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Таяуда Алматыда Теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ
30 елдің сауда министрлерінің төртінші кездесуі болды. Шараға БҰҰ-ға мүше мемлекеттер, халықаралық
ұйым мүшелері қатысты. Жиында әлемдік экономикада географиялық қолайсыз жағдайдағы елдердің толық
бірігуіне қол жеткізу мақсатында халықаралық сауда
келіссөздерінде негізгі ұстанымды айқындап, теңізге
шығуға мүмкіндігі жоқ елдердің сауда әлеуетін нығайту
жайы талқыланды.

Бүкіл әлемде теңізге шығуға
мүмкіндігі шектеулі 40 шақты
елдің мәселесі бүгінде өзекті болып отыр. Оның ең көбі Африка,
Еуропа мен Азияда орналасқан.
Ал екеуі – Латын Америкасында. ТМД елдері ішінде Армения, Әзірбайжан, Түрікменстан,
Өзбекстан, Қырғызстан мен
Тәжікстанның теңізге шығатын
мүмкіндігі
жоқ.
Дегенмен
Еуропадағы теңізге шыға алмайтын
елдердің
дамушы
емес, дамыған елдер. БҰҰның тақырыптық жоспарына
сәйкес, бұл кездесу 2014 жылы
өткізілетін
теңізге
шығуға
мүмкіндігі жоқ елдердің Алматы іс-қимыл бағдарламасын
қарастыру бойынша 10-ыншы
жазғы конференцияға дайындық
болғанын айтуға болады.
Бағдарламаның
басым
бағыттары – ДСҰ-ға дамушы және транзитті елдердің
шұғыл кіру бағдарламасында
қарастырылған
халықаралық
сауданың
дамуына
ықпал
ету, дамушы және транзитті
елдер экспортының барлық
нарыққа енуін оңайлату, ДСҰ-да
келіссөздер мен сауда процедураларын оңтайландыруға жәрдем
беру, шекара бекеттерінде сауданы жақсарту, халықаралық
келісімдер мен конвенцияларды тиімді жүзеге асыру, жеке
секторды қосқанда ірі стейкхолдерлер (акционерлер) үшін
комитеттер мен ұлттық сауда

және көлік кеңестерін күшейту
қажет. Экономикалық даму
және сауда министрлігінің
мамандарының
айтуынша,
бұл кездесуі әлемдік саудада
теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ
елдердің рөлін арттырып, бұл
елдердің сауда-саттық, транзит,
көліктік-логистикалық әлеуетін
арттыруға мүмкіндік береді.
«Теңізге шыға алмайтын, экономикасы артта қалған елдердің
дамуына ықпалдастық жасау
үшін БҰҰ олардың өз өнімін
теңіз арқылы өзге елдердің
нарығына шығаруына көмек
көрсетуде. Мұндай кездесулер,
конференциялар бұл елдерге
инфрақұрылымдық өзгерістер
енгізіп, кедендік, әкімшілік
кедергілерді жоюға әрекет жасауда», – деген болатын экс-министр
Б.Сағынтаев. Сонымен бірге
ол ДСҰ-ға кіру Қазақстанның
басым
бағыттарының
бірі
екенін атап өтті. «Алматы іс-қимыл бағдарламасы
қабылданғалы бері Қазақстан
көлік
және
логистикалық
инфрақұрылымды
дамыту,
жетілдіру бағытында, сондайақ халықаралық сауданың дамуында көптеген кедергіні ең
серіп, айтарлықтай жұмыстарды
атқарды.
Қазақстан
өзінің
географиялық
орны
мен
экономикалық әлеуетіне, тарихи дәстүрлеріне сай әлемдік
халық шаруашылығы жүйесі
мен ғаламдық экономикалық
процестердің
халықаралық
интеграциялауының белсенді
жақтаушысы болып табылады»,
– деді Б.Сағынтаев.

Нам ВИЯКЕТ, Лаос Өнеркәсіп және сауда министрі, Теңізге шығу мүмкіндігі жоқ дамушы елдер
тобының төрағасы:
– Теңізге шыға алмайтын елдердің Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі тауар айналымын өсіріп,
әлеуетін арттырады. Қазір біз өз әлеуетімізді толық пайдалана алмай отырмыз. Көліктік тасымалда
зор шығындарға ұрынып отырмыз. Сондықтан бұл шығынды азайтып, ғаламдық нарықтарға шығу
үшін атқаратын жұмыстар әлі өте көп. Біз теңізге шыға алмайтын елдерге өз мақсатымызға қол жеткізу
үшін нақты әрекеттер жасауды ұсынамыз. Біздің дамушы елдер үшін зерттеу орталығын құруды жоспарлап отырмыз. Одан кейін барлық елді келісімді ратификациялауға шақыруды көздеудеміз.
Мануэл КАСЕРЕС, Парагвай Сыртқы істер министрлігінің экономикалық мәселелер жөніндегі
вице-министрі:
– Осыдан 10 жыл бұрын Алматы іс-қимыл бағдарламасын қабылдаған болатынбыз. Бұл бағдарлама
теңізге шығу мүмкіндігі жоқ дамушы елдердің алдағы өмірінде маңызды рөл атқарады деп ойлаймын.
Бүгінгі тақырыптар біздің Парагвайда да кеңінен талқыланады және бізге жауапкершілік жүктейді.
Біз әлі күнге дейін дағдарыстың салқынын сезініп отырмыз, экономика саласында шектеулер мен
қиындықтар өте көп. Сол себепті де әлемдік нарыққа еркін қол жеткізіп, жан-жақты сауда-сат
тықты дамытуға мүдделіміз. Теңізге шыға алмайтын дамушы елдер БҰҰ аясында бірлесіп, өздерінің
экономикалық дамуы үшін қиындықтарды еңсеріп, кемшіліктермен күресуі тиіс.
Гьян Чандра АЧАРЬЯ, БҰҰ бас хатшысының орынбасары:
– Теңізге шығу мүмкіндігі жоқ елдер тасымал мәселесін шешіп, инфрақұрылымды жақсартуы,
инвестициялауды ынталандыруы керек. Бұл арада экспорттың әркелкі болмауы әлемдік нарыққа
шығуға қиындық келтіріп отыр. Сондықтан бізге халықаралық қауымдастықтың қолдауы керек.
Халықаралық комитеттер теңізге шыға алмайтын елдердің әлеуетін қолдауға бағытталған белгілі
бір бағдарлама қабылдауы қажет деп санаймын. Осының нәтижесінде ғана өз мақсатымызға жете
аламыз.

