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Мәжіліс депутаты Дариға 
Назарбаеваның айтуынша, ел 
жастары, тіптен қарттары да 
мемлекеттік қызметті қысқа 
мерзім ішінде көп табысқа ке-
нелуге болатын сенімді тетік 
ретінде қарастырады. Бұдан біз  
еліміздің сыбайлас жемқорлыққа 
қаншалықты батқанын 
байқаймыз. 

– Сыбайлас жемқорлық дертін 
асқындырып алмас үшін онымен 
күресті жариялы түрде жүргізу 
керек. Мәселен, сенім телефонын 
енгізіп, бюджет қаржысына қол 
салған жемқор шенеуніктерді 
билік органынан 10 жылға аласта-
ту қажет. Сондай-ақ, мемлекеттік 
қызметкерлерге тек табысын ғана 
емес, шығынын да декларация-

лауды міндеттеуіміз керек, – деді 
Дариға Назарбаева. 

Парламенттегі талқылауда 
депутаттар Қаржы министрлігі 
жанынан 2008 жылы сәуірде 
құрылған Қаржылық мониторинг 
комитеті жемқорлықпен тиімді 
күресіп жатқанын алға тарт-
ты. Комитет жоғарыда аталған 
заңсыздықтарды тіркеп, сыбайлас 
жемқорлықтан бастап, лаңкестік 
әрекеттерді қаржыландыруға 
қарсы іспен шұғылданған 
ашкөздердің жолын кескен. Осы-
дан кейін жұрт комитетке үмітпен 
қарағаны анық. Алайда комитет 
қызмет барысында құзырлы орган 
қандай да бір қаржылық қылмысты 
ауыздықтауғаны жайында ашық 
жазған емес. Сондықтан да болар, 
жыл басында Қаржы министрін 
қаумалаған сенаторлар осы 
комитеттің шұғылдануы тиіс 
бағыттары жайында сұраған бола-

Үкіметтің селекторлық режімдегі отырысы барысында 
Экономикалық даму және сауда министрі Бақытжан Сағынтаев 
«Рұқсат құжаттарды азайту және мемлекеттік органдардың 
бақылау-қадағалау қызметтерін оңтайландыру мәселелеріне 
қатысты еліміздің кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасына қатысты баянда-
ма жасаап, шағын және орта бизнес үшін қажетсіз талаптарды 
қысқартылатынын мәлім етті. 

Таяуда Қазақстанның электронды сауда саласының маманда-
ры оңтүстік астанада бас қосты. «Қазақстандық интернет нарық: 
сараптамалық баға, электронды коммерцияны дамыту келешегі» деп 
аталған басқосуда электронды сауда саласын одан әрі дамытудың жол-
дары қарастырылды. 

тын. Өз кезегінде жұрттың алды 
болып сенатор Ғани Қасымов: 
«Біз қабылдаған «Заңсыз жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға 
және лаңкестікті қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы» заң 
жұмыс істей ме?» – деп сауал-
ды төтесінен қойса, әріптесі 
Төлеген Мұхамеджанов: «БТА 
Банктен қанша қаржы сыртқа 
шығарылғандығы туралы 
білмейміз. Мұндай мәліметтер 
неге берілмейді?!» – деді. Сол кезде 
Қаржы министрі Болат Жәмішев: 

– Қаржылық мониторинг 
комитеті әлі орнығып болған 
жоқ. Жалпы, бұл бағыттағы жүйе 
толықтай іске қосылған кезде 
аталған мекеме қаржылық мони-
торингке жататын субъектілеріне 
қатысты талаптарын күшейте ба-
стайды – деп жауап қатты. 

Қазақстан Үкіметі мен 
Дүниежүзілік банк арасындағы 

2011-2012 жылдарға арналған 
«Бірлескен экономикалық зерт-
теу бағдарламасы» аясында өткен 
басқосуда ақшаны жылыстату 
тәуекелдерін ұлттық бағалау 
бойынша зерттеуді жүргізу, 
оны ұйымдастырып, үйлестіру 
жұмыстары аталған комитеттің 
мойнына жүктелгенін Қаржы 
министрі Болат Жәмішев мәлім 
етті. Сондай-ақ мұндай зерттеуге 
арнайы мемлекеттік, құқық қорғау 
органдары атсалысатындығын 
да ескертті. Зерттеудің басты 
мақсаты – еліміздегі ақшаны жы-
лыстату көздері мен тәсілдерін 
анықтау, заңсыз кірістер 
бағдарламасы жүйесінің және 
қаржы секторының осал тұстарын 
айқындау және қаржылық бар-
лау бөлімшелерінің қызметімен 
тығыз байланысты қаржылық 
емес кәсіпорындарды белгілеу. 

Таяуда Үкіметі мен Дүниежүзілік банк 2011-2012 жылдарға арналған «Бірлескен 
экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберінде семинар кеңес өткізді. Аламыш 
шараға үкімет мүшелері мен депутаттар және қоғамдық ұйымдары өкілдері қатысты. 
Салықтық төлемдерден жалтару, жалған кәсіпкерлік, экономикалық контрабанда, 
сыбайластық, қылмыстық жолмен тапқан қаржыны заңдастыру және оны шетел-
ге шығару секілді өрескел заңбұзушылықтардың, айналып келгенде, ел қазынасына 
түсетін қаржыны әжептәуір ортайтыны сөзсіз. Бәрінен бұрын қанша жерден сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы көптеген шаралар қабылдағанымызбен, тамырын тереңге жайып, 
қоғамда қалыпты жағдайға айналған бұл дерттен бүгіндері айығу мүмкін болмай тұр. 

Жеті ай ішінде мұндай зерттеу 
үш кезеңді бастан өткерген екен. 
Жұмыстың тиянақ тылығын 
мақсат ете отырып, бұл бағытта 
семинарға қатысушыларды 
қамтитын алты жұмысшы топ 
құрылған.  Жұмыс қорытындысы 
бойынша елімізде ақшаны жылы-
стату тәуекелдерін азайтатын, ал-
дын алатын шаралардың жоспары 
белгіленді. Ал ақшаны жымқыру 
тәуекелдерін ұлттық бағалау 
процесінің әдістемелік нұсқасы са-
раптама үшін Дүниежүзілік банк-
ке ұсынылды. Қаржы мониторингі 
комитетінің төрағасы Мүсірәлі 
Өтебаев мырза да аталған 
комитеттің мақсаты көлеңкелі 
экономиканың «нәтижелерін» 
айту емес, оның көлемін одан әрі 
арттырмау үшін тосқауыл қою 
шараларын жетілдіру екендігін 
айтады.

Қазақстанда шағын бизнес 
субъектілерін тіркелген мерзімінен 
бастап 3 жылға дейін жоспарлы тек-
серуге тыйым салынбақшы. Бақылау-
қадағалау қызметтерін оңтайландыру 
бағытында заң жобасында арнайы 
бағыт қарастырылғандығын атап 
өткен министр: «Шағын бизнес 
субъектілерін тіркелген кезінен бастап 

әуе билеттерін ғаламтор арқылы сатып алу 
тұрса, тұрмыстық техника саудасы – екінші 
орында. «Қазкоммерцбанктің» атқарушы 
директоры Нұрлан Жағыпаровтың ай-
туынша, аталмыш банк жүйесі арқылы 
2011 жылы – 5 600 000, биылғы бес айдың 
ішінде 9 400 000 электронды төлем опера-
циясы жүргізілген. Ең үлкен көрсеткішпен 
Алматы және Астана қалалары көш ба-
стап келеді. Қолма-қол төлем арқылы 
сауда жасауға қарағанда, арнаулы желіде 
тіркеліп, ақша аудару өте тиімді. Себебі кез 
келген тауарға және қызмет көрсету түріне 
желілік маркетингпен айналысатын кәсіп-
орындар арқылы 50 пайыздық жеңілдікпен 
қол жеткізуге болады. 

3 жылдың ішінде жоспарлы тексеру 
жүргізуге тыйым салу көзделуде», 
– деді. Оның айтуынша, бұл шектеу 
қызметі жоғары қауіппен байланы-
сты шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
қарастырылмайды. «Кәсіпкерлік 
субъектілеріне жатқызатын кри-
терийлер заң жобасында қайта 
қарастырылуда. «Активтердің орта-
ша жылдық құны» критерийі жал-
пы объективті «орташа жылдық та-
быс» көрсеткішіне келесідей шекті 
мәнде бекітіліп алмастырылады. Атап 
айтқанда, шағын бизнес үшін 60 мың 
айлық есептік көрсеткішке тең. Бұл ша-
мамен 91 млн. теңгені құрайды. Ал ірі 
кәсіпкерлік үшін 3 млн. АЕК болады. 
Орта бизнеске шағын және ірі бизнес 
субъектілеріне кірмейтін субъектілер 
жатқызылады», – дедіминистр. Оның 
атап өтуінше, әлемдік тәжірибеге 
сәйкес елімізде критерийлерді пай-
далану шектелетін болады. Аталған 
заң жобасының қабылдануы биз-
неске түсетін әкімшілік жүктемені 
айтарлықтай азайтып, кәсіпкерліктің 
одан әрі қарқынды дамуына септігін 
тигізеді.

