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Бүгінгі қазақ бизнесінің байланысы күннен-күнге
дамып келеді. Қазақстандық кәсіпкерлердің шетелдегі
әріптестерімен қоян-қолтық араласуына Кедендік
одақтың өзі де кедергі келтіре алмауда. Бұл жолы
Алматыға Италияның өзінен бір топ кәсіпкерлер ат басын бұрды. Нақтырақ айтсақ, Сицилия аймағындағы
Катания сауда палатасының президенті Паоло Якоанджели мырза италияндық кәсіпкерлерді бастап
келді. Кәрі құрлықтан келген меймандарды еліміздің
Тамақ өндірушілер және қайта өңдеу кәсіпорындары
одағы құшақ жая қарсы алғанын айта кетуіміз керек. Айтпақшы, бұл жиынға Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының мүшесі Асқар Айдаров та
қатысқанын айта кетуіміз керек.
Қашанды
жайдарлы
мінезімен
танылған
италияндықтар қазақстандық
әріптестерімен көптен бері араласып жүргендей, емен-жарқын
сөйлесті. Бірінші болып сөз
алған П. Якоанджели мырза
қазақ кәсіпкерлері мен арадағы
байланысты тереңдете түсу
үшін арнайы келгендерін атап
өтті. «Біздің елдің кәсіпкерлері
қазақстандық
әріптестерімен
тығыз қарым-қатынас орнатуға
мүдделі.
Бүгінде
Италия
Қазақстан
экономикасының
маңызды саласы мұнай-газ секторына қомақты инвестиция салып отырғаны белгілі. Алдағы
уақытта біздер шағын және орта
бизнес саласында да терең байланыс орнатуды мақсат тұтып
отырмыз. Бұл бағыттағы байланыстарды жандандыру үшін Катания сауда өнеркәсіп палатасы
арнайы жоба-жоспарымен келіп
отыр», – деп сауда палатасының
басшысы көкейге түйіп келген
ойын жайып салды. Қос елдің
бизнес қауымдастықтары екі
елдің тамақ, жеңіл өнеркәсіп

саласын дамытуға баса мән
беріп отыр. Ал Қазақстанның
тамақ өндірісі және қайта өңдеу
одағының
вице-президенті
Нина Безрукова қазіргі таңда
Қазақстанның тамақ өндірісі
саласында жұмыс істеп жатқан
кәсіпорындар
халықаралық
нарыққа, соның ішінде Еуропаға
шығуға барын салып жатқанын
атап өтті. Бүгінде кондитер
мен балық өнімдерін өндіретін
кәсіпорындарымыз өз өнімдерін
Италия, Австрия, Германия,
Франция экспорттап жатқанын
біреу білсе біреу білмеуі мүмкін.
Бұл бағыттағы қарым-қатынасты
тереңдете түсуді алдына басты
мақсат еткен кәсіпкерлер өнім
сапасын арттырып, арнайы сертификаттарды алуға талпынуда. Өз кезегінде Қазақстанның
тамақ және қайта өңдеу саласы
одағының өкілі: «Қазіргі таңда
Қазақстанда өндірілген ет, ұн,
қант, өсімдік майлары өзге елдерге кеңінен экспортталуда.
Осы ретте еліміз ұн экспортынан дүниежүзінде бірінші
орынға шығып отырғанын

мақтанышпен айтуға болады.
Қазір қазақ астығы Орталық
Азия елдерін ұн өнімдерімен
толық қамтамасыз етіп отыр. Ал
индустриялды-инновациялық
даму бағдарламасы шеңберінде
2012-2014 жылдар аралығында
Қазақстанның тамақ өнімдерін
экспорттау турасындағы арнайы
бағдарламасы
қабылданған.
Біздер бұл құжатты зор үміп
күтудеміз» – деген Н. Безрукова өз ойын италияндық
әріптестеріне жеткізді.
Жиын
барысында
меймандардың сөзіне құлақ
салғанымызда
Катанияның
сауда-өнеркәсіп
палатасы 1852 жылы құрылып, содан бері Сицилия аймағының
экономикалық
дамуына
өлшеусіз үлес қосып жатқанын
білдік. П. Якоанджели мырза:
«Сауда палатамыз мемлекеттік
тәуелсіз ұйым болып саналады.
Басты жұмысымыз Сицилия
аймағындағы
экономикалық
дамуға үлес қосу болып табылады. Кәсіпкерлердің тың
бағдарламалар
әзірлеуіне

Күлімдеген көктеммен қатарласа келетін қыз-келіншектердің
мерекесі - 8 наурыз да келіп жетті... Бүгінде елімізде әйелдер қауымы
мемлекетіміздің дамуы үшін жан аямай үлес қосып жүргені белгілі.
Олар – бизнес, қорғаныс, мемлекеттік қызмет саласында зор табыстарға
жетуде. Әйелдер өздеріне тапсырылған барлық істерді кәсіби деңгейде
атқарып, ер-азаматтардың намысын жанып жүр.
Адамды
шыңдайтын
–
өмір.
Ұмтылдыратын – арман. Бақыттың жолы
бір күндік емес. Ол да шынайы еңбекті
қажетсінеді. Бүгінде мемлекеттік саясаттың
өзегіне айналған гендерлік саясат қоғамдықсаяси өмірімізде нәзік жандылардың өзінің
белсенділігін танытуда. Соңғы уақыттары
елімізде әйелдер қауымы кәсіпкерлік
салада белсенді қимылдап жүргені
айтпасақта белгілі. Кәсіпкер-әйелдердің
экономикалық белсенділігін арттыру
үшін Үкіметі 2002 жылдан бастап әйел
кәсіпкерлігін қолдау бойынша шараларды жүзеге асыра бастаған-ды. Осылайша
еліміздегі ондаған мың әйелдер жеңілдікті
несиеге қол жеткізіп, өз кәсіптерін ашып,
ел экономикасының өрістеуіне өз үлестерін

қосты. «Даму» қоры мамандары «Бизнескеңесші» бағдарламасына көп қатысып,
оқу-курстарына өткендердің тең жартысын
нәзік жандылар құрап отыр. Сондай-ақ,
«Даму» қоры оқыту бағдарламасынан өтіп,
заемдер алған кәсіпкер-әйелдердiң саны
2009 жылғы 16 пайыз болса, 2011 жылы 20
пайызға жеткенін айтқан болатын. Қазір
еліміздегі әйелдер қонақүй және мейрамхана бизнесін, коммуналдық, әлеуметтік
және жеке қызметтерді ұршықша үйіріп
отыр.
Осы ретте Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығы құрманды жүріп, бизнесті
олжа салып жүрген бизнес-ледилердің
іс-тәжірибесі де көңілімізге қуаныш
ұялатуда. Мәншүк Қоңырова «Бухесеп

және кәсіпорындарға қажетті
көптеген
қызмет
түрлері
көрсетеміз. Соңғы уақыттары
кәсіпорындардың алға қадам басуы үшін қосымша қаржы көзін
табу ісі сауда палатасының басты жұмысына айналып отыр»,
– деген сөзінен Италияның
сауда-өнеркәсіп
палатасынан
көп нәрсені үйренуге болатынын байқадық. Түрлі тауарлық
брендті қалыптастыру, көрмелер
өткізуде аталған ұйым мол
тәжірибе жинағаны айтпаса да
түсінікті.
Қазіргі таңда дамудың шегіне
жеткен Еуропа елдері өзге елдермен байланысын тереңдетіп, өз
өнімдерін саудалауға ұмтылуда.
Бұл бағыттағы жұмыстарды
жүйелеп, іске асыруда саудаөнеркәсіп
палатасы талай
жұмыстар атқарған. Италияның
сапалы өнімдерін сырт елге
шығарудың заңдық нормасын қалыптастырып, түрлі
заңнамалық жұмыстарды еңсеру
аталмыш ұйымға тапсырылған.
Ал өнеркәсіпшілер болса, өнім
сапасын арттырумен алаңсыз