Оңтүсті Қазақстан облысындағы индустриялды-инновациялық
бағдарламаның қалай іске асып жатқанын халыққа жеткізу үшін
Асқар Мырзахметовтің бастамасымен бір топ республикалық газеттер мен телеарналардың журналистеріне пресс-тур ұйымдастырылды.
Осы ретте журналистер облыс әкімі аппарат басшысының орынбасары – баспасөз қызметінің жетекшісі Берік Уәлидің өзі бастап жүрді.
Біздер алдымен Сайрам ауданының
«Тассай» ауылының аумағында орналасқан
«Эко-фарм интернейшнл» серіктестігіне ат
басын бұрдық. Тассай ауылы – Шымкенттен
«таяқ тастам» жерде екен. Кәсіпорынның
басшылары журналистер қауымын құшақ
жая қарыс алды. Медициналық жабдықтар
шығаратын
кәсіпорын
болғандықтан
мұнда тазалыққа аса мұқият қарайды екен.
Аяққаптан бастап, шашымызға дейін салофан киіп, жамылғымен қымталып барып,
ішке ендік.
– Біздің кәсіпорынымызбен бәсекеге
түсе алатындай зауыт ТМД елдерінде жоқ.
Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған
бір рет қолданылатын жүйенің жылына

20 млн. данасын шығарамыз. 5 млн. дана
қан құюға арналған бір рет қолданылатын
жүйе дайындалады. Бұдан өзге куско айнасын, фологей катеторын, тілге арналған
терапиялық шпатель, фольман қасығын
шығарамыз, зәр қабылдағыш та жасаймыз, – деді кәсіпорынның атқарушы директоры Ғалымжан Таласов. Таяуда ғана
пайдалануға берілген зауыт аталған
өнімдерімен Қазақстанды қазірдің өзінде
толық қамтамасыз етіп отыр. Бұрын
түгелдей шет елдерден сатып алынатын
медициналық жабдықтар енді Шымкентте
шығып жатыр. Кәсіпорынды іске қосқанға
дейін 1 млрд 130 млн. теңге инвестиция
құйылған. Қазір 180 адам жұмыс істеуде.
Өз кезегінде кәсіпорын басшысы медицина саласына қажетті дәрі-дәрмек шығаруға
қажетті шикізаттың басым бөлігін сырт
елдерден экспорттайтынын алға тартты.
Осы ретте біздер сырттан тасымлданадыт
шикізат өнімдеріне Кедендік одақтың қалай
әсер еткенін сұрадық.
– Шынын айту керек, біздің кәсіпорынға
қажетті шикізат өнімінің көпшілігін біздер
Кедендік одақтан тысқары жатқан елдерден тасымалдаймыз. Сондықтан үштік
одақ біздің жұмысымызға біршама кері

әсері болғанын жасырудың жөні жоқ.
Бірақ біздер о баста осы кәсіпті бастағанда
мұндай қиындықтардың болатынын біліп,
оны еспке алдық. Сондықтан Кедендік
одаққа байланысты туындағын жайттар
кәсіпорынның ырғақты жұмыс істеуіне
кесірін тигізген жоқ. Әңгіме басында біздің
кәсіпорынның ТМД аумағында теңдесі жоқ
екенін айттық қой. Біз осы мүмкіндікті
пайдалана отырып, өндірген өнімімізді
Кедендік одаққа мүше елдерге еркін саудалап жатырмыз, – деді кәсіпорын басшысы.
Бұдан кейін біздер шыны, құбыр, ішімдік
пен сусындағы түрлі қақпақ шығаратын
және көлік двигетельдеріне қажетті май
шығаратын кәсіпорындардың жұмысымен
таныстық. Осы ретте біздер құбыр, қақпақ
шығаратын кәсіпорындар өздеріне қажетті
полителен шикізатының бәрін Оңтүстік
Кореядан
тасымалдайтынын
білдік.
Шағын зауыттағы мамандар Атыраудағы
мұнай-химия өндірісі аяққа тұрмайынша
шикізатты сырт елдерден тасымалдауға
мәжбүр екендерін тілге тиек етті. Қазіргі
таңда Маңғыстау облысында шығып
жатқан полителен заттарының сапасы сын
көтермейді. Кәсіпкерлер болашақта бұл
мәселенің оң шешемін табатына сенімді
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Таяуда Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының белсенді мүшесі «Алтын зерде» ательесінің иесі Пернегүл
Абдуллаевамен тілдескенімізде, кәсіпкер бізге қазір сән әлемі мен жеңіл өнеркәсіп төңірегіндегі ойын ортаға
салған болатын. Осы ретте қолы шебер бизнес-ледидің оралымды ойларын газетімізге жариялап, оқырман
назарына ұсынып отырмыз.

Сән салондарының жұмысы көпшілікке,
әсіресе нәзік жандыларға қызықты болып
көрінетіні белгілі. Өзімнің бұл жұмыспен
кәсіби тұрғыда айналысып, Қазақстанның
сән әлеміне өз үлесімді қосып жүргеніме
бақытты сезінемін. Бүгінде еліміздегі киім
тігуге машықтанған ательелерді бірнеше
бағытқа бөліп қарастыруға болады.
Айталық, бір ательелер өндіріс ошақтарына
арнайы киімдер тігуге бағытталса, енді
біреулері мектеп оқушыларына арнап
киім тіккенді жөн санайды. Ал мен сияқты
біраз ісімерлер әнші-күйшілер мен өнер
ұжымдарының киімдерін тігеді. Қазіргі
таңда әр ательенің өзінің клиенті мен
бағыты қалыптасқан. Сондықтан біздердің
арамызда анау айтқандай бәсекелестік,
көреалмаушылық жоқ деп нық сеніммен
айта аламын. Қазір елімізде жеңіл өнеркәсіп
саласының отын өшірмей тұрған осы шағын
тігін цехтар мен ательелер. Сол себепті
біздердің арамызда қызу бәсекелестік
бжоқ. Өнер адамдары мен ұжымдарына арнап, саханалық киім тігуге «Алтын зерде»
ательесі барынша маманданған. Саханалық
киім үлгілерін жасау оңай емес. Ол үшін
үнемі шығармашылық ізденісте болуың
керек. Бұл бағытта шебер тігінші болу
аздық етеді. Айталық, ательемізге бір әнші
келіп, алдағы болатын шығармашылық
концертіне арнап киім тіктіргісі келді дейік.
Бұл ретте біздер саханалық киімнің ән мен
әншіге, саханаға үйлесіп тұруына баса мән
береміз. Бұл үшін әншімен кеңесіп, концерт