Мамандардың айтуынша, Ресейде – 
халықтың 12 %-ы, Еуропада 50 %-ы сауда-
ны электронды түрде жасайды. Біздің елде 
7 500 000 адам ғаламторды пайдаланады. 
Соның ішінде 2 500 000 адам – белсенді 
тұтынушы. Олардың орташа жалақы көлемі 
– 100 мың теңге шамасында. Ал ғаламтор 
арқылы сауда жасайтындар жалақысының 
2 %-ын жұмсайды екен. «Өткен жылдармен 
салыстырғанда, бизнестің беделі бірнеше 
сатыға жоғары», – дейді мамандар. Нақты 
деректер алу мақсатында сараптамалық 
жұмыстар жүргізіліпті. Нәтижелеріне 
сүйенсек, көрсеткіш жаман емес. Отандық 
электронды сауданың 2011 жылғы табысы 
133 млн. долларды құраған. Бірінші орында 
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Бар үміт бизнес 
қауымдастықтарда

Кеңес заманында  орта 
мектептің жоғарғы сынып 
оқушылары «Қоғамтану» деген 
пәнді оқитын. Сол пән жастардың 
қоғамдық өмірге бейімделуіне 
көп жәрдемін тигізуші еді. Қазіргі 
қоғам нарықтық экономиканының 
құндылықтарын ту етіп көтеріп 
отырғанын жас-кәріміз – бәріміз 
білеміз. Сондықтан жас ұрпаққа 
бизнестің пайдалы жақтарын жа-
стайынан санасына сіңірудің мәні 
зор. Кәсіпкерлікке ден қойған 
адам өзінің мұратына жететіп, ай-
наласына шарапатын тигізетінін 
күнделікті өмірден көріп 
жүрміз. 70 жыл Кеңес Одағының 
құрсауында болғанымызда, пар-
тия белсенділері кәсіпкерлік пен 
жекеменшік құндылықтарды 
бізге құбыжық етіп көрсеткені 
жасырын емес. Шыны керек, сол 
кезде санаға сіңірген психология 
мен дағыдан  әлі күнге дейін ары-
ла алмай келеміз. Саналы ғұмыры 
Кеңес заманда өткен менің заман-
дастарым «біздің қолымызда биз-
нес келмейді» деп кәсіпкерлікпен 
айналысуға құлықсыздық таны-
тады. 

Қазіргі таңда еліміздегі жа-
старды былай қойып, жалпы 
халықтың арасында кәсіпкерлікті 
насихаттау ісіне тиісті деңгейде  
көңіл бөлінбей отыр. Сол себепті 
Қазақстанда кәсіпкерлік әліппесі 
қалыптасты деп айтуға әлі ерте. 
Меніңше, жастар кәсіпкерліктің 
қыры мен сырын үйренуге баса 
мән беруі тиіс. Соңғы уақытта 
осы мәселе жайында көп ойланып, 
ізденіп жүрген жайым бар. Осы-
дан біршама уақыт бұрын «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қорының 
ұйымдастырлған семинарға 
қатысып, көкейде жүрген ойы-
ма жауап алуға тырсытым. Бірақ 
семинар барысында «Даму» 
қорының мамандары шағын және 
орта бизнестің қазанында қайнап 
жүрген, кәнігі кәсіпкерлердің 

арасында семинар өткізеді екен. 
Мұның жастар үшін пайдасы 
шамалы. Сондай-ақ, «Даму» 
қоры еліміздің түпкір-түпкірінде 
ұйымдастырып жүрген тренигтері 
мен семинарлары бар болғаны 2-3 
күнге ғана созылады. Осыншама 
аз уақытта кәсіпкерлікке қатысты 
жайттар жайында азаматтарға 
ұғым-түсінікті ұғындырып шығу 
мүмкін емес. 

Өз басым кәсіпкерлік әліппесі 
жайында оқулық жазу ісін бір ғана 
«Даму» қорына тапсыру орын-
сыздеп есептеймін. Оған бизнес 
қауымдастар мен шағын және 
орта бизнестің мүддесін көздеп 
жүрген азаматтарды тартудың 
маңызы зор. Осы ретте біздер 
мына бір жайтты ескеруіміз ке-
рек, егер біздер орта мектепте 
тәлім алып жүрген жастарға 
кәсіпкерлік әліппесінің қыры мен 
срын үйретуге ден қойсақ, онда 
тек шағын кәсіпкерлікке қатысты 
мәселелерді қозғауымыз керек.  
Оқуылық шағын кәсіпкерлікті 
ашуда қандай құжаттар жинау, 
оған салынатын салықтардың 
көлемі қандай және несиені 
қалай алуға болады деген 
сұрақтарға жауап беретін оқулық 
жазуымыздың маңызы зор. Тағы 
да мемлекет бизнеспен айналысуға 
талпынған азаматтарға қандай 
қолдау көрсететіні жайында да 
мағұлмат берудің маңызы зор деп 
есептеймін. Сондай-ақ, қазіргі 
таңда шағын және орта бизнеспен 
айналысып, ел экономикасының 
өркендеуіне өзіндік үлесін қосып 
жүрген кәсіпкерлердің өмір жо-
лын үлгі ретінде ұсынуға да бо-
лады. Өйткені нақты өмірден 
алынған мысалдар жастарды 
жігерлендіре түсетіні сөзсіз.

Ауыл жастарының 
білігін кім шыңдайды?

Қазір ауылда мектеп 
бітіргеннен кейін әлеуметтік 
жағдайына байланысты жоғарғы 
оқу орындарына түсе алмаған 
соң, қолындағы малын өсіріп, 
жерін кеңейтіп, шаруашылықпен 
айналысып жүрген жастар көп. 
Өз басым олардың бұл әрекеті 
үлкен кәсіпкерліктің басы деп 
есептеймін. Мұндай талапты 
жастарға мемлекет қолдау көрсетуі 
керек. Олар алдарына салып ай-
дап жүрген 10 қойы 100-ге жет-
кенде түрлі қиыншылықтырмен 
бетпе-бет келетіні жасырын емес. 
100 қойға жем-шөп табу, оның 
етін тиімді бағада өткізу бұл 
үлкен мәселе. Мал болған соң, 
олар түрлі ауруларға ұшырап 
тұратыны белгілі. Осының 
бәрінің алдын алып, кәсіпті 
мәнді ету үшін білім керек. Яғни, 
мыңғыртып мал айдағың келсе 

міндетті түрде ветеринар болуың 
шарт. Ал жермен айналысқан 
адам агрономдық мамандықты 
меңгеруі тиіс. Оқудан қалып мал 
өсіріп, жер тырмалап табыс тау-
ып жүрген жастар мал дәрігері, 
агроном мамандығын меңгеру 
үшін бәрін тастап, ірі қалаларға 
оқу оқуға кетіп қала алмайтыны 
белгілі. Төрт-бес жыл оқысаң, 
кәсібіңді тастауға тура келеді. 
Мұндай кезде қайтпек керек? 
Меніңше, қазір бұл сұрақ үлкен 
мәселе болып тұр. Біреулер сырт-
тай оқуға түсу керек деп ойлайды. 
Бірақ сырттай білім алғандардың 
жайы белгілі. Аузын қайсы 
десең, мұрнын көрсетеді. Кәсібін 
ары қарай дамыту үшін білімін 
жетілдіруді мақсат тұтқан жастар 
үшін сырттай оқу тығырықтан 
шығар жол емес. Осыдан-ақ, 
ауылда кәсіппен айналысып 
жүрген жастар үшін кәсіпкерлік 
әліппесін меңгерудің мәні зор 
екенін аңғарасың. Кәсіпкерлік 
әліппесі қалыптастыруда, 
салық пен кәсіпкерлік заңдарды 
міндетті түрде енгізу ке-
рек. Меніңше, кәсіпкерлік 
әліппесіне ауылшаруашылығын 
дамытуға қатысты жайттар-
да қамтыған жөн. Қазіргі таңда 
еліміздегі барлық аудандарда 
ауылшаруашылығы бөлімдері 
жұмыс істейді. Мал өсіріп, жер 
ге дән сеуіп ауылдың әл-ауқатын 
көтеруге атсалысып жүрген 
жастарға ауылшаруашылығы 
бөлімдеріндегі мамандардың 
көмек көрсетуге міндеттеуіміз 
керек. Бұдан  басқа толып жатқан 
жастар ұйымдарында да осы іске 
тартқан жөн. 