НАП» орталықтандырылған бухгалтерлік
жүйесін ондағын жыл ішінде аяғынан тік
тұрғызса, «Ерке-Нұр» сән үйінің негіз
қалап, қазақтың ұлттық болымысын әлемге
танытып жүрген Фарида Мерхамитқызы
жайында да таңды таңға ұрып әңгіме
айтуға
болады.
Ісімерлігімен
аты
шыққан ханымдардың қатарына Бәзилия

айналысады.
Италяндық
кәсіпкерлер Алтай мен Атыру
арасындағы құс қанаты талып,
ат тұяғы тозатып алып жерді
алып жатқан Қазақстанның
ауылшаруашылығы
саласына
қатты қызығыушылық
танытып отырғандарын
жасырмады. Өйткені алақандай
Сицилия аймағы Италияның
ауылшаруашылығы
саласында үлкен мәнге ие болып отыр.
Ауылшаруашылығына қажетті
түрлі құрал-жабдықтар шығару,
гастраномия, туризм саласы
бүгінде Сициялияда жақсы
дамыған. 11 аймаққа бөлінетін
өңірде
ауылшаруашылығы
дықылдарының әр түрі өсіріліп,
мол тәжірибе жинақталған.
Айталық, Регуза аймағы көкөніс
өсірсе, Катания мен Сиранузда
қызыл апельсинге басымдылық
берілген. Ал Сицилияның батысында зәйтын майы, оңтүстікшығысында түрлі көкөністер
көп өсірілетенін меймандар алға
тартты. Трапани мен Палермода балық шаруашылығы жақсы
дамыған.

Кәкенқызын, Пернегүл Абдуллеваны да
жатқызуға болады. Ал Республикалық
жекеменшік білім беру ұйымдарының
қауымдастығының
директоры
Роза
Садықова
бастаған
қыз-келіншектер
еліміздің білім саласының көкжиегін
кеңейту жолында атқарған жұмыстар көп
әңгіме қозғауға болады.
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Өткен жылы 15 шілдеде «Рұқсат беру жүйесін жетілдіру
мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының бірқатар
заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 461-IV заңына біршама өзгерістер енгізілген еді.
Үстіміздегі жылдың 30 қаңтарында осы құжат күшіне енді.
Заңға сәйкес туристік агенттік қызметін мемлекеттік лицензиялау тоқтатылды. Бұдан былай осы салада қызмет көрсететін
кәсіпорындар мен кәсіпкерлер өздерін нарықта турөнімдерді
бөлшектеп сатушылар ретінде белгілей алмайды.

Лицензия жойылған соң турагенткәсіпорынның қай салаға жататынын
ажырату қиынға соғары – өз алдына,
тұтынушы сенімінің азаятыны және бар.
Сонда еліміздегі туризм нарығы әрмен
қарай жұмысын қалай жүргізеді? Туристік
жолдаманы етікшінің дүңгіршегінен сатып аламыз ба? Кеше Қазақстан туристік
қауымдастығының төрайымы Рашида
Шәйкенова қатысқан баспасөз жиынында осы сауалдарға жауап берілді.
Өзге елдердің тәжірибесі көрсеткендей,
турагенттерді есепке алуға қатысты жаңа
құралдар нарыққа қажет-ақ. Сондықтан
қауымдастық елдегі турагенттердің
бірыңғай реестрін құруды қолға алған.
Қазір қауымдастық сайтында арнайы
«Реестр» парағы ашылып, бүгінге
дейін 61 турагенттік тіркеліп үлгерген.
Жобаның негізінде «Туристік қызмет
туралы» Заңға сай, турагенттік қызметті
жүзеге асырып отырған кәсіпорындар
мен жеке кәсіпкерлердің тізімінен
құралған электронды мәліметтер базасы жатыр. Еріктілік негізінде құрылған
қазақстандық реестр туралы турагент
нарығына қатысушылар жайындағы
мағлұмат бір жүйеге түседі. Әлбетте, бұл
тізімге тіркелу – әркімнің өз еркінде. Кез
келген турагент тізімге тіркеліп, тіркеу
нөмірі мен куәлігін алуға құқылы.
Реестер
туроператор
үшін
де,
тұтынушылар үшін де маңызды. Әсіресе
тұтынушы жолдама сатып аларда заңды

Бүгінде Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының
арасында көктем мейрамы және
жаңа жылдың басталуы ретінде
тойланады. Ол Иранда 21 наурызда, Орталық Азия елдерінде
және Әзірбайжанда, мемлекеттік
мереке ретінде Тәжікстанда
және Қазақстанда – 22 наурызда, Өзбекстан мен Түркияда 21
наурыз күні аталып өтіледі. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі
дүниежүзі
халықтарының
көпшілігінің тұрмыс-салтында
бағзы замандардан орын алған.
Көне жазбаларда Наурызды
қалай тойланғаны жайында
мәліметтер мол. Мәселен, парсы тілдес халықтар Наурызды
бірнеше күн тойлаған. Олар
бұл күндерде әр жерге үлкен
от жағып, отқа май құяып,
жаңа өнген жеті дәнге қарап
болашақты болжаған деседі.
Ал дәстүрлі қазақ қоғамында
Ұлыс күні жыл басы саналғаны
белгілі. Халықтың мифология

турфирма іздейтіні белгілі. Қазақстанның
кез келген қаласында немесе аймағында
туриске қажетті бағытта немесе демалыс
түріне мамандандырылған, тексерілген
(реестерге енген) турагенттікті табуға
осы ресурс мүмкіндік бермек. Туризм
экономикалық сала болғандықтан, оны
басқарудың тетіктері де экономикалық сипатта болғаны дұрыс. Сондықтан әлгіндей
реестердің құрылуы маңызды. Рашида
Шәйкенованың айтуынша, турагенттер
әділет және салық органдарына тіркелген
соң жұмысын жүргізе береді. Бұл арада басты құжат – Құқық жауапкершілігі
туралы келісім, яғни турагенттің турист алдындағы азаматтық құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру болып табылады. Турагенттік ашу үшін осы азғантай
құжат та жеткілікті. Әйтсе де бұл кез келген адам осы кәсіпті жүргізе алады дегенді
білдірмейді. Бүгінге дейін нарық басқаша
жұмыс істеп келді. Айталық, отандық турагент резидент емес, яғни шетелдік туроператормен жұмыс істеп, заңнаманы жиі
бұзатын. 31 қаңтардан бастап турагент тек
қазақстандық туроператордың өнімін ғана
сата алады. Ал туроператор шетелдегі
серіктесінің өнімін де сатуға құқылы.
Сондай-ақ
турагент
тұтынушымен
келісімге отырғанда, осы өнімнің қай
операторға тиесілі екенін көрсетуі шарт.
Бір сөзбен айтқанда, туроператордың
жауапкершілігі күшейтіледі.
Гүлнар АХМЕТОВА