барысында сахананы қалай безендіретінін
сұрап, біліп алған соң ғана іске кірісеміз.
Саханалық киімді тігу ісі осындай үлкен
қажырлы еңбекті қажет етеді. Өзім бұл
салада ұзақ жылдардан бері жұмыс істеп
келе жатқандықтан өнер адамдарының
киімін тігуді зор тәжірибе жинадым деп
нық сеніммен айта аламын. Қазір елімізде
саханалық киім тігуге маманданған
саусақпен санап алатын ателье бар. Олар
«Сымбат», «Мақпал», «Ерке-Нұр» және
«Алтын зерде» десек қателеспеймін.
Осы аталған сән ательелерінің өзіндік
қолтаңбасы қалыптасқан. Бір ательенің
тіккен киімін келесі ательенің дүниесіне
мүлде ұқсамайды. Қажет болған жағдайда
біздер бір-бірімізбен пікірлесіп, ой бөлсіп
тұрамыз. Осы ретте «НГ» газеті арқылы
сән саласында жүрген кәсіпкерлердің мына
бір мәселесін жоғары жаққа жеткізгенді
жөн санып отырмын. Қазір елімізде
мемлекеттік сатып алу ісі электронды
негізде жүзеге асып жатқаны белгілі.
Өнер ұжымдарының көпшілігі мемлекетке қараған соң, өздеріне қажетті киімдерін
тіктіру үшін мемсатудың веб-порталына
хабарлама береді. Бұдан кейін ортан жолдан қосылған кәсіпкерсымақтар тендерді
ұтып, өнер ұжымдарына арзан, ешқандай
талғамға сай келмейтін киімдерді беріп,
мемлекет қаржысын босқа рәсуа етіп
жатқаны жасырын емес. Ия, мемсатудың
ашық, мөлдір болғанын қалаймыз. Бірақ
оны ұйымдастырушылар сатып алатын

Бүгінде
табиғи
ресурстар
мен
қаржылай
шығындарды үнемдеу үшін дүниежүзі елдері «жасыл»
экономикаға көшуге бастағына белгілі. Қазақстанның
экологиялық тұрғыдан таза экономикаға көшу
мәселесі жақында «Жасыл» экономикаға көшудегі
ынтмақтастық тетіктері: стратегиядан – стратегияға»
деген халықаралық конференцияда кеңінен сөз болды.
Жиын барысында білікті мамандар баяндама жасап,
көкейде жүрген ойларын ортаға салды.
Қазақстанның тұрақты дамуын қамтамасыз ету және «жасыл» экономика принциптерін
енгізу мәселесіне Қоршаған
ортаны қорғау министрлігіне
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев
нақты тапсырма берген болатын.
Бұл бағытта біздер дүниежүзі
елдерінің озық тәжірибелерін
пайдаланамыз керек. Қазіргі

таңда бұл бағытта Германия мен
Оңтүстік Корея дүниежүзіне
үлгі болып отырғаны белгілі.
Бұл мәселеге қатысты Қоршаған
ортаны қорғау министрі Нұрлан
Қаппаров стратегиялық құжатты
әзірлеу кезінде министрлік «жасыл» экономиканы дамытуға
үлес
қосқан
кәсіпкерлерге
салықтық жеңілдіктер енгізудің

заттың сапасын ескеріп, лайықты бағасын
белгілеуі тиіс. Егер әңгіменің ашығын
айтсақ, өнер ұжымдарына қажетті киімді
сатып алу үшін мемсатудың қажеті шамалы. Олар нарықта танымал бірнеше ательені
шақырып, өздеріне қандай киім қажет
екенін айтуы тиіс. Сол кезде біздер олармен
кең отырып, киімінің бағасы мен сапасы
турасында келісіп аламыз. Өнер ұжымдары
жай ғана мекеме емес. Олар үнемі халық алдында жүретіндіктен, саханаға жарқырап
шығуы тиіс. Сондықтан мемлекеттік сатып алу ісін өнер ұжымдарына қолданудың
қажеті шамалы. Қазір түрлі концерттерде
ансамбль мүшелерінің киіміне көз салсаңыз,
сапасы сын көтермейтінін байқайсыз.
Шығармашылық бірлестіктер тек елімізде
ғана өнер көрсетпейді ғой. Олар сырт елдерге шығып, ұлттық өнерімізді паш ететіні
белгілі. Сол кезде олардың сахна төрінде
сапасыз киіммен тұрса, шетелдіктер
«қазақтарда киім кию мәдениеті болмаған
екен ғой» деп күлмей ме? Еліміздің
мәдениет саласын басқарып жүрген азаматтар осы мәселені ойлануы тиіс. Өнер
ұжымына арналған киім базарларда сатылмайды. Әр ұжымның ажарын ашатын
киім болуы шарт. Бұл үшін ансамбльдің
режиссері мен суретшісі сәнді киім тігетін
мамандармен тізе қосып, жұмыс істейді.
Мемсатудың порталына хабарлама берумен мәселе шешілмейді. Шығармашылық
ұжымға киім тігуде суретші мен режисермен бірлесіп жұмыс істейтіні белгілі.

маңызы зор екеніне тоқталған
болатын. Ол: «Көптеген елдерде «жасыл» экономикаға өту
кезінде салықтық ынталандыру қарастырылған. «Жасыл»
экономикаға өту бойынша стратегиялар әзірлеу кезінде және
аталған салаға инвестициялық
ағынды көптеп тарту үшін
салықтық
ынталандыруды
қолдану жағы ескерілетін болады», – дегені есімізде. Болашақта
елімізде испан технологиясы бойынша жылыны 400 мың тонна
қоқыс өңдейтін зауыт салынбақ.
Ал алдағы 2 жылда елімізде дәл
осындай 9 зауыт бой көтермекші.
Жалпы, таяу 10-15 жылдың
ішінде Қазақстанда 41 қоқыс
өңдейтін зауыт салынып бітеді
деп жоспарланып отыр.