«Қаржы сауаттылығы» 
сабағы...

Қазіргі дамыған қоғамда 
кәсіпкерліктің сан алуан жолы 
бар. Соның бірі һәм бірегейі 
халықтық  IPO екені даусыз. Қор 
биржасына қатысып, ондаған сау-
да саттықты бақылап, табыс табу 
үшін терең білім керек. Меніңше, 
мұны мектеп бағдарламасына 
енгізіп, балалардың санасына 
салмақ түсірудің қажеті жоқ. Қор 
биржаларында жұмыс істеу ар-
наулы білім қажет. Бүгінде жа-
стар арасына халықтық IPO-ны 
насихаттап, дәріптеу ісіне көңілім 
толмайды. Қазір халықтық IPO-
мен қаладағы жастардың белсенді 
түрде айналысатын мүмкіндігі 
бар. Өйткені қор биржаларын үнемі 
бақылап отыру үшін интернет ке-
рек. Ал дәл қазір ауылда мұндай 
мүмкіндік жоқ.  Кәсіптің жаңа түрі 
туралы сөз болғанда мен жастарға 
пайдалы франшизаларды сатып 
алуға да кеңес берер едім. Қазір 
көптеген адамдар фрнчайзингтік 
қатынастардың мәні мен 

мазмұнын жете түсінбейді. Фран-
шиза дегеніміз кәсіпкерлік салада 
жұмыс істеп жатқан компанияның 
тауары мен тауар белгісін пайда-
лана отырып, пайда табудың жол. 
Франшиза сатып алған адам биз-
несте кездесетін тәуекелдікті ай-
налып өтетіні белгілі. 

Білім және ғылым министрлігі 
2009 жылдан бастап орта мектеп-
терге «Қаржы сауаттылығы» деген 
сабақты енгізуі тиіс болатын. Бірақ 
бұл бастама қазір қаншалықты 
іске асып жатқанын білмеймін. 
Өз басым «Қаржы сауаттылығы» 
пәнін енгізуді екі қолымды көтеріп 
тұрып қолдаймын. Аталымыш 
пәнде халықтық IPO жайында да 
кеңінен түсінік берілетіні сөзсіз. 

Оқушылардың қаржылық ұғым-
түсінігін кеңейту жұмыстары 
Ресейде бірнеше жылдан бері 
қарқынды жүргізіліп келеді. 
Солтүстіктегі көршіміз орта 
мектеп оқушыларына несиені 
қалай алудың жолдарынан ба-
стап, зейнетақы жарнасын қалай 
басқарудың жолдарына дейін 
үйретеді. Өз басым «Қаржы 
сауаттылығын» оқыту ісін жан-
жақты дамыту керек деп ойлай-
мын. Сол кезде біздер сөз еткен 
көптеген мәселелер шешімін та-
батыны сөзсіз.  

Райхан БЕКАЙДАРОВА, 
Мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық институтының 
экономика пәнінің оқутышысы. 

Нарықтық қоғамда өмір сүрген әрбір адам қолындағы ақшасын тиімді 
жаратып, бір теңгесін екі теңге жасауға бейім болуы шарт. Бұл капиталистік 
қоғамның басты талабы. Сондықтан жастар кәсіпкерлік саланың бүге-
шігесін мектеп жасынан көкейіне тоқыса артықтықтық етпейтіні анық. 
Кейін үлкен өмірге аяқ басқанда өз жолын қиналмай тауып кетеді. Біздер 
көп үлгі тұтатын Батыс елдерінде «отбасылық бизнес» деген ұғым бар. Осы 
«отбасылық бизнес» қазір дамыған елдердің арқа сүйер тірегіне айналып 
отыр. Болашақта қазақстандықтар да соңынан ерген ұрпағына мирас қылып 
қалдыратын кәсібі болуы керек. 
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Табыс таппайтын 
салым

Егер бұл жүйе тиімсіз болғанда 
Қазақстан халқы зейнетақы 
қорларына 18 млрд. доллардан 
астам қаржы жинай алмас еді. 
Қазіргі таңда еліміздегі зейнетақы 
қорлары инвестициялық 
құралдың тапшылығынан 
қоржындарындағы қаржысының 
43,63 пайызын мемлекеттік 
құнды қағаздар нарығына са-
лып отырғаны белгілі. Өкінішке 
қарай, құнды қағаздар нарығының 
пайыздық төлемі төмен болған 
соң, қорлар салымшылардың 
қаражатын инфляциядан тиісті 

деңгейде қорғай алмай отырғаны 
шындық. Бүгінде зейнетақы 
қорларының активтері бойын-
ша номиналды кірістің орташа 
жылдық коэффициенті – соңғы 
бес жылда 30,04 пайыз болса, 
осы кезеңдегі инфляцияның 
жинақталған деңгейі 59,95 
пайызға тең болып тұр. Осыдан-
ақ, кірістің 29,91 пайызға төмен 
екенін аңғарамыз. Яғни, кірісті 
инфляция құнсыздандырып, 
салымшылардың зейнетақылық 
қаражат қорының сатып алу 
қабілеті төмендеген. Ел экономи-
касы қарқынды дамыған 1998-2007 
жылдары түсім көрсеткіштері 
инфляция деңгейінен басым 

болғанын да ұмытпауымыз ке-
рек. Осыдан-ақ, соңғы уақыттары 
зейнетақы жүйесіндегі орын алған 
жағдайға дүниежүзілік қаржы 
дағдарысының айтарлықтай 
әсер етіп отырғанын байқаймыз. 
Қорлардың инвестициялық 
портфеліндегі негізгі табыс 

Қазір жинақтаушы зейнетақы қорларында 
жиналған 18 млрд. доллардан астам қаржы 
көптеген саяси топтардың көз кұртына айна-
лып отыр. Кезінде Чили жүйесі өзінің заман та-
лабына икемді, еркіндігімен жұртшылықтың 
көңілінен шыққан болатын. Шындығында, 
бұл жүйе қазір де сыр беріп, көштен қалып 
жатқан жоқ. Бұл жерде әңгіме салымшылардың 
зейнетақы қорларындағы қаржысының 
инвестициялық табыстылығының төмендігіне 
қатысты болып тұрғаны жасырын емес. 

Бауыржан ҚАРАБЕКОВ, 
Латын Америкасы елдерінің 
жинақтаушы зейнетақы жүйесін 
зерттеуші, қаржыгер: 

– Соңғы уақыттары кейбір 
қаржыгерлер еліміздегі 

зейнетақы қорларының активтерін 
бір қорға жинақтап, басқару ке-
рек деп өз ұсыныстарын айтты. 
Мұның тәуекелі зор іс екенін 
ұмытпауымыз керек. Осыған 
дейін бір қормен жұмыс істеген 
Ресейдің өзі бұл жолдан бас 
тартып, ел аумағында бірнеше 
жүйе құраушы қорлардың 
пайда болуына жол ашып жа-
тыр. Қазір жасыратыны жоқ, 
қазіргі еліміздің экономикалық 
қатынастарында жең ұшынан 
жалғасқан сыбайластық жайттар 
жиі кездеседі. Мұндай жағдайда 
зейнетақы қорларының активтерін 
бір қорға жинау өте қауіпті. Ойы 
бұзық адамдар халықтың маңдай 
терін төгіп тапқан ақшасына 
қол салып қоймасына ешкім 
кепілдік бере алмайды. Меніңше, 
елімізде қаптаған зейнетақы 
қорларын ірі үш қордың айна-

ласына топтастырған жөн. 
Чилидің зейнетақы жүйесін 
бекерге жамандамай, аталған 
елдегі қорлардың неліктен 
қиындықтармен бетпе-
бет келгеніне көз жеткізіп 
алуымыз керек. Айталық, 
Латын Америкасындағы 
елдердің зейнетақы қорлары 
активтерінің басым бөлігін 
АҚШ-тың сақтандыру компа-
нияларына салғаны белгілі. Ал 
дүниежүзілік қаржы дағдарысы 
орын алғанда, сақтандыру ком-
паниялары бірінші кезекте жапа 
шеккенін бәріміз білеміз. Осы 
ретте жүйеден қандай да бір 
кінәрат іздеу орынсыз. Қазіргі 
жүйе жеке адамға арналған. 
Кез келген салымшы қалаған 
уақытында зейнетақы қорына 
барып, салым жайында ақпарат 
алуы қарастырылған. 

көзі болып саналатын құнды 
қағаздардың табыстылығы инфля-
циядан төмен болғаны да жасырын 
емес. Сол сияқты, сырт елдердің 
нарығында да мемлекеттік құнды 
қағаздардың табыстылығы нарық 
көрсеткіштерінен төмен болды. 
Нарықтағы баға, эмитенттердің 

болмаса сатып алушылардың 
ырқына бағынбайды. Оны сырт-
тан әкімшілік реттеу арқылы 
табыстылығын өсіру де мүмкін 
емес. 

