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Газетіміздің өткен санында Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының
вице-президенті,
«НГ»
басылымының бас редакторы Темір Назхановтың
Кавказдағы жетекші елдердің бірі Грузияға жұмыс
сапармен барып қайтқанын жазған едік. Сол сапарда бас редакторымыз Грузияның жұмыс берушілер
қауымдастығының вице-президенті Михали Кордзахиямен елдегі бизнес пен маман дайындау мәселесінің
қалай шешімін тауып жатқаны жайында ой бөлісіпті.
Біздер сол әңгімене ықшамдап жариялауда жөн санап
отырмыз.
Соңғы 5-6 жылда Грузия
көптеген іргелі өзгерістерді
бастан кешті. Саяси жүйеде
орын
алған
өзгеріс
ел
экономикасының
көкжиегін
кеңейте түсті деп нық сеніммен
айта аламын. Біздің басты
жетістігіміз елді жегі құрттай
жеген сыбайлас жемқорлықтың
түбіріне балта шапқанымызды
мақтанышпен айта аламын.

екенін мойындауымыз керек.
Біздер жемқорлықпен күресте
оң нәтижеге қол жеткізу үшін
қадағалаушы органдар мен
кәсіпкерлердің
арасындағы
байланысты электронды жүйеге
көшіріп жақсы нәтижеге қол
жеткіздік. Бүгінде нәтиже жаман емес. Кәсіпкерлер мемлекет
қазынасына төлейтін салығын
төлеу үшін салық органдарының

Бұл жағдай бірінші кезекте
еліміздегі шағын және орта
бизнестің кең тыныстауына жол
ашты. 2008 жылы еліміздегі
«Кәсіпкерлік туралы» заң жобасына көптеген өзгерістер
мен толықтырулар енгізіліп,
кәсіпкерлердің
мүддесін
бірінші орынға шықты. Бүгінде
қандайда бір қадағалаушы
органдардың
кәсіпкерлерден
пара алғанын естімейтін болдық.
Осылайша көзіміз ашылғандай
болды. Ия, жемқорлықты тудырушы адамдардың өздері

табалдырығын
тоздырмайды. Ғаламтордың көмегімен
барлық
төлемдерін
төлеп,
салықшылармен
бетпе-бет
келмейтін болған. Бұрындары
кәсіпкерлер жұмыс істеуі үшін
26 салық түрін төлейтін-ді.
Бүгінде олардың саны алтыға
қысқарған. Қазір Грузияда
тауардың өзіндік құны үшін
төленетін салықтың мөлшері
18 пайыз, табыстан түстетін
пайдаға салынатын салық 15
пайыз болса, мүлік салығы бар
болғаны 1 пайызды құрайды.

Ал табыс салғы 20 пайызды құрап отыр. Сол сияқты
кедендік баж және акциздік
салықтар
да
айтарлықтай
төмендегенін айта кетуіміз керек. Бизнеспен айналысқыңыз
келсе, мемлекеттік орындар
15 минуттың ішінде барлық
құжатты қолыңызға ұстатады.
Бұрындары кедендік бақылауда
өтудің өзі күрделі шаруалардың
бірі болатын. Ал қазір бар
болғаны екі құжат толтырып,
5 минуттың ішінде қалаған
жағыңызға шыға аласыз.

Соңғы кезде Ұлттық парламенттен құқығы жоғары Еуразиялық парламент,
Еуразиялық одақ һәм олардың ортасында жүретін ортақ ақша жөнінде жиі әңгіме
айтыла бастады. Бұл тақырыпта желпіне әңгіме айтатын да баяғы империялық
жүйені аңсайтын ресейлік саясаткерлер, Кремльдің маңайындағы лауазым иелері.
туынша, ортақ валютаны айналымға енгізуге әлі
ерте, бірақ техникалық дайындықтар жүргізіліп
жатқанға ұқсайды. Ортақ валюта 2015 жылдың
1 қаңтарынан бастап айналымға енбек. Өйткені
әлгі айтылған межеде Еуразиялық экономикалық
одақ өз жұмысын бастамақ. Бәрі соған орайластырылып отырғанға ұқсайды. Рас, көрші елдермен
экономикалық қарым-қатынас, байланыс қажет.
Бірақ экономикалық һәм саяси тәуелділік емес.
Ұлттық, мемлекеттік мүдде қашанда бірінші орында тұруы керек емес пе? Жұрт не дейді?
Олардың тілге тиек етері, бүгінде жұмыс
істеп тұрған Кедендік одақпен (КО) Еуразиялық
экономикалық
қоғамдастық
(ЕурАзЭҚ),
Еуразиялық одаққа алып баратын баспалдақ,
әгәрәки одақ құрыла қалса, (құрылатынына
өте сенімді) Ортақ парламент, ортақ ақша
жүйесі өздігінен туындайды-мыс. Ал одақтың
қожайыны Мәскеу болары сөзсіз. Міне, империяны көксегендердің ойы осы. Егер де олардың
ойы орындалатын болса, әлгі ЕурАзЭҚ мен КО-ға
мүше Ресейден өзге Қазақстан мен Белоруссияның
тәуелсіздігінен не қалады? Бәрі Мәскеудің
құзырына көшіп кетпей ме? Бұл төңіректе тартысты дау көп. Жарайды, мұның бәрі алдағы күнге
арналған алыпқашпа әңгіме, болжам, жорамал
дейік, бірақ жақында ғана ресми түрде Беларусь
ұлттық банк басшысы Надежда Ермакова Беларусь
ұлттық банкімен Ресей банктері алдағы уақытта
жүретін ортақ ақшаның нормативті құжаттарын
толықтай даярлап қойғанын мәлімдеді.Оның ай-

Мырзакелді
КЕМЕЛ,
Экономика
ғылымдарының докторы, профессор:
– Егер үлкен есеппен алатын болсақ, онсыз
болмайды. Кезінде Елбасы «Орта Азия одағын
құрайық, түбі бір туысқан елміз «бір жеңнен қол,
бір жағадан бас» шығарайық. Шаңырағы биік,
іргесі берік одақ болайық» деді. Амал қанша,
ортақ мүддеден жеке бастарының амбициясын
жоғары қойған Орта Азия мемлекет басшылары
ортақ бітімге келе алмады. Егер де бас біріксе,
түркіге тән ортақ ақшаны да шығарар едік қой.
Өкінішті. Амалсыз Ресеймен түрлі мақсатта одақ
құра бастадық. Әрине, алдағы елу жылды ойлайтын болсақ, іргелі елмен жақын болғаннан біз
ештеңе жоғалтпаймыз. Бірақ «жақын екенбіз»
деп тәуелсіздік тізгінін өзгеге беріп қоюға тағы
болмайды. Әр құжатқа қол қоярда сараптап, безбендеп барып қол қойған жөн. Ал енді бірер жылдан кейін ЕурАзЭҚ ортасында ортақ ақша болады
дегенге көңілім сенбейді. Бұған мемлекеттер де,
халық та даяр емес.