Режиссердің ойындағы киімін дайындау
үшін суретшімен жұмыс істеу қажет. Керек десеңіз, ансамбльдің әрбір мүшесімен
сөйлесіп, ойын білудің де маңызы зор.
Сол себепті өнер ұжымдарын мәжбүрлеп
мемсатуға қатыстырудың жөні жоқ. Егер
жағдай осылайша жалғаса беретін болса,
әртістеріміз талғамсыздыққа ұшырауы
мүмкін. Өкінішке орай, сапасыз жұмыс
істейтін кәсіпкерлер мемсатуға сүйеніп, айласын асырып жүр. Ия, қарапайым қалам,
қағаз, түрлі құрал жабдық сатып алуда электронды мемсатудың қажет екенін түсінеміз.
Бірақ өнер ұжымдарына қажетті киім, түрлі
аспаптар жасатуда екі жақ бірлесіп жұмыс
істеуі керек деп есептеймін. Еліміздегі белді
ансамбльдердің басшылар электронды мемсату өздерінің оң жамбасына келмейтінін
үнемі айтады. Қазіргі таңда біздер «Сазген
сазы», «Құлан сазы» және ҚазҰУ, ҚазЭТУ
сынды белді оқу орындардың саханалық
киімдерін тігіп, тығыз байланыс орнаттық.
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университетінің 75 жылдық мерейтойы
болғанда «Студенттер сарайына» қажетті
жасау-жабдықтардың бәрін тігіп оқу орын
басшыларының алғысына ие болғанымды
мақтанышпен айта аламын. Бұдан басқа
«Қазақ әуендері» және «Жетісу әуендері»
шығармашылық ұжымдары да «Алтын зерде» ательесінің тұрақты клиенті десек болады. Бір кездері «Гүлдердің» бишілеріне
де көздің жауын алатын сәнді киімдер
тігіп бердім. Соңғы уақыттары Астанадағы
«Шалқыма» би тобымен бірлесіп жұмыс
істеп жатқан жайым бар. Бұдан басқа
жұрттың көз алдында жүрген, елге беделді
көптеген әншілердің кимін тігуге де белсене қатысып отырамын.
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Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығына мүше кәсіпкерлерайналасында болып жатқан жайттарға бейжай қарамайтынын «НГ» газетінің оқырмандары жақсы біледі. Қоғамдық өмірімізде орын алып жатқан
оқиғаларға дер кезінде үн қатып, көкейде жүрген ойын ортаға салудан қашпайтын белсенді кәсіпкердің бірі
Нұржан Қалиев десек қателеспейміз. Еліміз нарықтық қатынастарға құлаш ұрған тұста мемлекеттің арқа
сүйер бірден-бір тіреуіші кәсіпкер екені көп айтылады. Сондықтан қоғамдық жағдайларға кәсіпкерлердің дер
кезінде өз ойын білдіріп отыруы қашанда маңызды. Сондай абзал азаматтардың бірі Нұржан Сайлаубекұлы.
Ол бұған дейін де «НГ» газетінің сұрақтарына тұщымды жауап беріп, оқырманның ыстық ықыласына
бөленген-ді.

Бизнестің алды құз, арты тұман
–
Нұржан
Сайлаубекұлы,
соңғы
уақыттары еліміздегі шағын кәсіпкерлер
көптеген қиын жағдайды бастарынан өткерді.
Еліміз тәуелсіздігін алғалы бері шағын және
орта бизнесті серік еткен өздеріңіздей азаматтар құзырлы орындардың жөнсіз тексеруін,
қаржылық ресурстардың тапшылығына, тіпті
Кедендік одақтық тиімсіз тұстарына төтеп
беріп, кәсібіне адалдық танытқанын білеміз.
Қазір кәсіпкерлікпен айналысуға ден қойған
адамдар осындай қиыншылықтарды еңсеруге
қаншалықты мүмкіндігі бар?
– Дұрыс айтасыз, біздер қолға алған
кәсібімізді көркейту жолында көптеген
қиындықтарды жеңдік. Біздің кезімізде
кәсіпкерлік нысанды тіркеуден бастап,
кәсіпкерлік
қатынастарды
реттейтін
заңнамалар да дұрыс қалыптаспаған болатын. Бірақ біздер бұл қиыншылықтың
бәрін еңсердік. Ал қазір кәсіпкерлікті бастау өте қиын. Тәуелсіздік жылдары шағын
және орта бизнес саласында айтарлықтай
бәсекелестік қалыптасты. Бұдан басқа билік
орындарының қоятын талабы да күрделене
түсті. Өзіңіз айтақанда қазір елімізде шағын
кәсіпкерлікті дамытатын қаржылық ресурстар да қолжетімді болмай тұрғаны жасырын емес. Күні кеше ғана еліміз мүше
болған Кедендік одақ та отандық бизнесті
есеңгіретіп тастағаны мен айтпасамда
халық жақсы біледі. Отандық шағын және
орта бизнес толықтай аяғынан тұрмай жатып, биліктің Кедендік одаққа мүше болуы
кәсіпкерлерге ауыр соққы болып тигені сөзсіз.
Қазір Ресейдің кәсіпорындары Қазақстан
нарығына кіріп, өзінің мүмкіндігін кеңейту
үстінде. Ал отандық бизнестің олармен
бәсекеге түсетіндей қауқары болмай тұрғаны
бүйірімізге шаншудай қадалады. Өйткені
олардың айналымдағы қаржысы бізбен
салыстырғанда төрт-бес есе жоғары. Ресей
кәсіпкерлерінің адами және қаржы ресурсы
жағынан бізден әлдеқайда мығым екенін
мойындауымыз керек. Мұндай жағдайда
біз олардың алдында амалсыз тізе бүгеміз.
Қазір көптеген адамдар маған «Кедендік
одақты пайдаланып, Ресей нарығына неге
шықпайсыңдар» дейді. Ия, үштік одақ біздің
Ресей нарығына шығуымызға толықтай жол
ашып отыр. Бірақ өндірісіміз дамымаса, Ресей
нарығына шығып, не табамыз? Қарапайым
адамдар осыны түсінбейді. Айталық, біздер
кеңсе тауарларын Ресей мен Қытайдан
әкеліп
саудалаймыз.
Біздер
Ресейдің
нарығында олардың тауарын өздеріне саудалап, бәсекелесе алмаймыз ғой. Осыдан-

ақ, Ресей нарығына шығудың тиімсіздігін
байқауға болады. Отандық өндірісті дамытпайынша үштік одаққа мүше болмай тұра
тұруымыз керек еді. Бірақ билік орындары
мұны күтіп жатпады. Бұл ретте Кедендік
одақтың еліміз үшін түкке қажеті жоқ деп
айтуға боламас. Ресей территориясы арқылы
мұнай мен түрлі шикізаттарды тасымалдап
отырған ірі компаниялар үшін Кедендік
одақ пайдалы. Үкімет Кедендік одаққа мүше
болғанда осыған баса мән бергені анық.
Бірақ біздің елімізде ірі кәсіпорындарынан
басқа шағын кәсіпкерлердің де бар екенін
естен шығармауымыз керек қой. Жаңадан
ашылған кәсіпкерлерді былай қойып,

