттың жалпы сомасының 40,4 пайызын құрайды.
Ал қызмет көрсету саласына – 21,2, өнеркәсіпке – 15,5, ауыл шаруашылығына – 10,7, құрылыс
саласына – 8,6, көлік және байланыс саласына берілген несие 3,7 пайызды құраған [5].
Ал енді екінші аймақтық бағдарламаның ерекшелігіне келетін болсақ, жобаларды жергілікті
әкімдіктердің өзі таңдап, ұсынады. Әрине, жергілікті әкімдік өз аймағына бизнестің қандай саласын
өркендетудің тиімді болатынын жақсы біледі. Қор басшыларының сөз ыңғайынан байқағанымыз, бұл
жолғы қаржыландырылатын жобалардың басым бөлігін өнеркәсіп саласы құрған. «Даму» қоры қазіргі
кезде қарыз алушылардың бекітілген жобаларын қаржыландыруға қаражат аударуда. Сол бекітілген
жобалардың аймақтық тұрғыдағы қимасына көз жүгіртейік: өнеркәсіп – 48, қызмет көрсету – 36, көлік
және байланыс – 13, ауыл шаруашылығы – 3 пайыз. Мұқышев мырзаның айтуынша, бағдарлама «Жаңа
бизнес бастамаларды қолдау» атты бірінші бағыт бойынша жеңілдетілген қарыз беру мақсатында
«бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасымен бірлесіп іске асырылады. Бағдарлама, жоғарыда
айтып кеткеніміздей, қордың өз қаражаты, сонымен бірге жергілікті бюджеттен бөлінетін әкімдіктердің
қаражаты мен әріптес банктердің меншік қаражаты есебінен де қаржыландырылуы мүмкін көрінеді.
Егер жергілікті әкімдік өз аймағындағы бизнеске көмек көрсеткісі келіп, өз бюджетінен қаражат
бөлетін болса, белгіленген жылдық 11 пайыздық сыйақының мөлшерін төмендету де қарастырылған.
Биылғы жылдың қыркүйегінен бері қарай бүгінге дейін бағдарлама бойынша аймақтық үйлестіру
кеңестері тарапынан 1 млрд теңгеге бағаланатын жобалар бекітіліп үлгерілген. Басқарма төрағасы
Мұқышев мырза «Даму – Аймақтар ІІ» бағдарламасының басты қағидаты ретінде қордың әріптес
банктердің ішкі процедураларына және несие үрдістеріне араласпау саясатын ұстанатынын атап
өтті. Яғни банк берілген несие тәуекелі үшін өзі жауап береді. Осы жерде тағы да естеріңізге сала
кетсек (бұдан бұрын да талай жазылды), қор бағдарламаларына бөлетін қаржысын белгілі бір
әріптес банктерге келісіп орналастырады да, несие беру процесін солар жүргізеді. Бір қарыз алушыға
белгіленген қарыз сомасының шекті мөлшері 300 млн теңге екен. Оның жылдық сыйақы мөлшері 11
пайыздан аспайды және 7 жыл мерзімге беріледі. Әріптес банктер ретінде бүгінде «Еуразиялық банк»
АҚ және «Delta Bank» АҚ- пен келісім жасалыныпты. Бағдарламаны жүзеге асыруға өзге банктер де,
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мысалы, «БанкЦентрКредит»АҚ, «Альянс банк» АҚ, «Темірбанк» АҚ, «БТА Банк» АҚ-тар мүдделілік
танытып, олармен келісімге қол қою жоспарланып қойылған көрінеді.
Аймақтардағы шағын және орта бизнеске қаржылай қолдау көрсету, кәсіпкерлікке берілетін
несиелердің қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатымен «Даму» қоры 2010 жылы қаржылай
қолдау бағытындағы тағы мынадай бағдарламаларды дайындап жатқанын мәлімдеді. Олар - шағын
қалалардағы шағын және орта бизнесті қаржыландыру, аймақтық кепілдік қорларын құру, жергілікті
бюджет есебінен Алматы және Ақмола облыстарындағы аймақтық қаржыландыру бағдарламасын
жасау. Сонымен қатар қор бизнес туралы пайдалы ақыл-кеңес аламын деушілер үшін де ақпараттықкеңестік және білім беру бағытындағы бағдарламаларын да жүзеге асыруда. Кешенді жасалып, бірінбірі толықтыратын осындай бағдарламалар шағын және орта бизнестің дамуына ықпал етеді деген
сенім бар.
Өзінің жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» әл-ауқат қорының» шешімі бойынша «Даму» қоры
жекеменшік кәсіпкерлік субъектілерін тікелей қаржыландыруды 2008 жылдан бастап тоқтатып,
екінші деңгейлі банктер арқылы қаржыландыруға көшкенін білесіздер. Қазіргі кезде қордың
ссудалық портфелінде негізгі қарыз бойынша 13,6 млрд теңгеге жуық қарыз тұр. Дағдарыс көптеген
кәсіпкерлерді қаржы тапшылығымен кездестіріп, несие алғандар қор алдындағы міндеттемелерін
уақытында өтей алмады. Бұл белгілі жағдай. Мерзімінде төленбеген қаржының өсімақысы да көз
ілеспес жылдамдықпен көбейетіні белгілі. Осыған орай, «Даму» қоры өз борышкерлеріне қолдау
көрсету мақсатында қайта құрылымдау акциясын жүргізуді көздеп отырғанын хабарлады.
Сонымен, көріп отырғанымыздай, ойланып ұйымдастырылған шағын және орта бизнес саясаты
стагнациялық экономикадан шығудың бала жолы бола алады, өйткені ол екі макраэкономикалық
проблемалармен байланыстырады-жұмыспен қамту және өндірістің жандануы. Шағын кәсіпорындар
экономикаға барлық көрсеткіштер бойынша өзгерістер алып келуі мүмкін. Өзін жұмыспен қамтуды
ынталандыру және шағын кәсіпорынды ашу ең аз шығынмен жұмыссыздық мәселесінен шығатын жол
ретінде қарастырылады. Соңғы 10 жылдықты дамыған елдердегі эконмиканың дамуы тенденциясы
шағын бизнес саласына өтумен байланысты. Осы салаға бәсекелестікті ынталандыру, кәсіпкерліктің
жандануы, қоғам ресурстарын толығырақ қолдану жіне инновациялық процесті күшейту сияқты
негізгі үміт арттырған. Батыс елдерінде шағын бизнес тиімді дамуды қамтамасыз ету және
мемлекеттік экономикалық саясатты қосу салсына айналған. Мемлекеттік протекционистік шағын
бизестің нақтылануы қажет еткен, адрестілігін, жеңілдіктер тек шағын кәсіпорындарға беріледі.
Шағын кәсіпорындарды ажырату барысында сандық сипаты бойынша, әр елдегі экономикалық
жағдайға байланысты әртүлі пікірлер қалыптасқан. Жалпы сипаттамасы ұйымдастырылуының
қарапайымдылығы, жаңа өнім шығаруға тез бейімделе алуы, нарыққа қызмет ету, яғни нақты
тапсырыстармен сатуға, сондай-ақ шағын кәсіпорындарды басқару және мешікті біріктіру дәрежесі
болып табылады.
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