18 млрд. долларға 
дүнежүзілік банкте 

қызығуда
Кейбір мамандар зейнетақы 

қорларындағы салымдардың 
табыстылығын арттыру үшін 
мемлекеттік кепілдігі бар, ұзақ 
мерзімді инфрақұрылымдық 
облигацияларды шығарудың 
қажеттігін алға тартуда. Мұндай 
жағдайда отандық экономиканың 
дамуына және зейнетақы 
қорларының инвестициялық 
қызметінің дамуына жол 
ашып, қосымша мүмкіндіктер 
туғызатынын айтуда. Мұндай 
жүйе қазір Қытайда табысты 
жүзеге асқаны белгілі. Қытай 
билігі жинақтаушы зейнетақы 
жүйесінің экономикаға ұзақ 
мерзімді инвестиция сала-
тын мүмкіндігін ескеріп, 
салымшылардың есебінен 
инфрақұрылымдық облигация-
лар шығарып, жол құрылыстарын 
кең көлемде қаржыландырғаны 
белгілі. Біз де еліміздің 
инфрақұрылым саласын дамытуға 
қорларды тартудың маңызы зор 
деп ойлаймыз. 

Қазір зейнетақы қорларындағы 
қаржының 18 млрд. долларды 
қалай басқару үлкен мәселеге 
айналып отыр. Таяуда Үкімет 
салымшылардың қаржысын 
Дүниежүзілік банктің басқаруына 
береді екен деген әңгімені 
құлағымыз шалып қалды. Осы 
әңгімені құлағымыз шалған бетте 
Дүниежүзілік банктің Астанадағы 
бөлімшесінің баспасөз қызметінің 
жетекшісі Шынар Жетпісбаеваға 
хабарласып, мәселенің ақ-қарасын 
айырып беруін сұрадық. Өз 
кезегінде маманы бұл мәселені банк 
басшылары Қазақстан Үкіметімен 
ашық талқыламағанын айта келе, 
бұл бағытта нақты ақпарат бере 
алмайтынын айтты. Сондай-ақ ол 
зейнетақы қорларына жинақталған 
қыруар қаржыны Дүниежүзілік 
банктің басқаруына беріледі деген 
әңгімені жоққа шығармағанын да 
айта кетуіміз керек. 

Жыл басынан бері Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы мен Германияның Трир қаласындағы қолөнершілер палатасы 
бірлесіп, еліміздегі кәсіптік-техникалық білім беретін оқу орындарында дуальді жүйенің қыры мен сырын үйрете бастағанын 
жазған болатынбыз. Таяуда Тәуелсіз кәсіпкерелер қауымдастығының вице-президенті Темір Назханов пен Трир қаласы 
қолөнершілер палатасының жетекші маманы Карел Криз дуальді жүйенің Өскеменде қалай іске асып жатқанын байқап 
қайтты. 

Қазір Қазақстан техникалық-кәсіптік ма-
мандарды немістің дуальді жүйесі бойынша 
оқытуға баса мән беріп отыр. ҚР Бүгінде Білім 
және ғылым министрлігі бұл жүйені еліміздің 
96 техникалық және кәсіптік білім беретін 
оқу орындарында пайдаланылуда. Аталмыш 
жүйеде оқушылар оқу уақытының 70-80 пайы-
зын өндірісте, қалған 20-30 пайызын коллед-
жде өткізеді. Қазіргі кезде әлемде оқытудың 
дуальді жүйесі – кәсіптік-техникалық кадрлар 
даярлаудың ең тиімді жолдарының біріне ай-
налып отырғаны белгілі. Бұл жүйе Германия, 
Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция сынды 
дамыған елдерде кеңінен қолданылуда. Соңғы 
жылдары оған Қытай және Азиядағы басқа да 
елдер қосылған.

Темір Назханов пен Карел Криз Өскеменге 
барған сапарында Шығыс Қазақстан облыстық 
білім басқармасының бастығының орынба-
сары Айжан Садықовамен және Техникалық-
кәсіптік білім бөлімнің жетекшісі Николай 
Токарев кездесіп, дуальді жүйесі шеңберінде 
білікті маман дайындау мәселесін жан-жақты 
талқылады. Бұл жүйені біздің елімізде іске 
асырудың мәні зор. Өйткені қазір елімізде 
жастарға кәсіптік-техникалық білім беруге 
маманданған 896 білім ошағы бар. Олардың 
325 лицей болса, 571 колледждер. Бүгінде 
аталған білім ошақтарында 600,7 мың жас 
түрлі мамандықтарды игеруде. Басқосуда 
Айжан Садықова ханым бүгінде кәсіптік 
техикалық білім ошақтарында тәлім алған 
жастардың басым бөлігі алған мамандықтары 
бойына жұмысқа тұра алмай жатқанын тілге 
тиек етті. «Сондықтан кәсіптік-техникалық 
білім беру ошақтарын заман талабына сай 
жетілдіріп, замануи басқару жүйесін енгізудің 
маңызы зор. Бұдан басқа оқу бітірген жастарды 
жұмысқа тұрғызу мәселесін де кезек күттірмей 
шешуді талап етуде», – деп ойын ортаға 
салды. Сондай-ақ, жиын барысында білім 
басқармасының басшылары өңірдегі кәсіптік-
техникалық білім беретін оқу орындарды 
тәмамдаған жастардың қаншасы жұмысқа 
тұрып жатқанын білім басқармасы бақылап 
отырғанын алға тартты. Өз кезегінде Ай-
жан Садықова жастардың толықтай жұмысқа 
тұрғанына көз жеткізу үшін тиісті анықтама 
мен еңбек келісім-шартының көшірмесін та-
лап етіп отырғандарын алға тартты. Осылайша 
білім басқармасы өңірдегі білім ошақтарының 

рейтингісін түлектерінің жұмысқа тұруымен 
анықтауға көшкенін білдік. Алманиядан ат 
терлетіп келген маман Карел Криз жастарды 
кәсіптік-техникалық мамандықтарға баулуда 
дуальді жүйесінің берері зор екенін сөз етті. 

– Қазіргі таңда осы жүйе бойынша ма-
ман дайындауға ден қойған Рейнланд-Пфальц 
аймағында жұмыссыздық деңгейі бар болғаны 
3 пайызды құрап отыр. Ал Германияда бұл 
көрсеткіш 7,8 пайыздың деңгейінде. Бүгінде 
Германиядағы 25 жасқа дейінгі жастар 
арасындағы жұмыссыздық деңгейі 7 пайыз бол-
са, бұл көрсеткіш Герекияда 45, Испанияда 43, 
Францияда 30, Италияда 28 пайызды құрайды. 
Осыдан-ақ, бұл жүйенің жұмыссыздық 
мәселесін шешуде қаншалықты маңызды екенін 
байқау қиын емес. Кәсіптік-техникалық маман 
дайындаудың дуальді жүйесінің сәтті іске асу-
ына бизнес, оқушы және мемлекетке тікелей 
мүдделі болуы шарт. Қазіргі таңда Германия-
да бұл жүйе бойынша тәлім алған жастардың 
80 пайызы шағын және орта бизнес саласында 
жұмыс істеуде. Ал қалған 20 пайызы ғана ірі 
кәсіпорындарды, яғни «Фольксваген», «Мерсе-
дес» сынды алпауыт концерніндерге жұмысқа 
тұрған. Жастар оку мен еңбекті қатар алып 
жүреді. Керек десеңіз, жалақы алып, өз қажеті 
үшін ақша табатын мүмкіндігі бар. Қазір Гер-
манияда дуальді жүйесі бойынша тәлім алып 
жүрген жастар 4 күн кәсіпорындарда білігін 
шыңдаса, 1 күнін оқуға арнайды, – деп ойын 
ортаға салды. Карел Криз мұның сыртында бір 
жыл бойына шеберлер палатасына келіп, білігін 
шыңдайтынын алға тартты. Бұл үшін жұмыс 
беруші тиісті ақысын төлейтінін де білдік.  
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– Тынбай мырза, сіздің заласыздандыру 
саласын кәсіп етіп, бұл бағытта табан-
ды түрде еңбек етіп келе жатқаныңызды 
білеміз. Осы кәсіпті дамыту жолында 
мемлекеттен қандайда бір көмек ала 
алдыңыз ба?