дағдарысты кезең әлі біразға дейін созылатындай... Айталық, осыдан 4-5 жыл бұрын
бизнесті кеңейту қазіргіден қарағанда
әлдеқайда жеңіл еді. Ал қазір кәсіпті кеңейтуді
емес, сақтап қалуды ойлайтын болдық. Қазір
билік орындары кәсіпкерлікпен айналысуға
қажетті құжаттар санын қысқартып, жаңа
бизнес бастауға түбегейлі өзгерістер енгізді.
Бұл бағытта ілгерілеушіліктер орын алып
жатқанын мойындаймыз. Бірақ Үкімет шағын
бизнеске деген қамқорлығы кәсіпкерлік
нысанды тіркеумен шектелмеуі керек. Дәл
қазір шағын кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан кешенді қолдау қажет. Ол қаржылай,
салықтық тұрғыдан болуы керек деп ойлай-

зат қайдан болсын. Осыған дейін жұмыс
істеп келе жатқан кәсіпкерлер, сол баяғыша
жұмыстарын жалғастыруда. Олар несие алып,
кәсібін кеңейтейін десе, нарық тым шектеулі
екенін түсінеді. Сондықтан олар несиеге
анау айтқандай мұқтаж емес. Тағы бір айта
кететін жайт, қазір билік орындары қызмет
көрсету және сауда-саттық саласында жұмыс
істеп жатқан кәсіпкерлерге жеңілдетілген
несие қарастырмаған. Ал ішкі нарыққа көз
салсаңыз шағын және орта бизнестің 80 пайыздан астамын осы сауда-саттық пен қызмет
көрсету саласы құрап отырғанын байқайсыз.
Бірақ оларға мемлекет тарапынан қолдау жоқ.
Осыдан-ақ мемлекеттің шағын кәсіпкерлерге

нарықта бұрыннан жұмыс істеп келе
жатқан кәсіпорындардың өздері көптеген
қиындықтармен бетпе-бет келгенін жасырмай айтуымыз керек. Қазақстанда адам саны
анау айтқандай көп емес. Сондықтан біздің
нарық шектеулі. Осы жайттар бизнесімізді
кеңейтуге мүмкіндік берер емес. Өзі
шектеулі нарыққа енді Ресейдің кәсіпкерлері
балға үймелеген арадай қаптап жатыр. Бұдан
басқа қаржылық ресурстардың тапшылығы
да кәсіпкерлерді жіпсіз байлап отыр.
Қазіргі таңда еліміздегі шағын бизнестің
алды құз, арты тұман болып тұр. Ал бұл
қиыншылықтан қашан құтылатынымзды
айту қиын.
– Сонда шағын бизнес дағдарыстың
батпағынан әлі де малтығып отыр ғой?
– Қазіргі таңда көптеген адамдар
дағдарысты артқа тастадық деп желпініп
жүр ғой. Ия, қазір дүниежүзілік нарықта
Қазақстанның
шикізат
экспорттайтын
компанияларының өніміне сұраныс қайтадан
пайда болды. Ал шағын кәсіпкерлік үшін

мын. Сол кезде кәсіпкерлер ісін дамытып, ел
экономикасын өркендетеді. Ал осы айтылған
істерді қолға алмасақ, шағын кәсіпкерлік
үнемі дағдарыстың қыспағында қала беретін
болады.

тиісті деңгейінде көңіл бөлмей отырғанын
байқаймыз.
– Сонда бізде мемлекеттің қаржылықнесиелік ресурсына кімдер қол жеткізуде?
– Әриене, мемлекеттің жеңілдетілген
несиелеріне ірі кәсіпорындар пайдаланып отыр. Айталық, шағын кәсіпкер
жаңадан өндіріс орынын құрып, несиеге қол жеткізуге ұмтылса, банк болашақ
кәсіпорынның техникалық негіздемесін
дайындап әкелуіңді талап етеді. Содан
кейін болжаммен кәсіпорынның болашақта
не өндіріп, соңында нендей «жетістікке» қол
жеткізетінін жазып барасыз. Техникалық
негіздемемен мұқият танысып шыққан
банк өкілдері болашақ жоспарыңыз шынайы өмірмен сәйкес келмейтінін айтып,
бірден сізге несие беруден бас тартады.
Осыдан кейін салыңыз суға кетіп үйге
басың салбырап қайтатыныңыз анық.
Ал ірі корпорациялар мен акционерлік
қоғамдарға банктер қай уақытта болса да
қуана-қуана несие беруге дайын. Өйткені
олар ірі кәсіпорындардың нарықта жұмыс
істеп жатқанын, айналымда мол қаржысы
бар екенін жақсы біледі. Сондай-ақ, қаржы
ұйымдары оларға берген несиесін оңай
бақылай алады. Ірі кәсіпорындардың осындай артықшылықтарынан кейін банктер
олармен бірлесіп жұмыс істеуден қашпайды.
Ал бәрін басынан бастауға талпынған
кәсіпкерлерді ана құжатты, мына құжатты
әкел деп әуіре-сарсаңға салып қояды.
Ия, жаңа дүниені бастау үлкен тәуекелді
қажет ететінін біз жақсы түсінеміз. Бірақ
біздің кәсіпкерлер тәуекел етіп, өндіріс
ошақтарын ашпаса, ешкім бізге сырттан
келіп, зауыт-фабрикалар салып бермейді
ғой. Жарайды мұндай тәуекел зор іске
коммерциялық банктер өз қаржатын салып,
бастарын бәйгеге тікпей-ақ қойсын. Бұл
ретте мемлекет талпынған кәсіпкерлердің
ниетін қолдап, олардың тәуекелін бөлісуіне
болады ғой. Мемлекет өзінің шағын және
орта бизнесті қолдауға арнаған қаржысын
екінші деңгейлі банктерге орналастырғанда
оларға қаржының пайыздық үстемемен
қайтуын қадап тұрып тапсырады. Осыдан кейін банк қызметкерлері жаңа бизнес жобаларға күмәнмен қарап, оларды
қаржыландырудан бас тартады. Осыдан-ақ,
Үкіметтің өндірісті дамытуға қаншалықты
ниетті екенін байқауға болады. Осы жайттар шағын кәсіпкерлердің өндіріс саласына
араласуына кедергі келтіріп отырғанын жасырып, жабудың жөні жоқ.