Рашида
ШӘЙКЕНОВА,
Қазақстан туристік қауымдастығының
төрайымы:
– Туризм саласы ұзақ уақыт бойы
тасада қалып қойған еді. Бүгінде жанданыс байқалады. Әсіресе ауылды жерлерде туризмді дамыту, сол арқылы
жаңа жұмыс орындарын ашу міндеті
тұр. Туризмді өркендетудің негізгі
қайнар көзі, әрине, біздің жеріміздің
әсем табиғаты. Бұл – тек мейманхана салумен шектелу емес, инфрақұрылымды
дамытуға күш салу, қажетті мамандар
дайындау. Оған «Жол картасы», шағын
несиелеу бағдарламасының қосар үлесі
зор болмақ. Өкінішке қарай, 2011
жылды жемісті деуге келмейді. Өткен
жылы нарықта жаңа бағыттар, жаңа
қызмет түрлері ашылды. Сыртқы туризм көрсеткіші жоғары болса, келушілер
санымен мақтана алмаймыз. Бұл бағытта іскерлік туризм құтқарып тұр. Сонымен қатар ішкі туризмнің дамығаны байқалады. Себебі, әлемде қауіп-қатер
күшейді. Мәселен, екі жылдан бері Ыстықкөл бағыты тоқырап тұр. Былтыр саяси ахуалға байланысты салыстырмалы түрде арзан саналатын Мысыр бағыты
тоқтады. Дегенмен жаңадан ашылған Хорватия, Венгрия, Словакия, Литва, Финляндия сияқты жаңа бағыттар сыртқы туризмге, емдеу-сауықтыру туризміне
серпін беретіні сөзсіз. Әу баста қауымдастық лицензиядан бас тартуға қарсы
шыққан болатын. Рас, лицензияны алып тастау кәсіпкерлік жолындағы әкімшілік
кедергілерді азайтуға сеп болатыны сөзсіз. Алайда бұл саланың ерекшелігі сол:
мұнда өзі көзге көрінбейтін, дәмін татуға болмайтын өнім ұсынылады. Сондықтан
алдау оқиғалары көп кездеседі. «Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді» дегендей, жұртты тақырға отырғызатындар нарықта 20 жылдық тәжірибесі бар
компаниялардың беделіне нұқсан келтіріп жүр. Лицензия жойылғанда реестр
құру – қауымдастықтың өзіндік жауабы. Нәтижесі – алдағы уақыт еншісінде.

Наурыз мейрамы – ежелгі заманнан қалыптасқан жыл
бастау мейрамы. Ата-балаларымз 22 наурыз күні күн мен
түн теңесетінін ежелден-ақ білген. Көне парсы тілінде
наурыз «жаңа күн» деген мағына береді. 2010 жылдан
бастап БҰҰ-ның Бас ассамблеясы «Халықаралық Наурыз күні» қарарына сәйкес 21 наурыз – Халықаралық
Наурыз күні болып қабылдаған.

бойынша 21 наурыз түні даланы
Қыдыр ата аралайды. Ұлыс күні
қазақ елі үшін әрқашан қасиетті,
киелі саналған. Халық таза,
жаңа киімдерін киген. Ауылдың
ер адамдары бір-бірімен қос
қолдасып,
төс
қағыстырса,
әйелдер құшақтасып, бір-біріне
игі тілектер айтуды дәстүрге
айналдырғаны белгілі. Бірінбірі мерекеге арнап дайындалған
наурыз көже ішуге шақырады.
Оған қойдың басы мен сүр ет
салып пісірілуі – қыс тағамымен
(етпен) қоштасуды, құрамына
ақтың қосылуы – жаз тағамымен
(сүт, ақ) қауышуды білдіреді.
Әдетте, осы күні адамдар арам
пиғыл, пендешілік атаулыдан
тазарып, ар-ожданы алдында
арылған. Ауыл ақсақалдары
араларына жік түскен бауырлас ел, руларды, ағайын, досжарандарды бір дастарқаннан
дәм таттырып, табыстырған,
жалғыз
жарым
жетімдерді

үйлендіріп, жеке отау еткен.
Кембағал, мүгедектерді жақын
туыстарының қарауына арнайы
міндеттеп тапсырған. Жұтқа
ұшырап қиналғандарға жылу
жинап берген. Алтыбақан басында ән айтылып, күй тартылады. Дәстүрлі ұлттық ойындар
– көкпар, аударыспақ, күрес,
қыз қуу, алтыбақан, тең көтеру
ойналатынын бәріміз білеміз.
Кеңес өкіметі Наурызды «діни
мейрам», «ескілік сарқыншағы»
деп таныған қызыл империяның
құйыршықтары төл мерекемізді
санамыздан өшіруге тырысқаны
жасырын емес. Бірақ Қазақ ауылдарында наурыз көже жасап, үйді-үйді аралау ешқашан
толастамаған-ды.
Тек
1988
жылдан бері елімізде Наурыз
мерекесін тойлау кең көлемде
жаңғырғаны
белгілі.
Сөз
соңында барша қазақ халқын
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз
мерекесімен құттықтаймыз.

www.nap.kz

– Ғабит мырза, Президент биылғы
Жолдауында өңірлерде кәсіпкерлікті
дамытып, шағын қалалар мен шалғай
аудандардың экономикалық-әлеуметтік
жағдайын
көтеруді
тапсырғанын
білесіз.
Ал
«Даму»
қорының,
өңірлерде кәсіпкерлік саланы дамыту
жұмыстарына баға берсеңіз?
– Дұрыс айтасыз, Елбасы билығы
Жолдауында өңірлерді дамытуға қатысты
айтқан ой-толғамдарының тікелей бізге
де қатысы бар. Қазір еліміздің барлық
аймақтары мен Астана мен Алматы
қалаларын «Даму» қорының филиалдары
жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ, қордың
жүзеге асырып жатқан 25-тен астам
бағдарламасының көпшілігі өңірлердегі
кәсіпкерлік саланы дамытуға бағытталған.
Аймақтардың әлеуетін көтеруге септігін
тигізетін бағдарламаға тоқталсам. 2007
жылы Үкіметтің тұрақтандыру шаралары
шеңберінде облыстық әкімдіктермен тізе
қосып, жүзеге асырған «Даму аймақтар»
бағдарламасының шеңберінде өңірлерді
өркендетуге үлес қосқан шағын және орта
бизнес өкілдері күні бүгінге дейін 552
млрд. теңгенің жеңілдетілген несиесіне
ие болғанын атап айтуға болады.
Коммерциялық банктер арқылы берліген
несиелерді біздің аймақтағы филиалдарымыз өз бақылауына алып, мониторинг
жасау, мемлекеттің жеңілдетілген несиесі
бизнестен тыс мақсаттарға жұмсалуына
және кәсіпкердің жинаған құжаттарында
кемшіліктердің болмауын қадағалайды.
Бүгінде біздің жұмысымыздың нәтижесі
банктердің іс-әрекеттеріне тікелей байланысты болып тұр. Қазір екінші деңгейлі
банктер облыс орталықтарында ғана қызу
жұмыс істеп, аудандарға аса қатты көңіл
бөлмейтіні жасырын емес. Ұлттық банктың
статистикасына көз жүгірткенімізде
екінші деңгейлі банкетердің облыс
орталықтарынан тыс жерлерге берген
несиесі 13 пайызды құраған. Осыданақ, «Даму» қорының кәсіпкерлік салаға
бөлген қаржылары алыс аудандарға жетпей жатқанын байқауға болады. Айталық,
Жамбыл, Маңғыстау, ОҚО және СҚО
сынды облыстардың аудандарындағы
кәсіпкерлер мемлекеттің жеңілдетілген
несиені мүлде алмаған.
– «Даму» қоры «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы бір жылдық
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«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның басқарушы директоры – басқарма мүшесі Ғабит Лесбековпен еліміздегі шағын және орта
бизнестің даму қарқыны жайында әңгіме-дүкен құрудың сәті түсті.
Даму институтының білікті басшыларының бірі «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы мен аймақтардағы кәсіпкерлік саланың
даму қарқыны жайындағы көңілге түйген ойын айтты.