Грузияда шағын және орта
бизнес өкілдерінің жұмысын
тек қана салық органдарның
қызметкерлері ғана бақылайды.
Соңғы жылдары бұл салада іргелі өзгерістер орын
алғанын айта кетуіміз керек.
Жаңа өзгеріске сай шағын
кәсіпкерлердің қызметін тек
қана жекелеген аудиторлық
компаниялар тексеруде. Грузияда шағын кәсіпкер бірінші кезекте аудиторлық компаниялармен 1-2 жылға келісімшартқа
отыруы шарт. Осыдан кейін
аудиторлар кәсіпкерге көмек
көрсетіп, мемлекетке төлеуі тиіс
салығын дәл уақытында төлеуін
қадағалайды.
Белгіленген
мерзім аралғында аудиторлар
шағын кәсіпкердің заң аясында жұмыс істеп жатқанын растайтын қорытынды есептерін
салық органдарына тапсырып
тұрады.
Салық
органдары
кәсіпкерлердің заң аясында
жұмыс істеп жатқанына көз
жеткізген соң, жеке кәсіпкерді
тексермейді. Осы ретте барлық
жауапкершілікті
аудиторлар
өз мойынына алатынын айта
кетуіміз керек. Тек тәуекелі
жоғары кәсіпорындарды ғана
салық органдары қызметкерлері
өздері
тексереді.
Грузияда мұндай кәсіпорындар ел
аумағындағы
кәсіпкерлік
нысандардың
10
пайызын
құрайды. Ал қалған 90 пайызы
шағын кәсіпкерлік нысандар.
Грузия
билігі
шағын
және орта бизнестің кең
қанат жаюы үшін әкімшілікқадағалау жұмыстарды барынша
жеңілдеткенімен,
тиімді қаржы ресурстарымен
қамтамасыз ету ісі кемшін түсіп
жатыр. Қазіргі таңда елімізде
банктердің шағын және орта
бизнеске бөлетін несиесінің
пайыздық үстмесі тым жоғары,
яғни, 18-26 пайыздың айналасында. Біздің атқарушы билік
кәсіпкерлерді
жеңілдетілген
несиелермен
қамтамасыз
етудің барлық мүмкіндіктерін
қарастыруы
керек
деп

есептеймін. Бұдан басқа ел экономикасына құйылып жатқан
шетелдік
инвестицияның
көлемі де тым аз. Шетлдік
инвесторлардың
Грузияға
қызығушылық танытпауының
бірнеше себебі бар. Енді соларды атап көрсетсем. Қазіргі
таңда еліміздегі кәсіпкерлік
нысандардың қаржылық айналымы мардымсыз. Содан кейін
инвесторлар ел экономикасына қаржы салуға қызықпайды.
Өз басым Грузияға инвестиция ағынын тартуға кедергі
болып отырған басты мәселе,
елдегі
саяси-экономикалық
жағдайдың тұрақсыздығы деп
айтар едім. Еліміздің билік
басындағы өзгерістерден кейін
инвесторлар ел экономикасына сақтықпен қарай бастағаны
белгілі. Меніңше, бұл жағдай
көпке созылмауы керек. Алдағы
уақытта Грузия Кавказдағы
ивестициялық тартымдылығы
жоғары
елге
айналатына
сенімдімін. Еліміз қиын саяси жағдайды бастан өткерген
тұста Қазақ кәсіпкерлері Грузия экономикасына сеніммен
қарап, инвестиция салғаны
еліміздің
аяққа
тұруына
септігін
тигізді.
Алдағы
уақытта біздер Қазақстан мен
Грузия арасындағы саудаэкономикалық байланысты барынша кеңейте түсуіміз керек.
Кәсіпкерлердің қарқынды
даму жолына түсе алмауына мемлекеттің шағын және
орта
бизнесті
өркендетуде
қолдау шараларының аз болуы
да өзінің кері әсерін тигізіп
жатыр. Бүгінде билік «біз
кәсіпкерлердің жұмысына араласпаймыз, еркін жұмыс істеуге
барныша жағдай жасалынған,
мемлекет тарапынан ешқандай
қолдау күтпеңдер» деген саясат ұстанып отыр. Өз басым
мемлекеттің
мұндай
саясат ұстануы дұрыс емес деп
есептеймін. Шағын және орта
бизнес экономиканың тірегі
екенін біздер ешқашан естен
шығармауымыз керек.
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Таяуда «Эксперт – 100 Қазақстан» атты жыл сайынғы экономикалық форумы
«Ұлттық бизнестің тұрақты дамуы – Қазақстанды жаңғыртудың басты факторы»
ұранмен өтті. Форумда ел кәсіпкерлері ірі экономикалық жобаларға қатысуға даяр
екендігін білдірді. Оларды ашық әрі әділ бәсекелестіктің болғанын қалап отыр.

Жиында
кәсіпкерлер
отандық бизнестің мүддесін
қорғаудан қорықпау қажеттігін
айтты. Себебі Кедендік одақ
аясында Ресей сияқты ірі мемлекетпен бәсекеге түсу қиын.
Ал Дүниежүзі сауда ұйымына
кіргеннен кейін ол бәсекелестік
барған сайын күшейе түсетіні

сөзсіз Сондықтан кәсіпкерлер
қауымдастығы
мемлекеттен
отандық бизнеске лобби жасауды ашық әрі батыл түрде
жүргізуді сұрап отыр. Ондай
үрдіс кез келген мемлекетте бар.
Бұдан отандық экономиканың
ұтатыны хақ. Шараға қатысқан
Ұн
тартушылар
одағының

құрылтайшылар
кеңесінің
төрағасы,
белгілі
кәсіпкер
Нұрлан Смағұлов былай деді:
«Қазақстан Кедендік одаққа
мүше болды. Енді, Дүниежүзі
сауда ұйымына кіруге ниетті.
Осы бастамалардың аясында отандық бизнес үшін жаңа
қиындықтар туындап жатыр.
Сондықтан
осының
бәрін
ескеріп, нақты проблемаларды айқындап алған жөн. Біз
өз кезегімізде ірі жобаларға
қатысуға даяр екендігімізді
ашық айтамыз. Өкінішке қарай,
бүгінде жеке меншік сектор ірі
инфрақұрылымдық жобаларға
қатыса алмауда», – деп ойын
ортаға
салды.
Форумға
қатысқан «Сбербанк» сияқты
шетелдік қаржы ұйымдарының
Қазақстанның
бизнесін
дамытуға мүдделі емес екендігі
анық байқалды. Оның өкілі
банктің қаржы саласындағы
жетістіктері мен марапаттарынан артық әңгіме айта алмады. Ал Қазақстан халық
банкінің басқарма төрайымы
Үміт Шаяхметова отандық
бизнеске
жанашырлықпен
қарау керектігін алға тартты. Оның ойынша, бүгінде
біз Ұлттық қор, зейнетақы
жинақтау жүйесі, банк саласы
мен ұлттық компанияларда бар

Соңғы екі жылда Қазақстанға келген шетелдіктердің саны 2 миллион адамнан
асқан. Соның 1 миллионға жуығы Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстаннан келген
арзан жұмыс күші құрап отыр. Келімсектердің тек 1 пайызы ғана келу мақсатын
«Қазақстанға нәпақа табу үшін келдік» деп көрсететін секілді. Ал 96 пайызы жеке
мақсаттармен келеді-міс. Осы олқылықты түзеу үшін Ішкі істер министрлігі еліміз
дегі еңбек көші-қоны туралы заңға өзгерістер енгізуді қолға алды. Апта басында
мәжілісмендер заң жобасының тұсауын кесіп берді.
Шекараны қанша қымтап
ұстағанмен
Қазақстанның
аумағында еңбек миграциясының
неше түрі туындап жатқанын жасыра алмасымыз анық. Сондықтан
да, ішкі істер министрлігі, ең алдымен, еліміздегі заңсыз еңбекті
жүзеге асыратын шетелдіктердің
қызметін заңдастыруды қолға
алмақ. Елімізге Орталық Азия
өңірінен елімізге ағылып келіп
жатқан
еңбек
мигранттарын
жеке тұлғалар заңсыз жұмысқа

тартып жатыр, оны аңғару қиын
болмағанымен, құқықтық түрде
айқындау аса қиын. Жаңа талап бойынша жеке тұлғалар
қарамағында еңбек етуге келетін
шетелдік жұмысшымен еңбек
келісімшарттары жасалады. Сосын еңбек мигранттарына жеке
табыс салығын салу тәртібін
реттейтін норма енгізіледі. Бұл
ретте көшіп-қонушы жеке еңбек
салығы бойынша 2 айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде (3 мың 236

теңге) алдын ала төлем жасайтын
болады. Қазір заң жобасы бойынша жұмыс тобы құрылып, Мәжіліс
қабырғасында қызу талқылауға
шығарылатын болады.