Тәуекелді кім бөліседі?
– Айтыңызшы, қазір шағын кәсіпкерлер
мемлекеттің қаржылық қолдау ресурстарына
қаншалықты қол жеткізіп отыр деп ойлайсыз?
– Ашығын айту керек, өз басым шағын
кәсіпкерлердің мемлекеттің жеңілдетілген
несиелерін алып жатыр деп айта алмаймын. Ия, Үкімет «Даму» қоры арқылы
шағын және орта бизнес үшін жеңілдетілген
несие ұсынып жатыр. Бірақ мемлекет
қаржысын кәсіпкерлерге жеткізу ісі банктерге жүктелген. Жеңілдетілген несиеге
қол жеткізгісі келген кәсіпкердің кепілге
қоятын мүлкі мен жағымды кәсіпкерлік тарихы болуы шарт. Ал кәсіпті жаңадан бастаған
адамда жағымды кәсіпкерлік тарих пен кепіл
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Қалай десекте 1997 жылдан бері «Даму»
қоры бұқараның қалтасына уыс-уыс ақша салып бермесе де, бизнеспен қалай айналысудың
жөн-жосығын үйреткені анық. «Дамуды»
қанша жерден сөге, жамандасақ та қордың
өзге даму институттарына қарағанда халыққа
бір табан жақын.
«Даму» 15 жыл бойына кәсіпкерлік
саланың
ағартушылық
жұмыстарын
жүргізуде өзіне қамшы салдырмағаны анық.
Бұған күні қазірге дейін ауыл-аудандарда
ұйымдастырылатын семинарлар дәлел бола
алады. Кәсіпкерлік саланы жетік білетін адам
үшін бұл аса бір маңызды мәселе еместей болып көрінуі мүмкін. Бірақ тұтас халықты бизнеспен айналысуға үгіттеу – сөз жоқ сауабы
мол іс. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды
жүргізуде «Даму» қорына ешкім мін таға
алмасы анық. Журналистермен жүздесуде
«Даму» басқарушы директоры Ғабит Лесбеков: «Кәсіпкерлік салада қаржылық қолдаудан
басқа, бейқаржылық қолдаудың да маңызы зор.
Айталық, қол жеткізген несиені кәсіпкердің
дұрыс жұмсауы қашанда маңызды. Қазіргі
таңда «Даму» қора облыс орталықтарындағы
кәсіпкерлереге қызмет көрсететін орталықтар
арқылы жұрттың сұрақтарына жауап беріп
жатыр. Алдағы уақытта біздер жергілікті
әкімдіктерге қарайтын осындай орталықтарды
толықтай
өз
қарамағымызға
алып,
кәсіпкерлерге кешенді көмек көрсетіп, кеңес
беруді жоспарлап отырмыз», – деп көкейде
жүрген ойын журналистерге мәлім етті. Жиында журналистер қауымы кәсіпкерлерді көп
мазалайтын несиелеу мәселесіне қатысты
сұрақты да қойды. Бүгінде кәсіпкерлердің
көпшілігі Үкіметтің «Даму» қорына бөлген
қаржысына банктердің операторлық жасайтына наразы. Өйткені коммерциялық
банктер мемлекеттің кәсіпкерлік саланы

Биыл «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының шағын және орта
бизнестің өркендету жолында жұмыс істей бастағынаны 15 жыл. Осы
айтуылы мерекеге орай қор басшылары Алматыда журналистердің басын қосып, баспасөз мәслихатын өткізді. Қазір шағын және орта бизнес
ел экономикасының өзегіне айналуы тиіс екенін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жиі айтып жүргені белгілі. Елімізге нарықтық қатынастар дендеп енгелі бері отандық экономикада шағын және орта кәсіпкерліктің
үлесі 25-30 пайыздан асқан емес. Егер біздер кәсіпкерлік салаға арқа
сүйеген ел болуды армандасақ, аталмыш саланың үлесі 60 пайыздан
кем болмауы тиіс. Осындай жайттар еске түскенде 15 жылдан бері дамылсыз жұмыс істеп келе жатқан «Даму» қоры шабысын үдете түсуі
керек екенін байқайсың.

қолдауға бағыттаған қаржысына пайыздық
үстеме қосып, жеңіл несиені «ауырлатып»
жіберетінін жұрттың бәрі біледі. Ия, о баста

қор бизнеске қаржы бөлуге тікелей өзі араласып, біраз қаржысын қайтара алмаған соң,
банктермен серіктес болуға мәбүр болған еді.

Таяуда елімізге ресми сапармен Эстония Үкімет басшысы Андрус Ансип келіп қайтқан болатын. Мәртебелі
мейман «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорында болып, екі елдің кәсіпкерлерінің іскерлік форумына да
қатысқан-ды. Форумда екі жақты сауда-экономикалық
ынтымақтастықты дамыту, іскерлік байланыстар орнату, бірлескен өндірістер құру, экономиканың түрлі
салаларында инвестициялық жобаларды іске асыру
мүмкіндіктері талқыға түскен-ді.

Екі
ел
арасындағы
ынтымақтастыққа
қатысты
алғашқы келісім 1999 жылы
жасалған-ды. Қазақстан мен Эстония арасында қара металлургия,
химия өнеркәсібі, астық жеткізу,
электр мәшинелері мен олардың
жабдықтары, халықтың күнделікті
тұтынатын заттарын сатып алу,
сату және өндіру бойынша байланыс біршама дамыған. Қазақстанда
эстондық капиталдың қатысуымен
54 кәсіпорын тіркелген. Олар
экспорттық-импорттық операциялар, делдалдық қызмет көрсету,

жиhаз өндірісі, азық-түлік өнімдері,
құрылыс және архитектура салаларында жұмыс жүргізеді.
Эстонияда
бизнесті
дамыту үшін заңдық тұрғыдан
қайшылықтар
кездеспейді.
Жариялылық пен ашықтыққа
құрылған
салық
жүйесі
қалыптасқанын атап айтуымызға
болады.
Эстондардың
айтуынша, кәсіпкерлерге жасалған
жеңілдіктердің тиімділігі сонша,
болашақ кәсіпкер үйде отырып 15
минут ішінде интернетпен жеке
кәсіпкерлігін ашып, тіркеу жасай алады. Біздің ел де бизнестің
аяғынан шалатын кедергілерді
мейілінше
жоюға
талпынып,
электрондық үкімет жобасы аясында бірталай шараларды қолға
алғаны мәлім. Дегенмен бұл бағытта
атқарылар іс әлі шаш-етектен екені