оқыту ісіне республикалық бюджет
қаржы бөлінетін болды. Бұл бағдарлама
қолға алынғалы бері еліміз бойынша 43
мың адамаға кеңес берілген. Оның 60
пайызы кәсіпкерлер болса, қалған 40
пайызын шағын және орта бизнеспен
айналысуға ниеттенген азамттар құрап
отыр.

жұмысын қортындылағанын білеміз.
Жобаны іске асыруда қандайда бір
қиыншылықтар болады ма?

– «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы шеңберінде құрылған
Қызметтік қолдау орталықтарының
жұмысы жайында не айта аласыз?

– Бағдарламаның бірқатар көңілден
шықпаған тұстары болды. Оны жасырмай айтуымыз керек. Бүгінде біздер
туындаған мәселелердің түйін тарқатып
жатырмыз. Алдағы уақытта мемлекеттің
жеңілдетілген
несиесіне
аудан
орталықтарындағы кәсіпкерлердің қол
жетімділігін арттыратын боламыз. Бұл
ретте біздер банктермен бірігіп, біраз
жұмыс істеп жатырмыз. Осыған дейін
бағдарламаға қатысқан кәсіпкерлердің
жобасы банк пен әкімдіктің үдесінен
шыққаннан кейін Экономикалық даму
және сауда министрлігінің талқысына
түсетіні белгілі. Еліміздің барлық

– Бүгінде өңірлерде шағын және орта
бизнесті дамытудың маңыздылығы күн
санап артып келеді. Қала, аудандардың
экономикалық
дамуына
жаңаша
серпіліс беретін кәсіпкерлік саланы
қалай өркендетуге болады?
– Шындығында, алыс аудандарда кәсіпкерлік қатынастарды дамыту
бір ғана қаржыға тіреліп тұрған жоқ.
Бұған еліміздің 209 ауданында «Бизнес кеңесші» бағдарламасын жүзеге
асырғанымызда көзіміз анық жетті.
Ауыл аймақтағы кәсіпкерлер семинарға
қатысқанда көкейде жүрген сұрақтарын
тұщымды жауап алып, таным көкжиегін
кеңейтті. Кәсіпкерлерден қолдау тапқан
бұл жобаны біздер алыс аудандарда жылына екі мәрте, яғни көктем мен күзде

– Өткен жылы аталған бағдарламасы
арқасында
өңірлерде
кәсіпкерлерге
қызметтік
қолдау
көрсететінін
орталықтар құрылып, әр облысқа қаржы
бөлінген болатын. Қаржыны жекелеген
консалтингтік компаниялар ұтып алып,
кәсіпкерлердің
бухгалтерлік
есебін
жүргізуге, бизнес жоспарын дайындауға,
қыл аяғы кадр таңдау мәселесіне дейін
көмек қолын созған-ды. Бұл жерде «Даму»
қорының міндеті қызметтік қолдау
көрсететін орталықтың жұмысына мониторинг жасау мен бақылау жүктелген
болатын. Алғаш рет ұйымдастырылған
орталықтардың жұмысын бақылауда
бірқатар қиындықтар кездескені белгілі.
О баста кәсіпкерлерге тегін қызметтік
қолдау көрсететін орталықты құру
облыстық әкімдіктерге жүктелгені еді.
Біздер олардың жұмысын тексеруге
барғанымызда консалтингтік компаниялар «біз тек әкімдікке бағынамыз, біздің
жұмысымызға қалай мониторинг жасайсыздар» деп мәселенің байыбына толық
түсінбейтіндерін байқатып алған еді.
«Даму» қоры алдағы уақытта мұндай
түсініспеушіліктер тағы да қайталанбауы
үшін орталықтарды қарамағына алып жатыр.
– Ғабит мырза, көкейде жүрген бір
сауалымызды қоюдың сәті түсіп
тұрғандай? Мемлекеттің кәсіпкерлік
саланы дамытуға бөлген қаржысын
банктерге
орналастырмай,
бірден
«Қазпошта» арқылы таратуға бола ма?
Қазір екінші деңгейлі банктердің өздері
тұтынушылық несиелерін «Қазпошта»
бөлімшелері арқылы алыс ауылдарға
дейін таратып жатыр емес па?

аймақтарынанын келген өтінімдерді
министрліктің қарап үлгермей жатыр. «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы алғаш рет қолаға алынып отырғанын ескеріп, Үкімет оны
іске асырудың жауапкершілігінің бір
ұшын Экономикалық даму және сауда министрлігіне де жүктеген болатын.
Алдағы уақытта минстрлік жұмысын
«Даму» қоры өз мойнына алып, бұл
бағыттағы жұмысты жеңілдетпекші.
Біздер мұндай шешімге келмес бұрын
еліміз бойынша бағдарламаға қатысқан
829 кәсіпкердің арасында анкета таратып,
олардың ой-пікірін білуге тырыстық.
Өз кезегінде кәсіпкерлердің көпшілігі
министірліктің өтінімдерді қарастыру
мерзімін қысқартудың қажеттігін анкетада көрсеткен. Осыдан кейін «Даму»
бұл жұмысты өз жауапкершілігіне
алғанды жөн деп тапты.

өткізуде дәстүрге айналдырдық. Мұндай
оқу-курсына қатысқан кез келген азамат
бизнес жоспарды жасау, бухгалтерлік
есепті жүргізуге қатысты сұрақтарға
біршама жауап алды. «Бизнес кеңесші»
бағдарламасын іске асырғанымызда
бізге жергілікті жердегі әкімдіктер
айырықша қолдау білдіргенін айта
кетуіміз керек. 2009 жылы «Даму» қоры
облыс әкімдерімен бірлесіп жұмыс істеу
турасындағы меморандумға қол қойғаны
белгілі. Осының арқасында «Даму»
қоры мен облыстық кәсіпкерлікті дамыту басқармалары арасында тығыз қарымқатынас орнады. Жергілікті билік орындары «Бизнес кеңесші» бағдарламасына
ерекше қолдау көрсетті. Екі жылда
«Бизнес кеңесші» бағдарламасы табысты жұмыс істегендіктен өткен жылы
бұл бағдарламаны «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасына енген
болатын. Нәтижесінде кәсіпкерлерді