Өзге елде

АҚШ-та еңбек мигранттары жұмыс күшінің әжептәуір
бөлігін қамтамасыз етуде.
Америкада еңбек мигранттарын тартудың негізгі екі
бағыты бар. Оның бірі – еңбек
мигрантының
мәртебесін
беру болса, екіншісі АҚШ-та
уақытша жұмыскер ретінде
ғана болу. Ал Францияда француз экономикасына қажетті
мамандар ғана шетелдік еңбек
мигранты ретінде келе алады. Ресейде жеке тұлғалардың
қолында жалданатын жұмыс
күшіне
еңбек
патенттері
беріледі. Патент алу үшін
шетелдік
жұмысшы
1000
рубль төлегені туралы түбіртек
көрсетеді. Бұл бір айдан үш
айға дейін жарамды болады,
сосын оны бір жылға ұзартуға
және төлем жасайды.

қаржыны тиімді пайдалана алмаудамыз. «Қазақстан 50 млрд.
доллары бар әлемдік кредитор
болды деп жар саламыз да, өз
елімізде қаржы тапшылығына
тап боламыз. Біз арзан әрі ұзақ
несиелерді бере алмаймыз.
Бұл – дұрыс емес. Міне, осындайда Үкімет пен Ұлттық банк
арасындағы
түсініспеушілік
ашық
байқалады.
Ұлттық
банк
инфляция
деңгейін
ұстап тұруға тырысса, Үкімет
елдің экономикалық дамуы-

на қажетті қаржыны барынша
салуды көздейді. Бұл жерде
тепе-теңдік тауып, ақшаны
экономикаға құйған кезде, оның
отандық бизнесті жан-жақты
қолдауын
қамтамасыз
ету
қажет-ақ. Меніңше, Кедендік
одақтың мүшесі бола отырып,
Еуразиялық
экономикалық
кеңістік пен Дүниежүзі сауда ұйымына кірердің алдында
кәсіпкерлер арасындағы әділ
бәсекелестікті қалыптастырған
жөн», – деді банкир ханым.

Үміт ШАЯХМЕТОВА, Қазақстан халық банкінің
басқарма төрайымы:
–
Қазіргі
кезде
Қазақстанның Ұлттық қорынан
шетелге 50 миллиардтан астам
қаржы салынады. Одан бізге
жыл сайын 1 млрд доллардың
шамасында
пайда
түседі.
Алайда біз ұлттық компаниялар, банктер мен корпоративтік
несие алушылардың сыртқы
қарызын өтеу үшін одан да
көп қаржы жұмсаймыз. Біз
қаржы дағдарысынан өттік.
Енді, алдымызда жаңа мақсатміндеттер тұр. Біздіңше, елдің
ішінде барлығына тең жағдай жасалуы шарт. Өкінішке қарай,
Қазақстанда шетелдік инвесторларға негізгі басымдық беріледі.
Мен өзім тең әрі әділ бәсекелестікті қолдаймын.
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Таяуда Алматыда Қазақстан мен Польша кәсіпкерлері арасында
бизнес-форум болып өтті. Аталмыш шараның өтуіне елеміздегі Польша елшілігі жанындағы Инвестиция және байланыс бөлімі мен Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы ұйытқы болғанын айта кетуіміз керек. Айтулы шараға Польшаның Алматыдағы Бас консулы, титулды елшісі
Веслав Осуховский мен Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вицепрезиденті Темір Назханов қатысып, өз ойларын ортаға салды.

Польша Шығыс Еуропада экономикасы жоғары деңгейде дамыған
Қазақстанның басты серіктесі. Сондықтан
еліміз әрқашанда аталмыш елмен
экономикалық тұрғыдан ынтмақтасуға
әзір. Осы ретте бұл іске Польшаның
Алматыдағы консулдығы айрықша
еңбек сіңіріп жүргенін айта кетуіміз керек. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы
да кәсіпкерлік саладағы байланысты
тереңдетуге
Қазақстан
тарапынан
дәнекер болуда. Польша Қазақстанның
Еуропадағы негізгі сауда серіктестерінің
бірі. Поляктар Қазақстанмен тауар
айналымының көлемі бойынша Орта
және Шығыс Еуропа мемлекеттері арасында топ бастап тұр. Нақтырақ айтсақ,
ЕуроОдақ мемлекеттері арасында Польша Қазақстанмен экономикалық байланыс бойынша 7-ші, ал, әлем мемлекеттері
арасында 15-ші орында тұрған мемлекет.
Өз кезегінде сөз алған Веслав Осуховский «Польша Қазақстанмен екі
арадағы экономикалық байланысты
кеңейтуге мүдделі. Сондықтан екі елдің
шағын және орта бизнес өкілдерінің
жиі басын қосып, екіжақты байланысты
кеңейтуге күш салып келеміз. Мұндай
жұмыстар өзінің нәтижесін беріп
жатқанын айтуға тиіспін. Қазіргі таңда
Қазақстан мен Польша арасындағы
сауда-экономикалық байланыс 2 млрд.
долларға жеткенінен көп жайтты
аңғаруға болады. Алдағы уақытта екі
елдің шағын және орта бизнес өкілдері
осы байланысты тереңдете түсуі керек.
Бүгінде ғаламдық қаржы дағдарысы
Еуропаның көптеген елдерін тығырыққа
тіреп отырғанын білесіздер. Бірақ
Польша үкіметі дағдарыспен тиімді
күресіп, өзінің экономикалық тұрғыдан
тұрақты дамуын сақтап отырғанын
мақтанышпен айта аламын. Бұл жағдай
екі елдің арасындағы байланысты
кеңейтуіне мүмкіндік беретіні анық.
Қазақстан Орталық Азиядағы саясиэкономикалық тұрғыдан тұрақты дамып
келе жатқан мемлекет екені белгілі. Сол

себепті дамудың даңғыл жолына түскен
қос елдің бірлесіп жұмыс істеуінің
маңызы зор деп есептеймін. Осында
жиналған қазақ кәсіпкерлерінің назарына Польшаға инвестиция салудың
тиімді екенін айтқым келеді. Польша
ЕуроОдақтың белсенді мүшелерінің
бірі. Сондықтан инвестиция салудың
құқықтық ережелері заман талабына
сай деп айтуыма толық негіз бар», – деп
бас консул ойын ортаға салды. Бұдан
кейін Қазақстан тарапынан Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының вицепрезиденті Темір Назханов шығып,
қазақ жеріндегі кәсіпкерлік саланың
даму барысы жайында сөз сөйледі.
–
Қазақстан
мен
Польша
кәсіпкерлерінің жиі кездесіп, екі ел
арасындағы байланысты кеңейуі соңғы
жылдары дәстүрге айналған десек
қателеспейміз. Екі жақты байланысты кеңейтуде қауымдастық көптеген
жұмыстар атқарып келе жатқанын айтуға
тиіспіз. Біздің қауымдастыққа мүше
көптеген кәсіпкерлер Польшаға барып,
ондағы әріптестерінің іс-тәжірибесімен
бөлісіп қайтқан болатын. Сондай сапарлар барысында біздер Польшада
ауыл шаруашылығы жоғары деңгейде
дамығанына көз жеткізіп қайтқан
едік. Сол кезде Польша экономикалық
тұрғыдан барынша дамыған көршісі
Германияның өзіне жоғары көлемде
ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттап, табыс тауып отырғанын
білдік. Бүгін сол ауылшаруашылығы
тауарларын өңдеумен айналысатын
кәсіпорындардың өздерді елімізге келіп,
қазақ кәсіпкерлерімен іскерлік байланыс орнатуға мүдделік танытуы бізді
айырықша қауанышқа бөледі. Бүгінде
Қазақстан
азық-түлік
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселесі бойынша
көптеген жұмыстар атқарып жатыр. Осындай мәні зор жұмыстарды тамақ өнеркәсібі
саласында мол тәжірибе жинақтаған
Польшаның кәсіпорындарымен бірлесіп
атқарсақ,
табысқа
кенелетінімізге
сенімдім. Бұдан басқа соңғы уақыттары
Үкімет тауар өндіретін кәсіпорын
құрушыларға айрықша көңіл бөліп,
оларға
жеңілдетілген
несиелермен