– Өз басым мемлекеттен нақты бір 
қолдау көмек алдым деп айта алмаймын. 
Шағын кәсіпкерлікпен айналысып жүрген 
өзге де азаматтар мемлекеттен қандайда 
бір көмек-қолдауын көріп отырмағаны 
анық. шындап келгенде кез келген адам 
мемлекеттің қолдауына ие болайын деп 
кәсіпкерлікпен айналыспайды ғой. Мұны 
айтуымыз керек. Қазіргі заманда көмек-
қолдаудың ұғымы өте кең ғой. Қаржылай, 
салықтық және жеңілдетілген несие бой-
ынша көптеген қолдаулардың түрі бар. 
Мемлекеттің мұндай қамқорлығы шағын 
кәсіпкерлерге қажет екені даусыз. Бүгінде 
еліміздегі шағын кәсіпкерлер өз бетінше 
өмір сүруге бейімделген. Сондықтан 
біздер құзырлы орындардың есігін қағып, 
жиі мазаларын ала бермейміз. Керек 
десеңіз, біздің бұлайша кеңселерді жағалап 
жүруімізге уақытымыз да жоқ. Тек салық 
органдарымен жиі жұмыс істейміз. Салық 
пен бухгалтерлік есептерді үйлестіруде 
жиі өзгерістер орын алып жататыны 
белгілі. Соңғы уақыттары еліміз Кедендік 
одаққа мүше болғалы бері бухгалтерлік 
есеп-қисаптарды жүргізуде көптеген 
өзгерістер орын алуда. Шағын кәсіпкерлер 
сол өзгерістерді дер кезінде білмей, түрлі 
қиындықтармен бетпе-бет келіп жататы-
ны жасырын емес. Мұның соң әкімшілік 
айыппұл төлеумен аяқталып жататынын 
білеміз. Осы тұрғыдан алып қарағанда орын 
алған өзгерістерді салық органдарының 
қызметкерлері шағын кәсіпкерлерге дер 
кезінде хабарлап тұру керек деп ойлай-
мын. Бұдан басқа мемлекеттік шағын және 
орта бизнеске бөліп жатқан несиесін алып, 
тірлігімді кеңейтейін деп талыпынғанымда 
түк шықпады. Мемлекеттің қаржысына 
операторлық жасап отырған екінші деңгейлі 
банк қызметкерлері шағын зауыттары бар, 
өнім өндіріп отырған кәсіпкерлерге ғана 
жеңілдетілген несиені берілетіндігін  ай-
тып, шығарып салған болатын. Содан бері 
банктерді мазаламайтын боллық. Өйткені 
оларды шағын кәсіпкерлерге бере қоятын 
несиесі жоқ. 

– Дүниежүзілік дағдарыс сіздерді де айна-
лып өтпеген шығар. Дағадарысты қалай 
өткердіңіздер? 

– Дағдарыс қандай салаға болса да өзінің 
салқынын тигізетіні белгілі. Өз басым за-
лалсыздандыру ісімен 2003 жылдан бері 
айналысып келемін. О баста біршама пайда 
тауып, клиенттеріміздің қатары көп болған 
еді. Енді аяққа тұрып келе жатқанымызда 
дағдарыс келіп килікті. Жалпы бір қарағанда 
біздің саламызда бәсекелестік жоқ сияқты 
көрінуі мүмкін. Шындап келгенде залалсыз-
дандыру саласымен айналысушылардың 
арасында қызу бәсеке бар екенін кез кел-
ген бірден аңғарады. Дағдарыс кезінде 
көптеген әріптестеріміз тірлігін тоқтатуға 
мәжбүр болды. Өз басым кеңес заманында 
да осы салада жұмыс істеп, мол тәжірибе 
жинағанымның арқасында кәсібімді 
ортан жолда тастап кетпедім. Дағдарыс 
қарсаңында 5-6 адамды жұмыспен қамытған 
едім. Қазір 3-4 адам ғана қалды. Осыдан-ақ, 
бізді дағдарыс айналып өтпегенін байқауға 
болады. Елдің жағдайы нашарласа, біздің 
де тірлігіміздің мәні кетеді. Дағдарыс 
тікелей әсер етпегенімен, жанама түрде 
қатты әсер ететті. Сондықтан біз үшін ел 
экономикасының тез арада қалпына келіп, 
даму жолына түскенін тілейміз. Біздер 
көбінде мектептер мен емханаларды за-
лалсыздандыру жұмыспен айналысамыз. 
Бұдан басқа айналаны таза ұстауға септігін 
тигізетін түрлі химиялық дәрі-дәрмектерді 
де сатамыз. 
– Түрлі залалсыздандыру жұмыстарын 
атқару үшін көптеген химиялық зат-
тар мен дәрі-дәрмектер қажет. 
Жұмыстарыңызға қажетті заттар-
ды қайдан аласыздар? Бәрі бірдей 
Қазақстанда шыға бермейтін шығар?

– Дұрыс айтасыз залалсыздандыру ісіне 
қажет химиялық заттардың бәрі елімізде 
өндірілмейді. Сондықтан көптеген зат-
тарды сырт елдерден әкелуге мәжбүрміз. 

Бүгінде біздің Ресейде әріптестік қарым-
қатынас орнатқан серіктестеріміз бар. 
Олар бізге қажетті заттардың үздіксіз 
жеткізіп беріп отырады. Осы ретте айта 
кетуіміз керек, залалсыздандыруға қажетті 
заттарды күнделікті тұтынатын тауар-
лар сияқты еркін әкеле алмайсың. Сырт 
елдерден келітін залалсыздандыру ісіне 
қажетті заттардың тізімін ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігі бекітеді. Біздер сол 
тізімде ғана көрсетілген дәрі-дәрмектерді 
ғана елге әкелеміз. Тізімде көрсетілмеген 
басқа да химиялық заттарды ел аумағына 
әкелу қажет болса, бірінші кезекте сол 
затқа жан-жақты медициналық сараптама 
жасап, оның қорытындысын Денсаулық 
сақтау министрлігіне ұсынамыз. Бұдан 
кейін құзырлы орын қызметкерлері шешім 
қабылдайды. 

– Залалсыздандыру ісімен айналысатын 
кәсіпкерлерге көптеген рұқсат қағаздары 
мен лицензиялар қажет шығар?..

– Басқа салалар бойынша қандай кәсіппен 
айналысуда қандай рұқсат қағаздардың 
алынатынын білмеймін. Ал халық 
денсаулығы саласында жұмыс істейтін ме-
кемелерге тиісті деңгейде бақылау болуды 
дұрыс деп есептеймін. Өйткені адамның 
денсаулығына жүрдім-бардым қарауға бо-
ламайды. Сондықтан құзырлы орындардың 
қойған талабын орындап, рұқсат қағаздар 
мен лицензияны алуымыз қажет. Мен өзім 
лицензиямды 2010 жылы алдым. Біздердің 
жұмыс істеуімізге қажетті рұқсат қағазды, 
яғни лицензияны жергілікті жердегі 
санэидемиялық қадағалау органдары 
береді. Аталымыш құзырлы орындарға 
барған адамға мамандар қандай құжаттар 
алу қажеттігін, оның қанша уақытта дай-
ын болатыны жайында түсіндіріп береді. 
Сондықтан жұмысымызды қадағалайтын 
құзырлы орындар бізге жөнсіз талап қойып, 
жиі тексеріп жатыр деп айта алмаймын. 
Бәрі заң шеңберінде іске асып жатыр. 

– Тынбай мырза, әңгімеңіздің ауанын 
байқағанымда бірқатар мемлекеттік 
мекемелерге өз қызметтеріңізді 
ұсынатыныңызды байқадым. Бұл 
жұмыстардың бәрі мемлекеттік сатып 
алу негізде іске асатыны белгілі. Бүгінде 
өзіңіз секілді көптеген кәсіпкерлер 
мемсатуға сын садағын бағыттап жа-
татынын өзіңіз де білесіз? Мемсатуға 
қантысты қандайда бір қиындықтармен 
бетпе-бет келген күніңіз болды ма?

– Қазір мемстау кәсіпкерлердің ең жан-
ды жері болып тұрғаны жасырын емес. Қай 
салада болмасын тендерді ұтып алу үшін 
кейбір кәсіпкерлер арзан бағалар ұсынып, 
жұмыстың мәнін кетіріп жатқаны  жасырын 
емес. Мұндай келеңсіз жайттар залалсыз-
дандыру ісімен айналысып жүрген шағын 
кәсіпкерлер де бетпе-бет келіп отырғанын 
айтуға тиіспін. Бағаны қатты түсіргеннен 
кейін жұмыстың сапасы да нашарлайтыны 
сөзсіз. Сондықтан құзырлы орындар мемса-
туды ұйымдастырғанда сапалы жұмыстың 
құнына сай бағаны белгілеу керек деп ой-
лаймын. Әйтпесе кім көрінген ойына келген 
бағаны айтып, жұмысын мінсіз атқаратын 
кәсіпкерлердің алдын орып кетіп жатқаны 
өкінішті. Қазіргі таңда Алматы облысында 
тіркелген мекемелер де Алматыда өтетін 
тендерлерге қатысып, төмен бағына ұсынып, 
істің берекесін кетіріп жатыр. Әрине, бұл 
ретте оларға «сендер Алматы облысында 
тіркеліпсіңдер, қалада өтетін мемлекеттік 
сатып алуларға қатыспаңдар» деп айта ал-
маймыз. Жалпы мемлекеттік сатып алудың 
төңірегінде туындап отырған мәселелерді 
билік орындары кезек күттірмей шешуі ке-
рек деп ойлаймын. Бұдан басқа тендер ба-
рысында оған қатысушының іс-тәжірибесі 
мен сол салада қанша жылдан бері жұмыс 
істеп келе жатқанына да баса мән беруі ке-
рек. Сол кезде мемсатуға қатысқан білікті 
кәсіпкерлердің жолы ашылып, ел экономи-
кас өрлеу жолына түсетіні анық. 