– Бірден айтайын, бұл қате түсінік.
Банктер мен «Қазпоштаның» қызметін
бір-бірімен салыстыруға келмейді. Қазір
республика көлемінде екінші деңгейлі
банктердің 378 филиалы, 1893 бөлімшесі
жұмыс істеп тұр. Ал «Қазпоштаның»
мұндай аймақтық бөлімшелері жоқ. Істің
байыбын түсінбеген кейбір азаматтар
«мемлекеттің қаржысын неге өздеріңіз
тікелей таратпайсыздар» деп сұрақтар
қойып жатады. 2004-2007 жылдары
«Даму» қоры кәсіпкерлерге тікелей несие
беру іс-тәжірибесін сынақтан өткізіп, 14
млрд. теңгенің несиесін таратқан болатын. Қазір соны жартысы қордың қайтуы
күмәнді несиелер портфелін құрап
отыр. Мұны таяуда Есеп комтетінің
қызметкерлері анықтап, жұртшылыққа
жария еткенін білесіз. Бұдан кейін біздің
акционерлеріміз күмәнді несиелерді
саудаға шығаруға келісімін берген еді.
Бірақ біздер мұндай активтерді сатып
алатын мекеме табыла қоймады.
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Шығыс Еуропадағы Польша қазіргі таңда дамудың
даңғыл жолына түскен бірден бір мемлекет. Бүгінде
Қазақстан мен Польша арасында тығыз қарым-қатынас
орнағаны белігілі. Осы ретте Қазақстаннан Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы мен еліміздегі Польша
елшілігі жанындағы сауда және инвестиция жөніндегі
өзара әрекеттестік бөлімінің атқарған жұмыстары
ұшан-теңіз. Өткен жылы күзде Польшаның Мазовии воеводствсын (аймақ) дамыту агенттігі Алматыға арнайы
келіп, бизнес-форум өткізген болатын. Ал жақында
қазақстандық журналистер Польша жеріне іс-сапармен
барып қайтты. Шараның Польшаның ақпарат және шетелден инвестиция тарту агенттігі ұйымдастырғанын
айта кетуіміз керек. Олардың арасында «НГ» газетінің
бас редакторы Темір Назханов та болған еді.
Польша
Қазақстанның
Еуропадағы
негізгі
сауда
серіктестерінің бірі. Поляктар
Қазақстанмен тауар айналымының
көлемі бойынша Орта және Шығыс
Еуропа мемлекеттері арасында топ
бастап тұр. Ал Азия мемлекеттері
арасында
Польшамен
тығыз
қарым-қатынас орнатқан елдердің
арасында 5-ші орында тұрғанын
атап айтуымызға болады. Қазіргі
таңда қазақстандық кәсіпкерлер
Польшадан алуан түрлі өнім
түрлерін экспорттауда. Солардың
арасында химия өнеркәсібіне
қажетті заттардың үлесі 25,60
пайызды құраса, машина, түрлі
құрал-жабдықтар және тасымал
құралдарына қажетті бөлшектер
16,60 пайызды құрап отыр. Ал

Қазақ елінен Польшаға негізінен
минералды
ресурстар
(78,50
пайыз) мен химия өнеркәсібіне
қажетті заттар (11,90 пайыз) экспорттап отыр.
Қазақстандық журналистерді
құшақ жая қарсы алған Польшаның
ақпарат және шетелден инвестиция тарту агенттігінің төрағасы
Славомир Майман мырза: «Польша Тәуелсіздікке қол жеткізген
22 жылдың ішінде көптеген
экономикалық қиыншылықтарға
төтеп берді. Осы ретте Лодзь
қаласында КСРО-ны қажетті
матамен қамтамасыз етіп келген алып кәсіпорынның тоқтауы
еліміз үшін ауыр соққы болған
еді. Нарықтық қиыншылықтармен
бетпе-бет келгенімізде ел эко-

номикасын қиындықтан алып
шығуға ауылшаруашылығы саласы айтарлықтай жәрдемдескенін
айта кетуіміз керек», – деп
агенттік төрағасы өз ойын
ортаға
салды.
Польшаның
ауыршаруашылығы Кеңес заманында жеке шаруалардың қолында
болғаны белгілі. Сондықтан олар
нарықтық экономикаға көшкенде
бәлендей қиыншылықты бастан
кеше қоймағаны белгілі. Бүгінде
ЕуроОдақты құрманыдағы Польша экономикасы қарқынды даму
жолына түскен елдер арасында
7-ші орынға табан тіреген. Елдегі
жұмыссыздық деңгейі өте төмен.

«НГ» газетінің тұрақты оқырмандары Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы Польшаның
еліміздегі сауда палатасымен тығыз қарым-қатынас орнатқанын жақсы біледі. Өткен
жылы күзде Алматыға Польшаның бір топ кәсіпкерлер арнайы келіп, қазақстандық
әріптестерімен іскерлік қарым-қатынас орнатуға талпынған-ды. Сол кезде Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығына мүше шағын және орта бизнес өкілдері поляктармен
ынтмақтастықты кеңейтуді кең отырып сөйлескен болатын. ТКҚ-ның белсенді мүшесі,
білікті бизнес-леди Бәзиля Әбділманова да сол басқосуда болған еді. Жақында «Мақпал»
сән үйінің директорымен тілдескенімізде поляктармен арадағы іскерлік қарым-қатынасы
жайында қысқаша әңгімелеп берді.

– Мен Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының арқасында
поляктармен
іскерлік
байланыс орнаттым. Өз басым
қауымдастық ұйымдастырған
іскерлік
басқосулар
мен
көрмелелерге
қалмай
қатысамын. Мұндай бизнесфорумдар кәсібімізді өрістетуге
ықпал ететіні сөзсіз. Польшадан «Kontekst» сән үйінің
өкілімен
пікірлескенімізде,
бірлесіп жұмыс істеу тура-

сында ой туған еді. Кездесуден
кейін польшалық фирманың өкілі
бізді өз еліне шақырды. Арада
бір шама уақыт өткеннен кейін
Польшаға барып, «Kontekst» сән
үйінің жұмыстарымен кеңірек
танысудың сәті түсті. Бүгінде
«Kontekst» сән үйі жыл сайынғы
сәнді киімдерді бір жыл бұрын
тігіп, сәнқұмарлардың назарына ұсынып келеді. Біз осы сән
үлгісінің
көрсетілімін
көріп,
тамашылауға арнайы бардық.
Бұл өткен жылдың соңы болатын.
Польшалық әріптестеріміз біздің
жұмыстарымызды көріп, қатты
қызықты. Өз кезегінде «Kontekst»
сән үйінің жетекшілері 2013
жылдың сәнді киімдеріне аксессуарлар жасап беру жайында ұсыныс
жасаған-ды. Олар біздің қазақтың
ою-өрнегімен
айшықталған
шарф,
қол
сөмке,
алқамоншақтарымызды
ұнатыпты.
Қазіргі таңда «Мақпал» сән үйінің
дизайнерлері
мен
зергерлері
поляктарға қандай бұйымдар жасайтынына ойластырып жатыр.
«Kontekst» сән үйінің шеберлері
сәуір айынын бастап 2013 жылдың
сәнді киімдерінің эскиздерін сы-

зып, бізге жібере бастайды. Сол
кезде біз олармен байланысып,
аксессуарларды
көрсетеміз.
Бұл біздің шетелдік сән үйімен
алғаш рет қоян-қолтық жұмыс
істеуіміз. Сондықтан жұмыстың
нәтижесі жайында бәлен деп
айтуға әлі еретерек. Ең бастысы олардың өзі ұсыныс жасап,
қолқа салғаннан соң біздің
тігіншілеріміз бен шеберлеріміз
аянбай еңбек етуде. Дүниежүзілік
сән әлемінде өзінің орынын
айшықтаған
«Kontekst» сән
үйінің қазақтық ою-өрнектеріне
қызығуы
о
баста
біздің
таңданысымызды туғызған еді.
Қазақтың ұлттық нақыштарын
жаңғыртып,
әлемдік
сәнге
енгізсек, бұл бізге үлкен абырой болмақ. Сондықтан біздер
барымызды салып, еліміздің
мәртебесін арттыруға күш саламыз. «Kontekst» сән үйінің
негізгі клиенттер, яғни тапсырыс берушілері. АҚШ, Канада,
Мексикадан, Голандиядан келеді
екен. Сондықтан біз үшін әлемге
аты мәлім сән үйімен жұмыс
істеп, іс-тәжірибе жинақтаудың
мәні зор деп ойлаймын.