қамтамасыз етіп, көптеген жұмыстар
атқарып жатқанын атап айтуға болады. Осыған дейін екі елдің іскер топ
өкілдері мұнай-газ секторы мен фармацевтика саласында терең байланыс орнатып, табысты жұмыс істеп жатқанын
жақсы білесіздер. Алдағы уақытта
тамақ өнеркәсібі саласында да осындай
жоғары деңгейдегі қарым-қатынасқа қол
жеткізетінімізге сенімдімін. Қазақстан
аумағында кәсіпорын құрған поляк
кәсіпкерлері
ешқашан
ұтылмайды.
Сіздер
қазақ
жерінде
өндірген
тауарларыңызыды Кедендік одаққа мүше
елдердің нарығына еркін саудалай ала-

сыздар. Таяу уақытта Қазақстан ДСҰ-ға
мүше болуға талпынып отыр. Мұндай
жағдайда біріккен кәсіпорындар үшін зор
мүмкіндік ашылатыны сөзсіз. Сондықтан
Польша кәсіпкерлерін Қазақстанға инвестиция салуға шақырамын. Бұдан
кейін сонау Шығыс Еуропадан қазақ
кәсіпкерлерімен тығыз байланыс орнату үшін арнайы ат терлетіп келген поляк кәсіпкерлері кезек-кезегімен шығып
өздерінің кәсіпорындарының нендей
тауар өндіретінін айтты. Осылайше екі
елдің кәсіпкерлері бір-бірімен кезедсіп,
бірлесіп жұмыс істеудің жолдарын
бірлесіп талқылады.

Кәсіпкер ойы
біздің өнімдерімізді йогурт, топса,
пицца, балмұздақ, дайын тамақ және
шырын мен шырынға арналған концентрат шығарытын кәсіпорындар
тұрақты түрде сатып алып отырғанын
атап айтуға болады. Бұдан басқа біздің
компания өз өнімдерін салу үшін 1015 келілік қораптар мен 16-25 келілік
қаптар шығаратынын да айта кетуіміз
керек. Алдағы уақытта қазақстандық
кәсіпкерлермен бірлесіп жұмыс істеуге
мүдделіміз.

Кешик КОЛЛЕР Quadrum Foods
компаниясының өкілі:
– Біздің компания 2003 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Қазіргі
таңда біздер таза көкөніс пен жемісжейдекті өңдеп сырт елдер мен ішкі
нарыққа экспорттап келеміз. Бұдан
басқа экзотикалық көкөністер мен
жеміс-жейдектерді Польшаға тасымалдаймыз. Сондай-ақ, нан өнімдері мен
түрлі көкөністерді мұздатып саудаға
шығару басты жұмыстарымыздың бірі.
Негізінен біздің компаниямызды үш
бағытқа бөлуге болады. Бірінші кезекте
біздер Польша жерінде өсетін көкөніс
пен жеміс-жейдектерді өңдеп, саудаға
шығаруға баса мән береміз. Екіншіден,
мұздатылған өнімдерді елімізге экспорттаймыз. Ал үшінші бөлік – өндіріген
өнімдерімізді дүкендер желісі мен
қарпайым базарлар арқылығы халыққа
саудалаумен айналысады. Қазіргі таңда

Славян ГАРШИНСКИЙ, «Msad»
компаниясының өкілі:
– Польша жеміс-жейдек өсіруге
қолайлы аймақ екені белгілі. Біздің
елімізде Алматыдағыдай алма жақсы
өседі. Сол себепті «Msad» компаниясы алма, алмұрт, қара өрік өсіріп мол
табыс тауып отыр. Қазір Польшада
біздің ауқымды алма бақтарымыз бар.
Алмаларымызды өңдеп сатуға баса
мән берудеміз. Кәсіпорындарда алманы
сорттап, жан-жаққа жөнелтеміз. Бұдан
басқа компаниямыздың жеке қоймалары
да бар. Қоймадағы алмаларды сақтап,
қыста саудағы шығару тиімді болып тұр.
Қазіргі таңда Польшада өсірліген табиғи
алмаларды Ресей, Белорусь, Украина,
Қазақстан, Манғолия, Литва, Румыния, Финляндияға экспорттап келеміз.
Осы ретте біздер алмалардың жаңа
сорттарын шығарып, асылданыруға да
баса мән беріп отырған жайымыз бар.
Болашақта алманың отанына айналған
Қазақстанмен тығыз әріптестік қарамқатынас орнатуды көздеп отырмыз.
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Депутатар «қазақстандық брендті» білмейді.

Жыл
сайын
ұйымдастырылатын
Қазақстанның
бәсекеге
қабілеттілігі
мен
өндіруші
компаниялардың
әлемдік
беделі
форумында көп мәселе талқыланды.
Алқалы басқосуда кәсіпкерлер
мемлекеттің кәсіпкерлерге жасап отырған қолдауы мардымсыз
екенін алға тартты.
Шараны
ұйымдастырушы,
ҚР Мәжіліс депутаты Светлана
Романовская болса Қазақстанда
орта және шағын бизнес дамып жатқанын айта келе, «Мен
өзімнің сыныптастарыма қарап
елімізде бизнес дамып жатыр деп
айта аламын. Кезінде олар базарда сауда жасап жүретін, ал қазір
орта деңгейдегі кәсіпкерлерге
айналды. Менің айтқым келгені
– Қазақстанда жұмыс істегісі
келмейтіндер бар. Мемлекет
ұсынып отырған дүниені тек пайдалана білу керек!», – деді. Форумда депутатқа қарсы пікір білдірген
кәсіпкерлер билік тарапынан жылына 500 мың тексеру мен 29 мил-

лион рұқсат қағаздары берілетінін
айтты. Жеке кәсіпкер Сағадат
Әбдіғапар Қазақстанда жұмыс
істеуге жемқорлық пен трайбализм, жаппай тексерулер кедергі
болып отырғанын жасырған жоқ.
Ашынған кәсіпкер: «Көптеген
кәсіпкерлер өз бизнестерін шетелге ауыстырып жатыр. Біз де
қазір инновациялық өнімдерімізді
Шанхайда, одан әрі Латын Америкасында
жандандырмақпыз.
Өйткені, Қазақстанға қарағанда
шетелде біздің қазақстандық
алғашқы
инновациялық
өнімімізге жоғары қызығушылық
танытып отыр. Бізде әлі күнге
дейін «сатып ал да, оны қайта сат»
жүйесі жалғасып жатыр. Бізді осы
құртады! Ал тендерлік жүйені
толық қайта қарап, жетілдіру
керек. Себебі, тендерлік жүйе
жергілікті
биліктен
бастап
үкіметке дейін тек жемқорлықтың
жайылуына толықтай жағдай
жасалған», – деп ойындағысын
бүкпесіз жеткізді. «Базар жоқ»
әзіл-ысқақ
театрының
әртісі
Қайрат Әділгерей Қазақстанның
басты бренді ретінде «Қазақстан»
шоколадын айтып, одан өзге ешбір
қазақстандық өнімді атап бере
алмады. Мұндай өзекті мәселені
актер қоғамға өзінің әзілдері
арқылы жеткізетінін мәлім етті.
Бизнес форумда мәжіліс депутаттары қандай отандық брендті
білесіз деген сауалға жауап бере
алмай әбден әбігерге түскенін де
айта кетуіміз керек. Ал шетелде Қазақстан деген ұғым әзірге
бесбармақ, мұнай және «Медеу»
мұз айдымен шектеліп отырғаны
өкінішті.

«Жасыл экономика» қалыптастыру маңызды міндеттердің бірі. Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен қолға алынған «Жаһандық
энергоэкологиялық стратегияны» қалыптастыру идеясында бұл мәселе туралы кеңінен айтылған. Бұл ретте «Жасыл көпір» әріптестік бағдарламасының
орны ерекше. Осы ретте Орталық Азиядағы аймақаралық экология
орталығының мүдделі тараптармен жұмыс істейтін менеджері Вероника Юдинаға «жасыл экономика», экобизнес жайында көкейімізде жүрген
сұрақтарды қойып тұшымды жауап алдық. Енді соған назар аударсаңыздар.
– Егер мемлекет «жасыл экономиканы» шындап қолға алатын болса, бұл іске шағын және
орта бизнес өкідерін де тартудың
маңызы зор. Қазіргі таңда дамыған
елдердің экономикасының 40-90
пайызға дейін шағын және орта
бизнес ұстап отырғаны белгілі.
Сондықтан экобизнесті дамытуда шағын кәсіпкерлікке баса
мән берсек, көп ұтатын боламыз.
Өкінішке
қарай
Қазақстанда
шағын кәсіпкерлікке берілетін
жеңілдетілген несиеның жағдайы
мәз емес. Мемлекет те, халықаралық
қорлар да ел экономикасының өзегі
болатын кәсіп иелерінен теріс айналып отыр.