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының мүшесі Тынбай Жанов мырзамен таяуда сұхбаттасып, шағын кәсіпкерлікке қатысты өзекті 
мәселелерді жан-жақты талқылаудың сәті түсті. Залалсыздандыру ісімен ұзақ жылдар бойы айналысып, мол тәжірибе жинаған маман өз саласы 
бойынша көкейге түйген ойларын бүкпесіз баяндады. Сондай-ақ, мемлекеттік сатып алу, сырттан тауар тасымалдау ісіндегі қиындықтар жай-
ында да ойын ортаға салды. Құрметті оқырман, сол сұхбатты назарларыңызға ұсынып отырмыз.
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Газетіміздің кезекті санын-
да Полшадағы кәсіпкерлікті 
дамыту агенттігінің атқарып 
жатқан қызметі, мойнына 
алған жауапкершілігі жайын ой 
қоғауды жөн санап отырмыз. 
Кәсіпкерлердің мүддесін көздейтін 
агенттіктің құрылып, Польшадағы 
бизнестің дамуына себепші бо-
лып жүргендері биыл 12 жыл то-
лып отыр. Осы уақыт аралығында 
агенттік Еуроодақтың құрамына 
кештетіп мүше болған Польшадағы 
кәсіпкерлердің бәсекеге қабілетті, 
заман талабына сай инновацияға 
иек артуына барынша жағдай жа-
сап келе жатқанын айтуға тиіспіз. 
Бүгінде Польшаны дүнежүзіне 
таныту, адам ресурсын дамыты, 
экспорт көлемін арттыру және 
кәсіпкерлік салаға инновациялық 
жетістіктерді еңгізу агенттіктің 
басты жұмысына айналған десек 
қателеспейміз. 2007-2013 жыл-
дар арылығында Польшадағы 
кәсіпкерлік саланы дамыту үшін 
агенттік үш бағыттан тұратын 
бағдарлама қабылдап, оған 7 млрд. 
еуро бөліп, қызу жұмыс істеп жа-
тыр. Осыдан-ақ ұйым жұмысының 
қаншылықты ауықымды екенін 
байқауға болады. Ендігі кезекте 
негізгі бағыт ретінде таңдалынып 
алған үш бағыт жайында аз-кем 
айта кетсек. Олар – «Инновациялық 
экономика», «Шығыс Польша-
ны дамыту» ж»не «Адам капита-
лы» деп аталады. «Инновациялық 
экономика» бағдарламасы 
кәсіпкерлердің нивестициялық 
жобаларды іске асыруын, түрлі 
зерттеулермен айналысуына және 
кәсіпкерлік салаға жаңа техно-
логияны еңгізуді көздейды. Осы 
ретте аталымыш бағдарламаның 
ғылым мен өндірістің арасындағы 
байланысты жандындыруын бөле-
жара айтуға болатындай. Қазіргі 
заманда инновацияға иек сүйеген 
экономика ғылымсыз қарыс қадам 
да алға баса алмайтыны белгілі. 

Сондықтан Польша кәсіпкерлік 
саланың барлық буынында еңбек 
етіп жүрген іскер адамдар кәсібінде 
заманауи ғылыми жетістіктерді 
пайдалануға ерекше мән беріп 
отырғанын айта кетуіміз керек. 
Ілім-білімге бой ұрған Польшаның 
кәсіпкерлері өндіріс ошақтарында 
шағын ғылыми зертханаларды 
ашып, өнім өндіру көлемін арттыру 
үшін ғылымға бой ұрып отырғаны 
бізді қатты қызықтырды. Осы ретте 
біздің «Даму» кәсіпкерлікті дамы-
ту қорыда ғылым мен өндірістің 
арасындағы байланысты өрістетуге 
еңбек сіңіру керек деп ойлаймыз. 
Қазіргі таңда еліміздегі көптеген 
өнер тапқыштар, ойлап тапқан 
бұйымдарын кәсіпорындардың 
ковейрлеріне сала алмай басы қатып 
жүргені жасырын емес. Шағын 
және орта бизнестің көшін өрге 
сүйрейтін ғылыми жаңалықтарға 
«Даму» қорының көңіл аудара-
тын уақыты болды деп ойлаймыз. 
Сондай-ақ, бірінші бағыт бойын-
ша Польшаның кәсіпкерлік сала-
сын дамытуды көздейтін агентігі 
кәсіпкерлік саланы дамытуда ин-
вестиция тарту ісі не де айрақша 
көңіл бөліп отырған жайы бар. 
Агенттік құрылған күннен бастап 
кәсіпкерлік салаға инвестиция 
тарту негізгі старатегиялық бағыт 
болып белгіленген-ді. Осы ретте 
агенттіктің 3,9 млрд. еуро көлемінде 
инвестиция тартып, Польшада 
кәсіпкерлік саланың қанат жаюына 
ықпал еткенін айта кеткеніміз жөн. 

Үшінші, яғни «Адам капи-
талын дамыту» бағдарламасы 
да кәсіпкерлік саланың алға ба-
суына ықпал ететінін байқадық. 
Қазіргі таңда дамыған елдердің 
өзінде кәсіби мамандарға деген 
сұраныстың жоғары. Өндірісті да-
мыту барысында білікті маманда-
ярлау ісін де қатар алып жүрудің 
маңызы зор. Бұл екі сала аяқтың 
екі үшы сияқты дүние. Бірінсіз-бірі 
алға баспайтыны белгілі. Осыған 

баса мән берген поляктар кәсібіи 
мамандар дайындауда да Еуропда 
оқ бойы озық келе жатқанын айтуға 
тиіспіз. Әдентте кәсіпкерлер білікті 
маман дайындауға қосымша қаржы 
бөлуге келгенде сырғақтай беретіні 
жасырын емес. Жалпы бұл қай 
елдің кәсіпкерін алсаңызда осын-
дай жайттар кездесетіні жасырын 
емес. Сондықтан маман дайындау 
мәселесіне қатысты жұмыстарды 
қатардан қалдырмай алып жүруге 
мемлекеттік органдар мен бизнес 
қауымдастықтарды белсене арла-
сып отыруы тиіс. Польшада бұл 
бағыттардағы кенжелеп қалмауына 
Кәсіпкерлікі дамыту агенттігі 
ерекше мән беруде. Агенттік 
мамандарының ой-пікіріне құлақ 
түргенімізде «Адам капиталын да-
мыту» бағдарламасына 672 млн. еуро 
бөлгенін байқаймыз. Осы ретте мем-
лекет қазынасынан бұл ақша орта 

кәсіби мамандар дайындайтын білім 
ошақтары мен жұмысшыларының 
білігін көтеруге құлшыныс 
танытқан кәсіпорындарға, соны-
мен қатар ғылыми орталықтарға, 
трансферентті технологиялар 
орталығына, тахнологиялық пар-
ктерге  көмек ретінде берілетінін 
айта кетуіміз керек. Бұдан басқа адам 
капиталын дамытуға жұмсалуы 
тиіс бұл бағдарламада кәсіпкерлікті 
қалай бастаудың жолын көрсететін 
орталықтар да назардан тыс 
қалмаған. Сондай-ақ, адам капита-
лын дамыту тақырыбында қалам 
бербеп жүрген журналистерге де 
ынталандыру қарастырылған-ды. 

Агенттікті соңғы «Шығыс 
Польшаны дамыту» бағдарламасы 
да ауқымы зор. Бұл бағдарлама 
бойынша поляктар елдің 
Шығыс бөлігіндегі Люблиск, 
Прикарпат, Подляск, Свенток-

Қазақстан мен Польша арасындағы байланысты жандандыруда Польшаның 
кәсіпкерлікті дамыту агенттігінің алатын орыны ерекеш. Бұл жайында талай рет 
«НГ» газетінде айтқан болатынбыз. Қазіргі таңда Қазақстанның Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдасты мен агенттік арасында тығыз қарым-қатынас орнаған. Агенттіктің ар-
найы шақыртуымен қауымдастыққа мүше ондаған кәсіпкерлер Польшаға барып, 
поляктардың кәсіпкерлік саланы қалай дамытып жатқанын өз көздерімен көріп, іс-
тәжірибе алмасып қайтқан болатын. 