Дағдарыс кезінде Польша билігі
көптеген жұмыс орындарын ашып,
Еуропада
тығырықтан
шыға
білген бірден-бір ел атанып отыр.
Бүгінде ЕуроОдақ поляктардың
экономикасын
дамытуға
75
млрд. еуро көлемінде қаржы
бөлінгені белгілі. «Еліміздегі
кәсіпкерлер, өндірісшілер және
фермерлер Польша ЕуроОдаққа
мүше болғанда дамыған елдермен бәсекеге түсе алмаймыз деген күмән-күдік болған еді. Бірақ
іске келгенде бәрі керісінше
болып шықты. Қазір елімізде
өндірілген өнімдері Еуропаның
дамыған елдерінің барлығына
экспорттап жатқан жайымыз
бар», – деді Славомир Майман
мырза. Бұдан кейін Қазақстаннан
арнайы келген қаламгерлер 5
күннің ішінде Варшава, Быдгош,
Коатовице, Краков және Славков
қалаларындағы
кәсіпорындары
мен өндіріс ошақтарын аралап,
Польша экономикасымен кеңірек
танысты. Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының
вицепрезиденті, «НГ» газетінің бас
редакторы Темір Назханов Польшада оқып жүрген қазақ жастарымен кездесуден зор әсер алғанын
алға тарты. Қазіргі таңда Польшада 500 тарта жастарымыз білім
алуда. Олар негізінен Варшава
политехникалық университетінде
тәлім алып жатқаны белгілі. Аталмыш оқу орын Кеңес заманында
да аты одаққа мәлім болған-ды.
Сондықтан Варшава университеті
Еуропада тау-кен және металург
мамандар дайындауда бірден-бір
оқу орын деп атасақ қателеспейміз.
Қазақ жастарымен кездескенімізде
олар университеттегі оқу ақсы арзан, білім сапасы жоғары екенін
алға тартты.
Қазір Польшаның экономикасын дамытуға ел аумағында
14 экономикалық аймақ ерекше
серпін беріп отырған жайы бар.
Мұндай еркін экономикалық
аймақ біздің елімізде де құрылып
жұмыс істеп жатқаны белгілі.
Бірақ екі елде құрылған еркін
экономикалық
аймақтардың
мақсаты бір болғанымен жұмыс
істеу тәсілдері екібасқа. Бізде
еркін экономикалық аймақтарда
тіркеліп
жұмыс
істейтін
кәсіпорындар біршама салықтан
босатылса, Польшада мұндай
кәсіпорындарға мемлекет тарапынан өтемақы төленетін жүйе
қалыптасқан. Поляк жеріндегі
экономикалық аймақ аумағында

шетелдік
инвесторлардың
қатысуымен 152 жоба іске асуда.
Осы ретте поляктар адам капиталын дамытуға айрықша көңіл
бөліп отырғанын айтуға тиіспіз.
Бүгінде поляк жастарының 87
пайызы ағылышын тілін біледі
екен. Бұл жастардың шетелдің ірі
компанияларында тез жұмысқа
тұруына қолайлы жағдай туғызып
отырғаны белгілі. Осылайша поляктар дүниежүзіндегі еңбекқор
елдердің арасында 9 орынға табан тіреген. Ал инвестициялық
климаты жақсы, түрлі өндіріс
ошағын салуға қолайлы елдер
арасында Польша Қытай мен
АҚШ-тан кейінгі үшінші орында
тұрғанынан көп жайтты аңғаруға
болатындай.
Экономикасы
дамудың даңғыл жолына түскен
Польша
қазір
Қазақстанның
энергетикалық
ресурстарына
қатты қызығушылық тантып отыр.
Олар өздерінің энергетикалық
қауіпсіздігін ойлап, Қазақстанмен
ынтымақтасуға ықыласты. Польша табиғи байлығы аз мемлекет.
Елдің негізгі байлығы көмір десек болады. Ұзақ жылдардан бері
игерілген көмір кеніштерінің
қоры күннен-күнге кеміп бара
жатқанын
айтуға
болады.
«Польша қанша жерден көмірге
бай мемлекет болса да, бізбен
салыстырғанда ол жақта көмірді
арзан деп айтуға келмейді. Дегенмен Польша билігі энергетикаға
деген мұқтаждығын шешу үшін
атом электр стансасын салуға
бірнеше рет оқталған болатын.
Бірақ қарапайым поляктар бұған
табанды түрде қарсылық танытып
келеді. Қалай болғанда да біздің
еліміздің Польшадан үйренетін
нәрсесі көп. Қазіргі таңда поляктар
көмірді терең өңдеудің арқасында
одан түрлі инновациялық материалдар алып, теміржол мен көлік
жолдарын дамытуда. Поляктар
ойлап тапқан теміржолға қажетті
замануи төсеніштерді «Алматы
метросын» салуды біздер кеңінен
пайдаландық.
Өз
кезегінде
Польшаның
кәсіпкерлері
Қазақстанның
теміржол
инфрақұрылымын
дамытуға
белсенді түрде қатысуға дайын
екендерін алға тартты. Қос елдің
арасындағы экономикалық байланыстар екі жақ үшінде пайдалы.
Құрметті оқырман, «НГ» газетінің
алдағы сандарында Польшаның
шағын және орта бизнесті
дамытудағы іс-тәжірибелерін жариялайтын боламыз.
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Қазір екінші деңгейлі банктердің бизнес пен жекелеген азаматтарға
тұтынушылық несие беру ісі біршама қиындаған. Дағдарыстың
қарсаңында сырт елдерден тартқан зайымдарын жоғары пайызбен жұртқа таратып, ақыр соңында мемлекеттің көмегіне жүгінуге
мәжбүр болған қаржы институттарының жағдайы анау айтқандай мәз
емес. «Сандж» орталығының қызметкерлері банктердіңнесиелеу ісіне
байланысты зерттеу жұмысын еліміздің 16 облысынан 500-ден астам
роспендентті тартқанын естеріңізге сала кетеміз. Бұл сауалнама 2011
жылдың қазан-караша айларында жүргізген.

Таяуда
«Сандж»
қоғамдық
ұйымының сарапшылар еліміздегі
банк
саласының
несиелеу
ісіне
қатысты
жүргізген
зерттеу
жұмыстарын жұртшылыққа жария
етті. Қоғамдақ ұйымның белсенділері
зерттеу жұмысында шағын және
орта бизнес өкілдері және банктерден тұтынушылық несие алған жеке
тұлғаларды тартқан. Сонымен «Сандж»
ұйымының сұрақтарына жауап берген
роспенденттердің 31 пайызы екінші
денгейлі банктерден таныссыз несие
алудың мүмкін еместігін алға тартқан.
Сауалнамаға қатысушылардың 22 пайызы банктердің комиссиялық төлемдері
мен қызмет ақысының шектен шығып
бара жатқанын айтса, роспенденттердің
14 пайызы банк қызметкерлері бар
мәселені сыбайлас жемқорлық жолымен шешуге бейім тұрады деген
байламға келгендерін жайып салды.
Зерттеу жұмысымен мұқият танысып шыққан Қазақстан қаржыгерлер
қауымдастығының төрағасы Серік
Аханов: «Бұл зерттеудің қорытындысы
мен үшін қызықты, әрі көңіл аударуды
қажет етеді деп ойлаймын» деп өз ойын
ортаға салған. Жалпы сауалнамаға
қатысқан роспенденттердің 59 пайызы

«НГ» газетінің өткен санында
Оңтүстік Кореяның беделді қаржы
ұйымы «Шинхай Қазақстан» банкы
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығымен
бірлесіп жұмыс істеуге ықыласты
екенін жазған болатынбыз. Таяуда
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының
президенті Талғат Акуов пен «Шинхан
Қазақстан» басқарма төрағасы Джонг