–
Орталық
Азиядағы
аймақаралық экология орталығы
экологиялық таза бизнесті дамыту бағытында көптеген
жұмыстар атқарып жатқанын
білеміз. Осы ретте бизнестің
жаңа түрі Қазақстанда даму
қарқынынан әңгімелеп берсеңіз?
– Экобизнес дүниежүзінде енді ғана дамып жатыр. Қазақстанда
бірлі-жарым кәсіпкерлер экобизнеспен айналысқаны белгілі.
Оған «ҚазМұнайГаз», «Шеврон»
сынды ірі компаниялар қаржылай
тұрғыдан
жәрдемдесетінін
айта кетуіміз керек. Қазіргі
таңда экобизнесті кәсіпкер өз
күшімен дамытуы мүмкін емес.
Сондықтан оған мемлекет пен ірі
компаниялардың көмегі қажет.
Біздің орталық 2011 жылдан
бері Қазақстанда экобизнесті
дамытуды қолға алып отыр.
Бүгінде орталық Қазақстанда
экобизнестің
қандай
түрін
дамытуға болатынын сараптап,
бірқатар шағын және орта бизнес
өкілдеріне түрлі кеңестер беріп
жатырмыз. Бизнес пен экология
бір-бірімен мүлде қабыспайтын
дүние ғой. Жеке капиталын салып бизнес бастаған кәсіпкер
қысқа мерзім аралығында мол
пайдаға кенелуді көздейді. Ал
экобизнесті аяққа тұрғызу үшін
көп уақыт керек. Қалай десек те
соңғы кездер дүниежүзі «жасыл
экономика» адамзат қоғамы үшін
маңызы зор екенін түсініп келеді.
Бұл бағытта Қазақстанда да алға
жылжушылық бар. Айталық таяуда ғана ҚР Қоршаған ортаны
қорғау министрлігі Қазақстанда
«жасыл
экономиканы»
дамытудың ұлттық стратегиялық
жобасын жасап, алдағы жылдан
бастап жүзеге асыра бастауды
көздеп отыр. Бұл бағытта Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев министрлікке нақты тапсырма
бергенін де айта кетуіміз керек.
Бағдарлама түрлі салаларда «жасыл экономиканы» гүлдендіріп
жібереді деп айту қиын. Бірақ
жаңа құжатта экобизнесті дамыту үшін кәсіпкерлерге салықтық
тұрғыдан түрлі жеңілдіктер мен

қаржылай қолдаулар қарастырады
деп үміттеніп отырмыз.
– Елімізде экобизнесті дамыту
үшін тағы да не істеу керек деп
ойлайсыз?
–
Экобизнестің
өрісін
кеңейту үшін бізге жүйелі
мемлекеттік саясат қажет. Жалпы алғанда Қазақстанда «жасыл экономикаға» дем беретін
экологиялық жағдайды бұзғанда
салынатын айыппұлдар мен
салықтық
преференциялар
жақсы дамыған. Бір әттеген-айы
кәсіпкерлер осы айыппұлдар
мен төлемдер қоршаған ортаны қорғауға кетіп жатқанына
күдікпен
қарайды.
«Жасыл
экономиканы» дамыту үшін
оған
бөлінетін
қаржылай
қолдауларды тиімді игерудің
мәні зор. Табиғи ресурстарды оң
бағытта пайдалануға инвестиция
салған кәсіпкерлерге мемлекет
барынша қолдау көрсетуі тиіс.
Сондай-ақ, елімізде қоршаған
ортаға залал тигізбейтін жаңа
технологиямен жұмыс істеуге
ден
қойған
кәсіпорындарға
салықтық тұрғыдан жеңілдік
жасап, қызықтырған жөн. Қалай
болғанда да «жасыл экономиканы» қалыптастыруда мемлекеттің
мүмкіндігі зор. Біздіңше, бұл
бағыттағы жұмыстарды табысты іске асыру үшін Үкімет
ескі
технологиямен
жұмыс
істейтін кәсіпорындарды субсидиялау ісін тоқтатып, оларға
қарсы жаңа экологиялық салық
салуы маңызды. Бұдан басқа
Үкімет «жасыл экономикаға»
қатысты
мемлекеттік
сатып
алулардың көлемін ұлғайтуы
керек. «Жасыл экономиканың»
өрісін кеңейтетін замануи технологияларды өндіріске енгізген
кәсіпорындарға трансфереттерді
көбейту қажет.
– «Жасыл экономиканы» дамытуда шағын және орта
бизнестің орыны қаншалықты?
Дүниежүзілік
тәжірибеде
эксбизнеспен
айналысқан
кәсіпкерлер қандай жетістікке
жетіп отыр?

–
Әңгімеңізден
атқарушы
билік «жасыл экономиканы»
дамытуды енді ғана қолға
алып жатқанын байқадық.
Жаңа бағдарламаны дайындап жатқан Қоршаған ортаны
қорғау
министрлігімен
байланыстарыңыз бар ма?
– ҚР Үкіметі Орталық
Азиядағы аймақаралық экология
орталығы
негізгі
құрылтайшыларының бірі болып
саналады. Министрлік орталықты
басқарушыкеңесті
тұрақты
мүшесі екенін де айта кетуіміз
керек. Біздің орталықтың сарапшылар министрлікке тұрақты
даму, климатты өзгеру, «жасыл
экономикасын» жолға қоюдың
менеджменті үйретуде барынша
көмек көрсетіп келеміз.
–
Вероника
ханым,
әңгімемізді нақтылай түссек.
Экобизнесті дамытуда сіздермен
әріптестік
қарым-қатынас
орнатқан кәсіпкерлер бар ма?
Бар болса олардың атқарып
жатқан жұмыстары жайында
айтсаңыз?
– Қазақстанда экобизнесті
дамытуға бел буып, білек сыбана
кіріскен кәсіпкерлер бар. Осы ретте Алматы облысындағы «Әбенов»
жеке кәсіпкердің новаторлық жобасын айтуға болады. С.Әбенов
өз күшімен биогаз алуға арналған
биоректорын іске қосқан болатын.
Кәсіп иесі қазір 85 текше метр газ
өндіріп, кәдесіне жаратып отыр.
Кәсіпкер о баста жылыжаймен
айналысқан, кейіннен жылыжайын жылту үшін осы биогаз
өндіру ісін ойлап тапты. Елімізде
осындай биогаз өндіру ісін қолға
алудың маңызы зор деп білемін.
Осылайша кәсіпкердің биогазға
қызығушылығы оның жылыжай
кешенін өрістетуге жаңаша жол
ашқан. Бұдан басқа ел ішінде
қуат көзін үнемдеуге қатысты
маңызды жобалардың да бар. Жалпы мұндай бастамаларды жержерден байқауға болады. Алдағы
уақытта Үкімет осындай маңызды
істерді қолға алған кәсіпкерлерге
қолдау көрсетіп, қаржылай колдау
көрсетуі керек деп ойлаймын.
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Инновациялық және өндірістік қызметтің тиімділігін арттырудың маңызды
шарттарының бірі – кәсіптік-техникалық біліммен қарулану болып табылады.
Осындай білікті мамандарды Шымкент қаласындағы №3 кәсіптік лицейдің орыны алабөтен. 1942 жылы 2 қарашада құрылған білім ошағы ширек ғасырдан астам
уақыттан бері үздіксіз білікті маман даярлап келе жатқанын мақтанышпен айтуға болады. Сұрапыл соғыс жылдарының өзінде білім ошағы Шымкент қорғасын зауытында жұмыс істейтін білікті маман дайындап, Ұлы Жеңісті бір табан жақындатқан-ды.
Ал тың игеру жылдары ауыл шаруашылығы қажетті миханизаторлар мен миханиккомбайнерлер дайындағанын да айта кетуіміз керек.
Лицейдің шежіресіне үңілсек,
1942 жылдан бері 23000-нан астам
маман түлеп ұшқанын байқаймыз.
Бүгінде білім ошағы көптеген
өзгерістерді бастан кешірген.
Десек те, лицейде қалыптасқан
дәстүр, мәртебе мен тәртіп заман
өзгерісіне
ұшырамаған.
Тәуелсіздігімізді алғаннан бері
кәсіптік лицей егеменді еліміздің
ертеңі – кәсіпқой маман, саналы
азамат, нағыз патриот тәрбиелеуді
мақсат тұтқан-ды.
Ел
Тәуелсіздігінің
10
жылдығында
лицей
республикалық
«Таңдаулы
кәсіптік лицей» байқауында ІІІ
орынды иемденді. Республика
Тәуелсіздіктің 20 жылдығына
тартар
жетістіктеріміз
де
баршылық.70 жылдық тарихы бар
лицейде ұжымның әрбір мүшесі
ұстанатын белгілі бір дәстүрлер
қалыптасқан – қоғамдық өмірдің
ортасында
болуға
ұмтылу,
барлық жаңалықтарды байыпты қадағалап отыру – осының
барлығы білім беруді сапалы және
қызықты етеді, сонымен қатар
балаларға деген зор сүйіспеншілік
пен құрмет тудырады.
Бүгінгі
күні
лицей
6
мамандық бойынша 842 маман даярлауда, олардың ішінде
275
жаңадан
қабылданған