шинск және Вармин Мазурск 
аймақтар кіріп отыр. Бағдарлама 
шеңберінде аталған аймақтардың 
инфрақұрылымдарды жетілдір, 
жоғарғы оқу орындарының са-
пасын арттыру, жұрттың бәне 
ғаламторды қолжетімді ету 
және қоғамдық көліктердің 
экологиялық жағдайын жақсарту 
сияқты қадау-қадау мәселелер 
қамтылғанын байқауға болады. 
Бұл үшін мемлекеттен 2,67 млр. 
еуро қарастырылған. Бұдан басқа 
Польшаның кәсіпкерлікті дамыту 
агенттігі ел аумағындағы шағын 
және орта бизнес өкілдеріне тегін 
түрлі кеңестер беретін 300 нүктесі 
де табысты жұмыс істеп жатқанын 
айта кетуіміз керек. Қазіргі таңда 
агенттікті бұл жобасына Еуроодақ 
Еуропаның қоғамдық қоры 
айрықша қолдау көрсетуде. 

Алматыда «Атакент-Экспо» көрме кешенінде жыл сайын өтіп тұратын «Қазақстандағы Қытай 
тауарларының Х көрмесі» болып өтті. Шара барысында аспан асты елінен ат терлетіп келген мейман-
дар мерейтойылық көмермеге ерекше мән беріп, жураналистердің басын қосып баспасөз мәслихатын 
өткізді. 

Лю ЧУАНЬУ, «Huahe 
International» бизнес-
консалтингтік компаниясының 
президенті:

– Биыл «Қазақстандағы 
Қытай тауарлар көрмесі» онын-
шы рет ұйымдастырылып 
отырғандықтан біздер көрмеге 
қатысушы компаниялардың 
санын барынша арттыруға 
тырыстық. Екі елдің арасындағы 
сауда-саттықты жан-жақты 
дамытуға ерекше серіпін беріп 
отырған бұл шара Қазақстан 
мен Қытай арасындағы 

дипломатиялық қатынастың орнағанына 20 жыл толуымен 
тұспа-тұс келіп отырғанын да айтуға тиіспін. Бүгінде Қытай 
Халық Республикасы Қазақстанда Орталық Азиядағы ба-
сты стратегиялық әріптесі санайды. Екі елдің арасындағы 
сауда-экономикалық байланыстарының дамуына атал-
мыш көрме көп пайдасын тигізіп отырғаны сөзсіз. Өз ба-
сым Қазақстанның Кедендік одаққа мүше болуы Қытаймен 
арадағы экономикалық байланысын төмендетті деп айта ал-
маймын. Өйткені екі елдің іскер топтарының арасындағы бай-
ланыс барынша нығайған. Қазірдің өзінде Қазақстанда Қытай 
капиталының қатысуымен көптеген жобалар іске асып жатыр. 
Осыдан-ақ, екі елдің арасындағы байланыстың тамыры тым 
тереңге кеткенін байқауға болады. 

Жыл сайын өтіп тұратын дәстүрлі 
көрмеге тыңғылықты дайындалған «Huahe 
International» бизнес-консалтингтік 
компаниясының президенті Лю Чуаньу 
биылғы көрме үш бөлікке бөлінгенін атап 
өтті. Олар – машина-техникалық тауарлар, 
құрылыс материалдары мен үй интерьері, 
тұтыну тауарлары мен электр-техникалық 
өнімдер көрмесі. 7000 шаршы метрді 
алып жатқан көрме залына Қытайдың 
он шақты провинция, қала, ауданынан, 
оның ішінде Бейжің, Тяньцзинь, Гуан-
дун, Чжэцзян, Ляонин, СУАР, Цинхайдан 
250-ге жуық ірі тауар өндіруші компа-
ниялар қатысқанын айта кетуіміз керек. 
Көрмеге аталмыш компаниялардың ме-
ханика, технологиялық қондырғылары, 
ауылшаруашылық техникасы, құрылыс 
материалдары, үй интерьерлері тау-
арлары, тұрмыстық техника, тұтыну 
тауарлары, тоқыма бұйымдары, 
киім-кешек, бас киім және аяқ киім, 
сөмкелер, тамақ өнімдері мен электр 
тауарлары қойылғанын өз көзімізбен 

көріп тамашаладық. Сонымен қатар, 
шара ұйымдастырушылар терең 
ынтымақтастықты нығайту және 
кәсіпорындар арасында тәжірибе алма-
су мақсатында  «Халықаралық іскерлік 
кездесулер» өткізгенін айта кетуіміз ке-
рек. Кездесу барысында екі елдің шағын 
және орта бизнес өкілдері сауда және 
инвестициялық жобалармен жақынырақ 
танысып, іскерлік байланыс орнатуға 
тырысты. «Биылғы көрмеде Қытайдың 
29 провинциясының өндірушілерінің 
басын қостық. Көрмеге 5 мыңнан 
астам адам, оның ішінде мыңнан кем 
емес қазақстандық кәсіпкерлер келеді. 
«Қазақстандағы қытай тауарларының 
10-шы көрмесі» Қытай мен Орталық 
Азияның іскерлік топтарының 
жақындастыпы, терең ынтымақтастық 
жүргізуіне ықпал ететініне сенімдімі» 
– деп Лю Чуаньу мырза журналистер-
ге арналған баспасөз мәслихатында өз 
ойын ортаға салды. Естеріңізге сала 
кетейік, 2003 жылдан бастап Қытайдың 

Коммерциялық министрлігі Қазақстанда 
Қытай тауарлары көрмесін жүйелі 
түрде ұйымдастырып келе жатқаны 
белгілі. Көп жылғы тәжірибе мен да-
мудан кейін, «Қазақстандағы Қытай 
тауарлар көрмесі» Қытайдың Орталық 
Азия елдерімен сауда-экономикалық 
ынтымақтастығын дамытудағы маңызды 
платформа болып отыр. Сондай-ақ, 
Қазақстанның мемлекеттік мекемелері 
мен кәсіпорындарын қытай компанияла-
рымен және тауарларымен таныстырудың  
алтын көпіріне айналды десек те артық 
айтқандық болмас еді. Кеден одағына 
еніп, қандай да бір кедендік күшейтулер 
жүргізгеніне қарамастан, Қытай үшін 
Қазақстан Орталық Азиядағы негізгі 
әріптес болып отырғаны белгілі. Өткен 
жылы Шыңжаң автономдық ауданы мен 
Қазақстан арасындағы тауар айналым 
400 млн. долларды құрап, өсім 14 пай-
ыздан артқан. Осыдан-ақ Кедендік одақ 
Қытайға тосқауыл бола алмайтындығын 
байқауға болады.  
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Қазіргі таңда балық ең өтімді тағам 
болып тұрғаны белгілі. Оның бойға 
сіңімділігін мамандар әлдеқашан 
дәлелдеген. Өзен-көлдің бойын мекен-
деген ата-бабаларымыз суға қармақ са-
лып, ау тастағанынан тарихқа тереңірек 
үңілген кез келген адам бірден байқайды. 
«Ініме өз күніңді өзі көру деп балық емес, 
қолына қармақ ұстаттым» деген тәмсілдің 
шығу төркінінен-ақ, ата-бабаларымыз 
ежелден-ақ балық аулаудың қыр-сырын 
ешқандай халықтан кем меңгермегенін 
байқаймыз. Сондықтан біздің балық 
аулауға машықтанған елдермен бірге өзен-
көлдердің бойын жағалап, сынға түсуімізге 
толық қақымыз бар. Осыны мықтап есінде 
ұстаған Р. Ботабеков мырзаның елімізде 
қолына қармақ ұстаған әуесқойлардың ба-
сын қосып, Қазақстанның спорттық балық 
аулаушылар қауымдастығын құруы да өте 
орынды. Аталымыш қауымдастық 2002 
жылы құрылған болатын. Содан бері Р. Бо-
табеков бастаған еліміздің балыққұмарлары 
халықарылық жарыстарға қатысып, 
еліміздің көк байрағын биік желбіретіп 
жүрегінін атап айтуымызға болады. 2002 
жылдан бері әйдік жарыстарға қалмай 
қатысып келе жатқан балықшыларымыз 
қауымдастықтарының құрылғанына 10 
жыл толуығанын ескеріп, Қапшағай су 
қоймасында мұздың үстінде балық аулау-
дан дүниежүзілік чемпионат өткізген бола-
тын. 