де шындық. Сондықтан, екі елдің
арасында бұл бағытта да тиімді
ынтымақтастықты
дамытудың
маңызы зор. Оны Эстонияның
үкімет басшысы да атап өтті.
Өз кезегінде Эстония премьерминистрі Андрус Ансип «Қазіргі
кезде Эстония Азия елдерімен,
соның ішінде Қазақстанмен тығыз
ынтымақтастық орнатуға мүдделі.
Бұл орайда біздің елде Қазақстанмен
электронды құралдармен жұмыс
істеу және оларды дамыту, шикізат
өнімдерін сатып алу бойынша
бірлескен жобалар жүзеге асып
жатыр. Эстония әлемде «электронды
үкіметті»
дамытқан
және халықтың компьютермен
жұмыс істеуі бойынша жоғары
көрсеткішке ие мемлекеттердің
бірі», – деп ойын ортаға салды. ЕуроОдақтың толыққанды

Баспасөз мәслихатында бұл сұраққа «Даму»
қорының Басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова былай деді:
– 2007 жылдан бастап қор тікелей
несиелеуді
тоқтатты.
Біз
банктердің
бәсекелесінен серіктесіне айналдық. Сол
жылы ребрендинг шарасын қолға алынған еді.
Яғни, бұрынғы шағын кәсіпкерлікті дамыту
қорынан «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорына
айналған еді. Негізінен, жобаларды субсидиялау, кепіл беру, инфрақұрылымдарды жеткізу,
кәсіпкерлерді оқыту арқылы олардың дамуына жағдай жасау біздің басты жұмысымыз.
Қалған қаржылық мәселелер жеке нарықтың
еншісінде, – деді. Ия, о баста халық кәсіпкерлік
қатынастарды жете түсінбей алған несиелерін
қайтармады. Оның үстінде «Даму» қорының
да іс-тәжірибесі аз болғанын мойындауымыз керек. Қор мемлекеттің кәсіпкерлік
салаға бөлген қаржысын өзі басқаруының
маңызы зор. Өйткені қазір «Даму» еліміздің
барлық аймағында аумақтық филиалдарын
ашып, қанатын кеңге жайған. Оның үстіне
кәсіпкерлердің де таным-түсінігі кеңейе
түскені белгілі. Осыдай жайттарды ойымызға
оралғанда «Даму» қорының кәсіпкерлерге
қолдау көрсетуде қаржылық ресурсын банктерден алып, өздері басқаратын уақыт
жеткенін байқайсың.

мүшесіне айналған Эстонияда
шағын және орта бизнесті дамытуға
барынша жағдай жасалынған.
Бірінші кезекте эстондар Еуразия
кіндігіндегі мемлекеттердің Еуропа нарығына шығуына қолайлы
территориялық аймақта жатыр.
Бұдан басқа 2000 жылдан бері
Эстония заңды тұлғаларға салатын табыс салығының көлемін
0-дік пайызға түсірген бірденбір мемлекет. Мұндай салықтық
қолайлы жағдай эстон экономикасына қаржы салған сырт елдің
кәсіпкерлеріне мейлінше қолайлы
екенін байқау қиын емес. Бизнеске
жасалған осындай қамқорлықтың
арқасында
қазір
Эстонияның
экономикалық жағдайы басқа елдермен салыстырғанда анғұрлым
жақсы болып тұр. Қазіргі таңда кәрі
құрлықты мекендейдін елдердің
көпшілігі мемлекеттік қарыздарын
реттей алмай, дағдарысқа тап болып
отырғаны белгілі. Осы жағынан
алып
қарасақ,
Эстонияның
ЕуроОдақтағы мемлекеттік қарызы
ең төмен ел екенін байқаймыз. Бұл
жағдай өз кезегінде Эстонияның
инвестициялық тартымдылығына
оң әсер ететінін премьер-министр
Андрус Ансип мәлім етті.
Эстонияда шағын және орта
бизнес ашып, жұмыс істеуге ниет-

тенген сырт елдердің азаматтарына ел үкіметі бірден ел аумағында
2 жыл жүріп-тұруына рұқсат
беретінін айта кетуіміз керек.
Кей жағдайда мұны 5 жылға дей
создыруға болады. Ал осы уақыт
аралығында сырт елден келген
кәсіпкерлер өзін жақсы жағынан
көрсетіп, эстон экономикасының
гүлденуіне өз үлесін қосқан болса, Эстония азаматтығы бірден
берілетіні белгілі. Еуропаның бас
елдерінде кәсіпкерлер үшін мұндай
кеңшілік
қарастырылмағаны
белгілі. Кәсіпкерлікпен айналысқан
азаматтар әр жыл сайын рұқсат
алып тұруы керек.
Тағы да айта кететін мәселе
Эстонияда кәсіпкерлердің барлығы
табыс салығынан босатылған.
Ал қосымша құн салығының
мөлшері 18 пайызды құрайды. Егер
айналымдағы қаржыңыз 16 000 еуродан асып кеткен жағдайда тапқан
табысыңыздың 35 пайызын салық
ретінде төлеуге мәжбүрсіз. Бір
қызығы эстондар ел экономикасына сырттан қаржы салуға ниеттенген кәсіпкерлердің жарғылық капиталы 25 000 еуродан кем болмауы
керек деп талап қойған. Мұндай
жағдайда кез келген инвестор тапақ
табысының 35 пайызын мемлекетке
санап беретіні белгілі.

www.nap.kz

№10(115), қазан 2012

Кәсіптік-техникалық білімнің өрісін кеңейту ісін шындап
қолған Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы көптеген жұмыстары
атқарып жатқанын «НГ» газетінің оқырмандары жақсы біледі.
Қазір қауымдастық неміс мамандарымен тығыз байланыс орнатқан.
Газетімізде осыған дейін бір топ неміс мамандары елімізге келіп,
өздерінің іс-тәжірибесімен бөліскені жайында жазған болатынбыз.