контингент:электргазбен
дәнекерлеу,
электромонтаждау,
бақылау, өлшеу құралдары мен
автоматика слесарь, токарь, автомеханик, ЭЕМ операторы. Лицей
мен жұмыс берушілердің арасында дуальді жүйе желісімен
жұмысты жандандыру барысында жыл сайын маусым айының
соңында лицейде дәстүрлі түрде
жұмысшы кадрлар жәрмеңкесі
және
жұмыс
берушілермен
дөңгелек үстел өткізеді. Осы
дөңгелек үстел барысында жас
мамандарды дайындауға байланысты туындаған түрлі әдістәсілдер қарастырылады.
Жергілікті
кәсіпкерлердің
жас мамандарға қызығушылығы,
өндірістік
іс-тәжірибені
ұйымдастыру,
мамандарға
біліктілік талаптарын құрастыру
кезіндегі бірлескен жұмыс, оқу
шеберханаларын жабдықтау бойынша көмек – жастарға сапалы
білім беруге ықпал етеді.
Жаңа
технологияларды
меңгерген білікті, сапалы мамандар дайындауда оқу шеберханалары мен олардағы станоктар
мен құрал саймандардың маңызы
зор. Білім алушылар жаңа технологиялармен
жабдықталған
станоктар мен құрал саймандарда жұмыс істеуді меңгеру үшін

нүктелі, түйіспелі және аргонды пісіру аппараттары сатып
алынып, іске қостық. Сонымен
қатар, білім алушылар токарлық,
автокөлік
шеберханаларында
және ұстаханада өз білімдерін
шыңдайды. Кәсіптік лицейдің
материалдық-техникалық базасы
2 жылда 4 дана токарлық станок,
ұстаханаға қажетті құрал – сайман, автокөлік шеберханасына
жеңіл автокөлік жөндеуге қажетті
кешенді жабдықтармен толықты.
Өндірістік
оқыту
шеберлерінің, олар тәрбиелеп
отырған білім алушылардың
өз
мамандықтары
бойынша
танымдық
қасиеттерін,
ізденімпаздығын
айқындап,
қызығушылығын
нақыштай
түсетін,
әрі
олардың
тапқырлығын
көрсететін
«Техникалық
шығармашылық
байқауы» лицейімізде дәстүрлі
түрде өткізілетін шаралардың
бірі. Мұндай байқау жыл сайын
өтіп, ондағы ең үздік жұмыстар
лицейдің көрмесінен орын алады.
Аталған
жұмыстардың
қажеттілігін биылғы жылы Астана қаласында өткен «Кәсіп жастары» атты техникалық және
кәсіптік білім беру мекемелерінің
республикалық
техникалық
шығармашылық көрмесінде І

«Ғалым» Қазақ Ұлттық гимназиясының директоры
Айман Күмісбекқызы білім саласына зор еңбек сіңірген
білікті ұстаздарға ғана берілетін Ахмет Байтұрсынов
атындағы медальдің иегері болды.
Еліміздегі білім саласының дамуына ерекше
үлес қосып жүрген аяулы ұстазды Республикалық
жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығы
және «НГ» газеті ұжымының атынан шын жүректен
құттықтаймыз.
Күмісбекова Айман Күмісбекқызы –
мемлекеттік емес білім беру секторында
көптеген жылдар бойына елеулі еңбектер
атқарып жүрген білікті басшы. Алматы қаласында алғашқылардың бірі болып
қазақ мектебін ашып, өзіміздің ұлттық
құндылықтарымызды ұрпақ бойына ұялатуы
– оның өз елін, ұлтын сүйген нағыз патриот
екендігінің дәлелі. Жекеменшік білім беру
ұйымдары Республикалық қауымдастығының
белсенді мүшесі.
Ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие
беруге бағыттап, мектеп ұстаздары мен
оқушыларының білім жағынан да, өнерден
де танылуына жағдай жасап жүрген білікті,
өз елінің көркеюіне білім беру саласында
ұлттық тұрғыдан өзіндік үлесін қосып жүрген

жан-жақты дарынды, ұлтжанды көшбасшы
– ұстаз. Мұндай мәртебелі медаль Айман
Күмісбекқызына ұлтымыздың ұстазы, мемлекет және қоғам қайраткері, ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсыновтың аяулы есімін және оның
артында қалған мол мұрасын белсенді түрде
насихаттағаны үшін беріліп отырғанын айта
кетуіміз керек.
Осы еңбектерін ескеріп, Қазақстан
Республикасы
Жоғары
оқу
орындары
қауымдастығының білікті ұстазға мәртебелі
медальді табыс етті.
Осы орайда біздер «Туран» университеті
ректоры, Алматы қаласы маслихатының депутаты Рахман Алшанұлына алғысымызды
білдіреміз, басқарып отырған ұжымдарыңыз,
шәкірттеріңіз тек биіктен көруініне тілектеспіз.

орын, Талдықорған қаласында
өткен «Электромонтер» кәсібінің
үздігі»
атты
республикалық
кәсіби шеберлік байқауында
«Компьютерді жетік білгені үшін»
номинациясын
иеленгеніміз
дәлелдеді.
2010-2011 жылдар лицейде өндірістік оқыту шеберінің
жылы болып жарияланып, ашық
сабақтар мен семинар-тренигтер
және
шеберлік
сағаттарды
көптеп ұйыдастырдық. Бұдан
басқа
Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығының қолдауымен
Германияның Трир қаласынағы
кәсіптік палатасында «Кәсіптік

оқытудағы
серіктестік»
деп
аталатын
жобаға
қатысып,
тәлімгерлердің
білігін
шыңдағанымызды мақтанышпен
айта аламыз. Осы жоба аясында биыл тағы да бір арнайы пән
оқытушысы мен оқу өндірісі
шеберін іс-тәжірибе алмасуға
Германияға
аттандырмақпыз.
Осылайша заман көшінен қалмай
білікті маман дайындау жолында көптеген жұмыстар атқарып
келеміз.
Нұрлан ШИЛІБАЕВ,
Шымкент қаласындағы №3
кәсіптік лицейдің директоры.

Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығының
директоры Роза Садықова Экономикалық ынтымақтастық және даму
ұйымының жұмысшы тобымен кездесіп, еліміздегі жекеменшік білім беру
ұйымдарының қалай дамып жатқанын әңгімелеп берді.