еліміздегі банктердің несиесі қолжетім
деп өз ойын білдірген. Ал банктен несие
алу үшін таныс керек деген халықтың
басым бөлігі Көкшетау қаласында кездескен. Бұдан кейінгі орындарда Алматы, Астана және Шымкент қалаларының
тұр. Бүгінде банктерден несие алу
үшін халық көп уақытын жұмсап
жатқаны жасырын емес. Заңды және
жеке тұлғаларға несие беру мәселесіне
қатысты шешімді негізінен орталық
офистегі басшылары қабылдайтыны
белгілі. Сауалнамаға қатысып, банктен несие алу үшін қызметкерлерге
пара беру керек деп ой айтқан роспенденттер мұндай жағдай ипотека мен
шағын және орта бизнеске қажетті
несие алуда көп кездесетінін алға
тартқан. Сауалнамаға қатысушылар
банк қызметкерлерінің несие алып
бергені үшін алынған соманың белгілі
мөлшерін өзіне сыйақы ретінде талап ету оқиғалары орын алыпты.
Бүгінде банк қызметкерлері несие берілген өтініштің не себепті
кері қайтарылғанын айтып, халыққа
мән-жайды
түсіндірмеуді
әдетке
айналғандай... Бұған дәлел ретінде
сауалнамаға
қатысушылардың
35
пайызы банктер өз өтініштерін
неліктен қарамағанын түсінбегенімен
байланыстыруға болады. Мұндай
жағдаймен әдетте шағын және орта

Джи Хо мырза екі жақтық әріптестік
бағытында жұмыс істеу турасындағы
келісімге қол қойды. Өз кезегінде сөз
алған Джонг Джи Хо алдағы уақытта
қауымдастыққа мүше кәсіпкерлерге
тиімді шарттармен несие ұсынуға әзір
екендерін алға тартты. Ал Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының басшысы Талғат Акуов Қазақстанда шағын
және орта бизнес жанжақты дамып жатқанын
айта келе, кәсіпкерлікті
дамыту үшін қаржы ресурстары қажет екенін тілге
тиек етті. «Алдағы уақытта
біздің
қауымдастық
«Шинхан
Қазақстан»
банкымен
байланысын
кеңейтіп, шағын және орта
бизнесті несиелеуде зор
жетістіктерге
жететіне
сенімдімін.
Сондықтан
сіздердің
еліміздегі
жұмыстарыңызға
табыс
тілеймін» – қауымдастық
президенті деп «Шинхан
Қазақстан»
банк
өкілдеріне
тілектестік
лебізін білдірді.

бизнеске арналған несие алушылар
бетпе-бет келгені белгілі. «Сандж»
орталығының қызметкерлері еліміздегі
екінші деңгейлі банктердің жұмысына
байланысты өз бағаларын бере кетіпті.
Айталық, «АТФ Банк» несиелер мен
өтімдерді қабылдауда қарапайымдығы
мен көзге түссе, «Казком» клиентке
жан-жақты ақпарат беретін банк болған.
Ал «Сбербанк» пен «Еуразиялық» банк
сыбайлас жемқорлыққа бой алдырмаған
қаржы ұйымы ретінде танылыпты.

«Нұрбанк» барлық шешімдерді орталық
кеңсесі шешетін «қаржы» ұйымы болып шыққан. «Сандж» орталығының
қызметкерлері «Темірбанк» , «Нұрбанк»,
«Альянс Банктың» қызметіне халықтың
көңілі толмайтындарын ашып айтқан.
Екінші деңгейлі банктердің халыққа
берген орташа несиесінің көлемі 4 млн.
теңгені құраған. Кей жағдайларда клиенттер несиеге қол жеткізу үшін 35
күнін сарп етіп, 14 түрлі құжат жинап,
банкке өткізгенін айта кетуіміз керек.

Үкіметтің кеңейтілген отырысында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өткен
жылы жалған кәсіпорындардың саны 25 пайызға өскенін, сол себепті
салықтық әкімшілендіру жақсартудың маңызы зор екенін алға тартты.
«Салықтық әкімшілендіру жақсартуды
қажет етеді. Мен қазір дағдарыс екенін
түсінемін, бірақ бізге жинақы жұмыс
істеу қажет. Экономика өсуде, дегенмен,
мерзімінде төленбеген салық та өсуде. Тек
2010 жылы ғана 2009 жылға қарағанда
мерзімінде төленбеген салық екі есе, ал 2011
жылы тағы да 224 млрд. теңгеге ұлғайды.
Өткен жылы жалған кәсіпорындардың
саны 35 пайызға артып, ағымдағы
жылдың 24 қаңтарындағы жағдай бойынша 1081 кәсіпорынды құрады.
Бұл қайда бара жатыр? Кейбір
мемлекеттік органдар тіпті
еркінсіп алды», – деді Президент.
Елбасының
пайымынша, салық және кеден органдары өздерінің ақпараттық
қызметтерінің
сараптамалық
бөлігін
күшейтуі
қажет.
Мәселен,
салық
жүйесі
Экономикалық даму және сауда, Индустрия және жаңа технологиялар
министрліктері

сынды басқа мемлекеттік органдардың
экономикалық көрсеткіштерімен салық
төлеушілердің
корпоративті
табыс
салығына, әлеуметтік салық аударымдарына қатысты мәліметтері сәйкес келуі тиіс.
Бұл ретте, теріс ықпалдарға бой алдырмау
керектігін баса айтқан Елбасы «Қазір менің
тапсырмаларымның ықпалында сіздер
барлығын салықтық тексерулермен бейнетке саласыздар. Бұған жол бермеу қажет», –
деді.
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Дамыған франчайзингктік қатынастар
кез
келген
мемлекеттің
бәсекеге
қабілеттілігін
көрсететін
өлшеміне
айналғаны қашан? Әзірше, бұл саланы
дамытуда АҚШ-тың алдына ешқандай
ел түспей тұр. Қазір құрама штаттарда американдық франшизалардың үлесі
80 пайыз болса, шетелдік франшизаның
20 пайыздың көлемінде. Ал ЕуроОдақта
бұл көрсеткіш 50/50 пайызға тең болып
тұр. Қазақстанда франчайзингтік саланы кәсіп еткен отандық кәсіпкерлердің
үлесі 4 пайызды құрайды. Конференция
жұмысына қатысқан мамандар еліміздегі
франчайзинг шартымен жұмыс істейтін
кәсіпорындардың жылдық қаржылық айналымы 700 млн. долларға жуықтаған алға
тартты.
Бизнесін сонау тоқсаныншы жылдары бастаған отандық кәсіпкерлердің
көпшілігі қазір бизнесінің ауқымын
кеңейтіп, бір арнаға түсіргені белгілі.
Дәл осы тұста «бизнесті дамытудың
тағы қандай жолдары бар» деген заңды
сұрақ туындайтыны сөзсіз. Бұл ретте іскерлігімен танылған кәсіпкерлер
өзінің бизнесін франчайзингтік бағытта
дамытса, табысқа кенелетіні сөзсіз. Бизнес әлемінде табысқа жеткен кез келген
кәсіпкер өзі еңбектеніп негізін қалаған
брендін бизнеспен айналысуға ден қойған
өзге әріптестеріне сатып, пайда табудың
маңызы зор. Әрине, бұл ретте кәсіпкер
өзінің франчайзингтік бизнес жоспарын дайындап, оны сатып алушыларға
ұсынуы
тиіс.
Мұндай
жағдайда
еліміздегі франчайзингтік қатынастар
дамып, ел экономикасының дамуына
дем беретіні сөзсіз. Шыны керек, қазір
франчайзингткік бизнесті халық толық
түсінген жоқ. Көпшілікке түсінікті
болу үшін франчайзингтік қатынастар
екі ауыз сөзбен түйіндей кетсек, артық
болмас деп ойлаймыз. Қазіргі заманда табысқа тез қол жеткізу үшін жұрт
білмейтін бизнестің түрін ойлап табу
мүмкін емес. Сондықтан кәсіпкерлікпен
айналысуға ден қойған адам франшиза
сатып алып, өз арманын іске асыруына
болады. Осылайша тәуекелге бас тікпей,
дайын бизнеспен табысқа жетудің мәні
зор. Бұл ретте кез келген адам франчайзерден жұртқа танымал бизнестің атауы
мен іс-тәжірибесін сатып алып, оның
иесіне белгілі көлемдегі пайызын төлеп
тұрса жетіп жатыр. Бір сөзбан айтсақ,