– Қазақстандық балықшылардың 
тәжрибесі өте мықты. Қауымдастық 
құрылғаннан кейін алты айдан соң, біздер 
Оңтүстік Кореяда өткен дүниежүзінің 
балықшылардың сайысына қатысып, жарыс 
барысында алтын медальді мойнымызға 
тағып қайттық. Екі жыл сайын дәстүрлі 
түрде ұйымдастырылып тұратынын 
шараға үзбей қатысып, қанжығамызды 
майлап жүрген жайымыз бар. Сондай-
ақ, Азия құрлығында жыл сайын өтетін 
жарысқа да қалмай қатысып келеміз. Біз 
ең алғаш әлемдік деңгейдегі жарыстарға 
қатысқанымызда жүрексінген едік. Қазір 
дүниежүзінің елдері Қазақстанның құрама 
командасынан аяқ тартатын дәрежеге жет-
кен. Балық аулаушылардың дүниежүзілік 
ұйымы қазақстандық балықшылардың 
іс-тәжірибесінің зор екенін ескеріп, 2012 

жылғы дүниежүзі елдері арасындағы жа-
рысты біздің елімізде өткізуді ұйғарған 
болатын. Осыдан-ақ, дүниежүзінде 
қазақстандық балықшылардың беделінің 
қаншалықты зор екенін байқауға бола-
ды. Қазіргі таңда әлемде балық аулаудың 
23 түрі бар. Біздің жігіттер соның басым 
бөлігін меңгерген. Ал Қапшағайда өткен 
әлемдік деңгейдегі жарыста балықшылар 
мұздың үстінде отырып балық аулау бой-
ынша сынға түскенін айта кетуім керек. 
Аталмыш додағы дүниежүзінің 11 елінен 
100 балықшы қатысып, бақтарын сынады. 
Биылғы жарыста біздің жігіттер 6 орынға 
табан тіледі, – деп ойын ортаға салды. Балық 
аулауды кәсіпкерліктен кем меңгермеген 
майталман балықшымыз балық аулаудан 
сынға түсудің өзіндік талап, ережелері 
болатынын да ескертті. Балықшылардың 
арасындағы әрбір сын 4 сағатқа созыла-
ды екен. Қалыптасқан заңдылық бойын-
ша әрбір балық аулаушыға 400 м² жер 
бөлініп берілетінін де айта кетуіміз керек. 
Ал жарысқа қатысушыларға төрелік жа-
сау ісі қазақстандық мамандар абырой-
мен атқарған. Осы ретте Қазақстанның 
спорттық балық аулау қауымдастығының 
ұйытқы болуымен елімізде екі рет мәні зор 
жарыс өткені белгілі. 2009 жылдың күзінде 
Балқашта айдын бетіне қайықпен шығып 
балық аулаудан жарыс ұйымдастырылғаны 
белгілі. Бүгінде Қазақстан балық аулау-
шылар қауымдастығының қатарында әлем 
чемпионы деген атаққа ие болған – 19, 
халықаралық деңгейдегі 24 спорт шебері 
бар екенін атап айтуымызға болады. Осы 
ретте қауымдастыққа Қазақстан бой-
ынша үш мыңнан астам спортшы мүше 
екенін айта кетуіміз керек. Осыдан-ақ 
қазақстандық балық аулаушылары оңай 
шағылатын жаңғақ емес екенін аңғаруға бо-
лады.  Балық аулау біреулер үшін тіршілік 
көзі болса, келесі біреулер үшін демалыс. 
Енді міне қазақстандық балыққұмарлар 
балық аулауды спортқа айналдырып, са-
лауатты өмір салытын қалыптастыруға 
баса мән беріп отырғанын құптарлық іс 
деп қабылдауға болды. Өзен-көлге қармақ 
салып балық аулау адамның төзімін 
шыңдайтыны анық. Сондықтан мұндай 
спорттың түрін жастардың арасында 
кеңінен насихаттаудың маңызы зор.   

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының мүшесі, «Тұран-экспресс» 
серіктестігінің жетекшісі Роман Ботабеков биыл Қазақ жерінде 
дүниежүзі балық аулаушыларының жарысын ұйымдастырып, 
еліміздің абыройын асқақтатты. Қазы-қартаны кертіп жеп, сары 
қымызды сапырып ішкен кейбір қазақтар балық аулау да спорт па деп 
айтуы мүмкін. Шындығында бұл қате ұғым екеніне көзіміз жетті. 

Газетіміздің өткен сандарында Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы 
жанандағы «Бильярд клубтың» мүшелері 2012 жылдың үздік ойын-
шысын, яғни чемпионын анықтап жатқанын жазған болатынбыз. 
Бильярдтың «Абсалюттік чемпион» түрінен өзара сынға түскен 
кәсіпкерлер жылдың үздік ойыншысын анықтау үшін жыл басы-
нан бері тартысты ойын өткізген-ді. Таяуда қауымдастыққа мүше 
кәсіпкерлер көз тіккен жарысқа нүкте қойылды. Сонымен Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының биылғы чемпионы Асқар Байғабылов 
болды. 

Жалпы қауымдастықтың әр аймақтағы би-
льярд клубтары арасында біздің жігіттердің 
алдын орап кететіндей команда жоқ де-
сем артық айтқандық болмас еді. Биыл да 
Қарқаралы турнирінен олжалы ораламыз 
деген үмітіміз мол. Жігіттер бабында. Өз 
арамыздағы чемпионт үлкен жарыстың ал-
дында жақсы дайындық болды, – деп ойын 
ортаға салды.   

Қазіргі таңда «Бильярд клуб» 
Қазақстанның бильярд қауымдастығымен 
тығыз қарым-қатынас орнатқан. Клуб 
мүшелері кәсіби бильярдшыларды қонаққа 
шақырып, шеберлігін шыңдауға баса мән 
беріп отыр. Газетімізді үзбей оқитын көзі 
қарақты оқырмандар Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының «Бильярд клуб» 
мүшелері еліміздің және Украина мен 
Ресейдің тастаяқшыларымен тәжірибе 
алмасқанын жақсы біледі. Ж. Оразов алдағы 
уақытта Беларус пен Қырғызстанның би-
льярдшыларын қонаққа шақыруды жоспар-
лап отырғандарын алға тартты. 

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының 
чемионаты бірнеше жылдан бері үздіксіз 
ұйымдастырылып келеді. 7-8 жылдың ішінде 
тастаяқты жанына серік еткен кәсіпкерлер 
бүгінде кәсіпқой тастаяқшылардан кем ой-
намайды десек артық айтқандық болмас еді. 
Өз кезегінде  «Бильярд клубтың» жетекшісі 
Жұмағұл Оразов қауымдастықтың чем-
пионаты барлық талап-тілектерге сай 
өтетіндігін атап өтті. Чемпионат барысын-
да клуб мүшелері Мәскеу, Невский және 
бильярдтың Американдық үш түрі бойын-
ша сынға түсіп, кәнігі тастаяқшылардай 
тастарды лузадан-лузаға қуалағанынан куә 
болдық. Сондықтан Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының «Бильярд клубы» 
еліміздегі ең мықты әуесқой клубтардың 
бірі десек қателеспейміз. Бүгінде кәсіпкер 
тастаяқшылар Алматы қаласындағы 
клуб аралық жарыстардың бәріне қалмай 
қатысып, жүлделі орындарға ие болып 
жүргенін газетімізде талай рет жазған бо-
латынбыз. Ақтық ойынға қатысып, ше-
бер тастаяқшылардың тартысты ойынын 
көріп болғаннан кейін «Бильярд клубтың» 
жетекшісі Жұмағұл Оразов мырзаны 
әңгімеге тартып, клуб мүшелерінің биылғы 
жоспарлары жайында сұрадық. 

– Биылғы жыл Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының «Бильярд клубы» үшін 
табысты жыл болайын деп тұр. Жыл ба-
сынан бері Алматы қаласында жалауын 
көтерген жарыстардың бәріне қатысып, тең 
жартысының жүлделі орындарды жеңіп 
алып, қанжығамызды майладық. Асқар 
Байғабатов сынды мықты тастаяқшы 
жігіттер үшін биылғы жыл олжалы болуда.  
Өзім де бірнеше турнирдің бас жүлдесін 
жеңіп алдым. Таяу күндері Қарқаладағы 
Тасбұлақ демалыс кешенінде үлкен турнир 
өтпек. Қазір соған қызу дайындалып жатыр-
мыз. Оған Қазақстанның сегіз қаласынан 
қауымдастыққа мүше 500 жуық кәсіпқой 
тастаяқшылар қатысады деп күтілуде. 
Біздің жігіттер бұл турнирге жыл сай-
ын қатысып келе жатқаны белгілі.  Өткен 
жылы мен бас жүлдені мен алған едім. 