Еліміз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен
кейін пайда болған жекеменшік оқу орындарына алғашқыда жұртшылық үрке
қарағаны жасырын емес. Өйткені тегін
білім алуға үйренген ел ақысын төлеп оқуға
түскісі келмеді. Сол себепті нарық заманына орай пайда болған жекеменшік білім
беру жүйесін қалыптастыру оңайға түспеді.
2006 жылы іргесі қаланған жекеменшік
білім беру ұйымдарының республикалық
қауымдастығы қазір осы мәселені шешу
үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей еңбек
етуде. Өз кезегінде Роза Садықова «Бүгінде
біздер мемлекет пен жекеменшік арасындағы
әріптестікті нығайтуды көздеп отырмыз.
Жекеменшік білім беру ұйымдарын дамыту үшін, мемлекет, әлеуметтік сала-білім
саласы дамуына үлес қосып жатқан азаматтарды толыққанды қолдау қажет. Алдағы
уақытта «Білім туралы» заңға жекеменшік
білім беру ұйымдарын дамытуды көздейтін

бірқатар толықтырулар мен өзгерістер
енгізген жөн. Қазақстанда жекеменшік
білім беру саласында 115 мектеп, 369 колледж бен лицей, 367 балабақша мен 70 ЖОО
жұмыс істейді. Қауымдастық солардың 300
жуығының басын біріктіріп отыр.
Халықаралық ұйымның білім беру ісі
бойынша директоры Михайло Милованович
алдағы уақытта Қазақстанның орта білім
беру саласын халықаралық ұйымның мамандарымен бірлесіп, сарлап өз бағаларын
беретінін айтты. Бұдан кейін олар
қорытынды есептерін Қазақстан Үкіметіне
мәлімдейтінін айта кетуіміз керек. Осындай маңызды жұмыстың қарсаңында олар
Республикалық жекеменшік білім беру
ұйымдары қауымдастығының директорымен кездесіп, кеңесуді жөн санаған екен.
Өз кезегінде Роза Садықова көкейге түйген
ойларын шетелдік маманға айтып, білім саласына қатысты ойларын ортаға салды.
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«Атамекен» ұлттық экономика палатасы еліміздегі кәсіпкерлер
міндетті түрде мүше болатын қоғамдық ұйым құрып, шағын және
орта бизнестің көсегесін көгерту турасында бастама көтергеніне біраз
уақыттың жүзі болды. Олар кәсіпкерлерді жинап алып, ашық есік
және жабық есік жайында бірнеше рет талқылау өткізгені белгілі.
Бірақ Абылай Мырзахметов бастаған бұл мәселе төңірегінде нақты бір
шешімге келген жоқ.

Осы ретте біздер «Атамекен» одағының
көтеріп отырған мәселесінің астарына
үңіліп, кәсіпкерлер міндетті түрде мүше
болатын қоғамдық ұйым құрудың мәні мен
мазмұнына тоқталуды жөн санап отырмыз.
«Атамекен» одағының белсенділерінің
мұндай мәселе көтеруінен , Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл
басында «Еліміздегі шағын және орта
бизнестің өрісін кеңейту жолында қоғамдық
ұйымдар мен бизнес қауымдастықтардың
рольін арттыру керек. Сондай-ақ, оған
кәсіпкерлер міндетті түрде мүше болуы
шарт» деген сөзі дем бергені анық. «Атамекен» одағының басбасшысының орынбасары Ғалымжан Қанатбеков журналистерге берген түсініктемесінде «Атамекен»
ұлттық экономикалық палатасы еліміздегі
ең ірі бизнес қауымдастық болғаннан
кейін еліміздегі кәсіпкерлердің басын
қосатын іргелі ұйымды құру турасында
бастама көтеріп, шағын және орта бизнес
өкілдеріне үндеу тастағанын алға тартты.
Бұл ретте біздер кәсіпкерлерге жаңа ұйым
«Атамекеннің» жанынан құрылмайтынын
айтып, түсіндірдік. Еліміздегі барлық
кәсіпкерлердің басын қосуды көздеп
отырған ұйым – шағын және орта бизнестің
төңірегіндегі түйткілді шешіп, мемлекеттік
орындармен тығыз жұмыс істейтін болады», – деп ойын ортаға салған еді.
Бүгінде
елімізде
кәсіпкерлердің
мүддесін көздеп, сойылын соғамыз деген
бизнес қауымдастықтар өте көп. Мұндайда
қазақ қойшы көп болса қой арам өлмей ма
деп уайым кешетіні белгілі. Осы ретте ұйым
құрғаннан гөрі ҚР Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығы көптен бері көтеріп жүрген
Шағын және орта бизнесті қолдайтын
агенттік құрудың маңызы зор ма деп
қаласың. Қалай десекті Талғат Акуов пен
Темір Назханов басшылық жасап отырған
қауымдастық кәсіпкерлердің мүддесі
заңдық тұрғыдан қорғаудың маңызы зор
екенін бірінші болып көтерді. Айтпақшы,
«атамекендіктер» көтерген бастаманың
кәсіпкерлерге ой салатын тұстары да бар.
Айталық, олар кәсіпкерлердің мүддесін
қорғайтын жаңа қоғамдық ұйым құрғанда
оның жұмыс істеу аясын заңмен белгілеуге

күш салатындықтарын айтты. Яғни,
жаңа ұйымның басты ерекшелігі оның
атқаратын жұмысын заңмен белгілеуде
болып тұр. Егер құқықтық жоба-жоспары
бар ұйым құратын болсақ, оны шағын және
орта бизнестің күйін күйттейтін агенттікке
айналдырып жіберсек, көп ұтатындаймыз.
Қалай десекті қоғамдық ұйымның аты –
қоғамдық ұйым. Бүгінде үкіметтік емес
ұйымдардың сөзін құзырлы орындар
жүре тыңдайтыны жасырын емес. Ал егер
кәсіпкерлердің мүддесін көздейтін өз алдына жеке агенттік құрсақ, шағын және
орта бизнестің дамуына кедергі келтіріп
отырған көптеген мәселелерді шешіп
тастауға болар еді. Бұл енді біздің ойымыз.
Қазір «Атамекен» ұлттық экономика
палатасының қызметкерлері жаңа ұйымның
заң жобасын дайындауға кірісіп кеткен.
Өз кезегінде Ғ. Қанатбеков: «Заң жобасы
қоғамдық ұйымның кәсіпкерлікке байланысты өзекті мәселелерді талқылағанда,
ұйымға мүше іскер азаматтардың ойын
назарға алатындай етіп жасауымыз керек»,
– деген еді. «Атамекен» одағы болашақта
құрылуы мүмкін ұйымның құзырлы
орындармен терезесі тең жағдайда, өктем
сөйлеуі үшін олар ұйымға Қазақстандағы
шағын және орта бизнес өкілдерінің бәрін
мүшелікке өткізіп, үлкен күшке айналдыруды көздеп отыр. Қазір Қазақстанда
700 мыңынан астам кәсіпкерлік нысан
мен 700-ге тарта бизнес-қауымдастықтар
бар. Осыншама кәсіпкердің ойынан
шығатындай ұйым құру оңай шаруа
емес екені белгілі. Сол себепті «Атамекен» одағы бұл бағыттағы жұмыстың
тігісін жатқызу үшін шағын және орта
бизнес өкілдерімен кеңесуде. Жалпы
алғанда барша кәсіпкерлердің басын бір
арнаға тоғыстыратын мұндай қоғамдық
ұйымдар дүниежүзінде кездесетіні белгілі.
Айталық, қазір Еуропадағы 19 миллион
кәсіпорынның 15,5 миллионы бір ұйымның
астында бірігіп жұмыс істеп жатқанын
байқауға болады. «Атамекеннің» басшылары еліміздің географиялық және Кедендік
одаққа мүше екенін ескере келіп, осындай
ұйым құруға тоқтап отыр.