Таяуда «Даму» қоры мен Қазақстанның франчайзинг одағы еліміздегі франчайзингтік қатынастардың
даму деңгейін сарапқа салып, арнайы конференция өткізді. Алқалы басқосуға еліміздегі бизнес
қауымдастықтар мен даму институттарың өкілдері, кәсіпкерлер қатысты. Өз кезегінде франчайзерлері
2012 жылды «Отандық франшизаның даму жылы» деп ат қойып, айдар таққанын айта кетуіміз керек.

дамыған бизнестің бөлшегіне айналасыз. Қазіргі таңда қандайда бір бизнесті
бастап, табысқа жету өте қиын. Бизнесті
аяққа тұрғызам дегеніңізше құзырлы
орындардың сансыз тексерулері сансыратып жіберетіні ащыда болса шындық. Ал
дайын франшизаны сатып алсаңыз, жылдар бойы қалыптасқан іс-тәжірибенің
негізінде жұмыс істеп, қысқа мерзімнің
ішінде мол пайдаға қол жеткізесіз. Осылайша бизнеске салған қаржының қайту
тәуекелін төмендетуге болады.
Басқосуда
франчайзингтік
қатынастарды жан-жақты зерттеу жүрген
мамандар еліміздегі 100 астам компания
кәсіптерін ары қарай өрістетуі үшін франчайзер болуға дайын екенін мәлім етті.
Бұған жауап ретінде, дайын бизнеске қаржы
салуға 10-15 компания ниет білдіргенін айта
кетуіміз керек. Отандық кәсіпкерлердің
өз кәсібін ары қарай өркендетуде
франчайзингтік қатынастарды таңдап
отырғаны бізді де қуантады. Болашақта
Қазақ жерінде пайда болған франчайзерлер сырт елдерге шықса, ел экономикасына
елеулі пайда келтіні сөзсіз. Қазірдің өзінде

елімізде франчайзингтік қатынастар саласында 25 мың адам жұмыс істеп, отбасы
асырап отыр. Осыдан-ақ бұл саланың еліміз
үшін қаншалықты маңызды екенін байқау
қиын емес. Қазіргі таңда франчайзингтік
қатынастардың айналасындағы қаржы айналымы миллиондаған долларға жеткені
Үкіметке ой салуы тиіс. Франчайзингтік
бағыттың табыстылығын ескерген «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қорыың өкілдері
алдағы уақытта бұл бағытта тиісті жұмыс
жоспарын құрып, 2016 жылға дейін елімізде
бизнестің жаңа түрін екі есеге арттыруға
бет бұрғанын айта кетуіміз керек. Бүгінде
дамушы
елдердегі
франчайзингтік
қатынастардың үлесі 40 пайызға жеткен.
Мамандар 2016 жылы еліміздегі аталған
сала 35 пайызға дейін өсетінін алға тартуда.
Дүниежүзінде
кең
тараған
франчайзингтік қатынастарды елімізде
дамытудың маңызы зор. Бұл ретте мемлекет франчайзингтік бизнеспен айналысушыларды қолдап, франшиза сатып алуға
оқталған азаматтарға жеңілдетілген несиелер бөлудің жолын қарастыруы керек. Сонда бұл сала өзінің жемісін беретіні сөзсіз.
Бұл ретте бізді франчайзинг бизнесті биік
белеске шығаруды мойнына алған қордың
бетбұрыс қуантады.
Конференция барысында Қазақстанның
франчайзингтік одағы мен «ITECA»
компаниясы арнайы келісім-шартқа қол
қойды. Елімізде түрлі іскерлік көрмелер
ұйымдастыруға машықтанған компания
алдағы уақытта франчайзингтік бизнеспен
айналысатын кәсіпкерлерге көрме залдарын тиімді шарттармен беруге бәтуласты.
Алғашқы көрме 18-20 сәуір аралығында
Астанада «FranchExpo 2012» деген атаумен өтпекші. «ITECA» компаниясы атынан
сөз алған Татьяна Шапошникова Астанада
өтететін көрмеге Ресейдің франчайзингтік
компаниялары де қызығушылық танытып, шараға қатысуға өтініш беріп
жатқанын алға тартты. Осы ретте көрмені
ұйымдастыруға «Даму» қоры да бел буып,
білек сыбана кіріскенін айта кетуіміз
керек. Конференция сөз алған «Даму»
қорының халықаралық ынтымақтастық

және қашықтан кеңес беру департаментің
директоры Зәуре Масғұтова:
– Бүгінде франчайзингтік қатынастар
шағын және орта бизнесті дамытудың
дәстүрлі жолына айналғанын кәсіпкерлер
жақсы біледі. Сондай-ақ, бұл жүйе бизнесті
қаржыландырдың төте жолы болуымен
де танымал. Сондықтан бізде елімізде
франчайзингтік қатынастарды дамытып,
кәсіпкерлірдің іскерлік білігін көтеруіміз
маңызды деп ойлаймын. Бүгінде «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры бұл бағытта
жұмыстарды өрістетуге мүдделік танытуда, – деп ойын ортаға салды. Ал «KAZNEX
INVEST» Ұлттық экспорт және инвестиция
жөніндегі агенттік төрағасының кеңесшісі
Сәуле Ахметова отандық компаниялар
франчайзингтік қатынастарды алға тарта
отырып сырт елдердің нарығына шығудың
жолын қарастыруы керектігін алға тартты. С.Ахметова сыртқа өнім экспорттауды мақсат тұтқан компаниларға агенттік
қол ұшын беруге дайын екенін жеткізді.
«Бірінші кезекте отандық өніміміз әлемдік
стандарттарға сай болуы керек. Бұл оңай
шаруа емес. Сондықтан біздер бұл бағатта
көптеген жұмыстар атқаруымыз керек»,
– деп агенттік кеңесшісі конференцияға
қатысқан кәсіпкерлерге өз кеңесін айтты.
Жиын соңында сөз алған Қазақстанның
франчайзинг одағының басшысы Вячеслав Сидельников «Қазіргі таңда
елімізде франчайзингтік қатынастарды
насихаттауға жағы кемшін түсіп жатқанын
мойындауымыз керек. Сондықтан біздер
алдағы уақытта бизнестің жаңа түрін халық
арасында кеңінен насихаттауға белсенді
түрде қатысып жүрген журналитер арасында байқау ұйымдастыру турасында шешім
қабылдадық. Құрметті журналисттер,
франчайзинг жайында жазған кең көлемдегі
материалдарыңды бізге жолдауларыңызды
өтінеміз. Байқаудың қорытындысын Астанада өтетін «FranchExpo 2012» көрмесі
кезінде анықтап, марапаттайтын боламыз»,
– деді. Конференцияға қатысқанымызда
биылдан бастап елімізде франчайзингтік
қатынастарды дамытуға айрықша көңіл
бөлініп отырғанын аңғардық.
Нұрлан БҮРКІТБАЙҰЛЫ.