Абылай МЫРЗАХМЕТОВ, «Атамекен» Одағы Қазақстан ұлттық экономикалық палата басқармасының төрағасы:
– Қазір кәсіпкерлік қауымдастығы заңды мүшелік
институтын енгізу мәселесі пісіп жетілді. Заңды
мүшелік барлық кәсіпкерлерді, әсіресе, ауылдық
жерлердегі кәсіпкерлерді тартуды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Салықтық тұрғыдан, бухгалтерлік
есеп-қисаптан және маркетингтік, заңгерлік көмек
көрсететін қолдау институттары әрбір аудан
орталығында пайда болуы шарт. Бұл моноқалалар
мен шағын қалаларды дамыту үшін өте маңызды.
Кәсіпкерлердің мүддесін қорғайтын ұйымдар
барлық дамыған елдерде бар. Президенттің өзі заңды
мүшеліке өту міндетін қолдайтынын айтты. Дәл
осындай ұйым Австрияда бар. Ол жердегі кәсіпкерлер
палатасы үкіметтің сенімді әріптесі болып саналады.
Бізде де сондай ұйым болуы керек. Онымен мен де,
Үкімет те жұмыс істеуге даяр. Ұйымның шеңберінде
еліміздегі барша кәсіпкерлерге қызмет көрсететін
жүйе құратын мүмкіндікке ие боламыз. Бизнесті дамыту бағытында салық жүктемесін
оңтайландыру, әкімшілік кедергілерді төмендету, рұқсат беру қағаздарын азайту ісіне
кәсіпкерлердің өздері араласады.

(Басы өткен санда)

Қазақстандағы қыпшақтар
қыпшақтардың Казақстан аумағындағы
көшіп жүретін аймағы Есіл мен Тобыл,
Нұра, Елек пен Сарысу бойында болды.
Маңғыстау мен Үстірттегі қыстауларынан
қыпшақ рулары жаздыгүні Жем, Сағыз,
Ойыл,
Қобда,
Жайық
өзендерінің
аңғарларына кететін, Каспий теңізінің
солтүстік жаға- лауынан жаздыгүні Еділ,
Бала жоне Үлкен өзендерінің аңғарлары
мен Оңтүстік Орал тауының етегіне
көшіп баратын. Араб географы әлОмаридің деректері қыпшақтардың тарихи қалыптасқан көшу жолдары болғанын
дәлелдейді: «Қыпшақтардың хандары
қысты Сарайда өткізеді, ал жайлаулары, бір
кездегі Тұран жайлаулары сияқты, Орал таулары аймағында». Қыпшақ тайпаларының
бірқатар рулары Арал өнірі мен Сырдария
бойындағы аймақта қыстап, жаз кезінде
солтүстікке, Қазақстанның орталық аудандарына кетіп отырған. Бірақ барлық
жерде бірдей халықтың көпшілігі болған
жоқ. Мәселен, Ертісте имектер (қимақтар)
жинақы мекендеді, Арал өңірінде адам саны
көп қанды тайпалары орналасты, ал Жайық
пен Еділ арасында куман тайпаларынын
едәуір топтары қоныстанды. Қыпшақтармен
бірге Батыс Қазақстанда оғыз жэне печенег тайпаларынын қалған топтары
мекендеді, Сырдарияның төменгі ағысымен
Маңғыстауда – түрікмендердің жекелеген топтары, этникалық жер аумағының
шығысында наймандар, керейлер мен
арғындар көшіп жүрді, ал Қазақстанның
оңтүстігін көшпелі және жартылай көшпелі
имек, қарлұқ, жікіл, ұран, қай тайпаларынын өкілдері мекен етті.

Қыпшақтар мен
шыңғысханның шайқасы
XV ғасырдың екінші жартысынан бастап қыпшақтардың негізгі мұрагері және
ұрпағы болған қазақ халқының байтақ
мекені – Дешті Қыпшақ даласы. Ол кейін
«Қазақ даласы», «Қазақ сахарасы» деген атпен белгілі болды. Дешті Қыпшақ
Оғыздар даласы алып жатқан жерден де
кең аумақты қамталды. Сонымен қатар
Ертісті мекендеген қимақ мемлекетінің
жері де қыпшақтардың еншісіне тиді. XI
ғасырдың ортасында қыпшақтар Еділдің
оң жақ бнтіне өтіп, орыс жылнамаларында половцы деген атпен белгілі бола бастады. Ал Батыс Еуропа мен Византия
шежірелерінде «куман» немесе коман деп
аталды. Орыс жылнамаларында «Қыпшақ
даласы» деп шығыста Еділге, ал батыста
Днепрге дейін созылып жатқан жерлерді
атаған. Ал іс жүзінде қыпшақтар қонысы
Карпат тауларының орманды бөктерлеріне
дейін жеткені тарихи деректерден мәлім. XI
ғасырдың аяғында қыпшақтар Визатияның

Дунайдағы шептеріне ілігіп, XII ғасырдың
орта шенінде олар Дунайдан әрі батыстағы
жерлерді қоныстанған. Сонымен қатар
қыпшақтар Қырымның далалық бөлігін,
одан әрі шығыста Еділдің құяр сағасы мен
Саксин төңірегін де мекендеген.
Шынғысхан
қолының
негізгі
жорықтарының бірі қыпшақ даласы мен
Орта Азия жеріне жасаған жорығы болды, бұл жорық оларға Шығыс Еуропа
мен алдыңғы Азияға жол ашты. Шығыс
Түркістан мен Жетісуды басып алғаннан
кейін моңғолдарға Оңтүстік Қазақстан мен
Орта Азияға жол ашылды. Қазақстанға басып кіруге «Отырар опаты» деп аталатын
жағдай себеп болды. 1218 жылы Шыңғысхан
Орта Азияға Омар – Қожа Отрари, Жамал
Марағи және басқа саудагерлер басқарған
сауда көруенін жіберді, 450 адамы бар 500
түйелік сауда керуені 1218 жылы жаз айында Отырар қаласына келіп жетеді. Отырар
әміршісі Қайырхан Иналшық саудагерлерді
жансыз тыңшылар деп күдіктеніп, оларды
қырып тастауға бұйырып, керуенді тонап
алды. Шыңғысхан Қайырханды қолыма
бер деп талап етті, бірақ Хорезмшах II
Мұхаммед бұл талапты орындамағаны
былай тұрсын, сонымен бірге Шыңғысхан
жіберген жазықсыз елшілерді өлтіруге әмір
етеді. Осының өзі Шыңғысханның Хорезмге қарсы соғыс ашуына себеп болды, алайда
бұл соғыстың себептері оның бүкіл жаулап
алу соғыстарының негізіне алған себептер
болатын.
Отырар қаласы алты ай бойы берілмей
қарсыласады. Тек Хорезмшах II Мұхаммед
көмекке жіберген Қараджа – Хаджибтің
Суфи хан қақпасын ашып шығып, өз отрядымен моңғолдарға берілгенде ғана
моңғолдар осы қақпа арқылы қалаға лап
қойды. Қараджа – Хаджиб өлтірілді. Алайда, моңғолдарға қаланы алу үшін тағы бір ай
уақыт керек болды. Қамалды қорғаушылар
тегіс қырылғаннан кейін барып, қала 1220
жылы ақпанда алынды. Қайырхан қолға
түсіп, Шыңғысханның алдында әкелген
жерде қатал жазаланып өлтірілді. Сөйтіп,
Отырар қамалын жермен – жексен етіп,
Шағатай мен Үгідей бастаған моңғол отрядтары Шыңғысханға келіп қосылды. Бұл
кезде Шыңғысхан Бұқара мен Самарқанд
арасындағы жолда болатын. Әсілінде
қыпшақ қазақты құраушы үлкен рулардың
бірі. Алайда қыпшақтар одағы бытыранды
да босаң болды. Сондықтан да көршілес
отырықшы хорезымдіктердің шылауына түскенін байқаймыз. Көшпенділердің
мың жылдаған тарихында Орталық Азия
отырықшыларының көшпенділерге үстем
болған кезі дәл осы қыпшақтар мен хорезым шах дәуірі деп есептеуге болады.
Қыпшақтар да оғыздар сияқты еділден
ары өтіп Шығыс Еуропаға, Кавказға
қоныс аударған еді. Бүгінде қыпшақтар
Қарақалпақстанда,
Кавказ
елдерінде
кеңінен тараған.