Таяуда Алматы қаласында құрылыс
мамандарын даярлайтын кәсіптік лицейге қыш қалаудың шебері Ральф Шмитц
мырза арнайы келіп, қазақстандық
әріптестерімен тәжірибе алмасып қайтты.
Осы ретте оқу орынына бізде барып істәжірибе алмасудың қалай өткенін өз
көзімізбен көрдік. Неміс маманынымен
тәжірибе алмасуға Шымкент пен Алматы
қаласындағы бірқатар оқу орындарының
ұстаздары қатысқанын айта кетуіміз керек. Өз кезегінде біздер олардың біразымен
тілдесіп те көрдік. Әңгіме арасында Р.Шмитц
мырза қазақстандық әріптестерінен де
үйренетін жайттар бар екенін алға тартты.
«Қазақстанда құрылыс жүргізудің өзіндік
үлгісі мен дәстүрі қалыптасқан. Оның
үстіне Алматы сияқты таулы, жер дүмпуі
жиі болатын аймақта құрылыс жүргізудің
өте күрделі екенін түсінемін. Жергілікті
жердің
ерекшеліктері
қазақстандық
құрылысшылардың біліктілігін ұштай
түскенін бірден байқадым. Сондықтан
бұл сапардың өзіме де пайдасы зор болып тұр. Біздер бір-бірімізге білгенімізді
үйретіп, көңілге түйген жайттарымызды
ортаға салдық. Алматы қаласындағы үш
күнге созылған тәжірибе алмасудан кейін
мен Өскемен қаласына барып, сол жердегі
әріптестеріммен жүздесетін боламын», –
деп неміс маманы. Қазіргі таңда құрылыс
жүргізу ісі күннен-күнге дамып келеді. Бұл
үрдістен қазақстандық мамандарда қалыс
қалмағына белгілі. Мұны біз тәуелсіздік
жылдары елімізде құрылсы саласымен айналысатын бірнеше ірі компаниялардың
қалыптасуынан
байқаймыз.
Қазір
елімізде құрылыс саласымен айналысатын шағын кәсіпкерлер өте көп. Өкінішке
орай, солардың көпшілігінде құрылыс
саласы бойынша маманданған білікті
құрылысшылардың саны аз. Осы тұрғыдан
алғанда Республикалық жекеменшік білім
беру ұйымдары қауымдастығының бұл
бағытта маңызды жұмыстарды қолға алып,
бұл ісвті шешуге талпынып отырғаны
қуантады. Неміс маманының ой-пікірін
білгеннен кейін біздер кәсіптік лицейдің
түлектерін құрлысты қалай жүргізуді
үйретіп жүрген қазақстандық ұстазды
әңгімеге тарттық.
– Неміс маманымен болған іс-тәжірибе
алмасуда біздер негізінен қыш қалау бойынша тәжірибе алмастық. Әңгіменің

ашығын айтсам, қыш қалауда қазақ
жігіттері ешкімге дес бермесі анық. Мұны
неміс маманының өзі де мойындады. Атабабаларымыз қанша жерден малшы болса
да кірпіш құйып, қыш қалауда бір кісідей
меңгерген. Тіпті өзіндік қыш қалаудың
дәстүрін қалыптастырды десем артық
айтқандық болмас еді. Қышпен дөңгелеген
күмбез қалауда ата-бабаларымыз алына жан салмаған ғой. Күмбез қалау қыш
өрудегі ең күрделі жұмыс болып саналады. Сондықтан бізде қыш қалау ісі
жоғары деңгейде дамағын деп айтуға
болады. Менің бұл сөзіме Қожа Ахмет
Яссауи кесенесі секілді түрлі тарихи
жәдігерлеріміз нақты дәлел бола алады.
Біздер соны жаңғыртып, қыш қалаудың
өзіндік әдіс-тәсілдерін ғылыми тұрғыдан
бір ізге түсіруміз керек. Орта Азия елдерінің
сәулет өнері дүниежүзі елдерінің таңдайын
қақтырғанын жадымыздан шығармаған
абзал. Өз басым қазақ сәулет өнерінің тамыры тереңде жатқанын шәкірттеріме
үнемі айтып, олардың құлағына құйып
жүремін.
Ендігі
кезекте
Р.Шмитц
мырзаның қыш қалаудағы тәжірибесі
жайында айтсам. Бірден айтуымыз керек
неміс маманы өз ісінің шебері екен. Ол өз
кәсібіне асқан жауапкершілікпен қарап,
өз қолымен тұрғызан ғимарттарды, қыш
қалау мәнерін хаттап, қағазға түсіретіні
маған қатты ұнады. Р.Шмитц мырза Германияда қолданылатын кірпіштердің слайдын көрсеткенде немістердің қолданатын
кірпіштерінің Қазақстандағы кірпіштерде
анау айтқандай өзгешелегі жоқ екенін
байқадым. Немістердің қыш қалау тәсілі
де бізге ұқсайды екен. Бір байқағаным
немістер қаланған қыштардың арасындағы
жіктерге бірден лай толтырып, оның сәнді
көрінуіне баса мән береді. Ал бізде қыш
қалайтын шеберлер мұндай жіктерге лай
толтырып әуіреге түспейді. Өйткені бізде
қабырғаның сыртынан сылақ жүргізіледі.
Сылақ үйдің жылы болуына септеседі.
Ал Германияда ауа райы біздегідей қатал
емес, қоңыржай болғандықтан олар
өрілген кірпіштердің сәнді көрінуіне баса
мән береді екен. Осы тұрғыдан алғанда
біздер немістерден еңбегіміздің көрсету
жағын үйренуіміз керек сияқты, – деп
ойын ортаға салды. Осылайша екі елдің
шеберлері бір-бірімен тілтабысқанына куә
болып қайттық.

Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Темір
Назханов пен Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары
қауымдастығының директоры Роза Садықова Германияның Трир
қаласындағы қолөнершілер палатасымен ынтымақтастықты кеңейту
мақсатында еліміздегі бірқатар кәсіптік-техникалық білім беру
орындарының ұстаздарының басын қосып, іс-тәжірибе алмасу үшін
Германияның Трир қаласына барып қайтқанын газетіміздің өткен
сандарында жазған болатынбыз. Сол кезде Қазақстаннан барған мамандар мен Трир қаласы қолөнершілер палатасының президенті Руди
Мюллер мырза бастаған неміс мамандарымен өзара пікір алмасып,
білікті маман дайындаудың жай-күйін талқылаған болатын. Сол пікір
алмасудың бір парасын ықшамдап, назарларыңызға ұсынып отырмыз.
Руди МЮЛЛЕР, Трир қаласы
қолөнершілер палатасының президенті:
– Қазіргі таңда Қазақстанның кәсіптіктехникалық білімді дамытуда дуальді
жүйені қолға алып, осы бағытта жұмыс
істеп жатқанын қолдаймын. Германия
кәсіби маман дайындауда осы жүйені ойлап тауып, қазір жемісін жеп отыр. Мен
Трир қаласының шеберлер палатасының
өкілі емес, қарапайым неміс кәсіпкері
ретінде дуальді жүйені таңдағандарыңыз
орынды болды деп есептеймін. Германияда кез келген кәсіпкер өзінің жұмысын
өрістетіп отырған жұмысшыларының
кәсіби біліктілігі биік болғанын қалайды.
Білікті жұмыс күші бизнестің кез келген
қоғамдық ортада бәсекеге төтеп беруіне
жол ашатыны сөзсіз. Бұл өз кезегінде
кәсіпорынның дамып, ел экономикасының
өрістеуіне әсер етеді. Мұндай табысқа
қол жеткізудің басында дуальді жүйе
тұрғанын айтуға тиіспін. Германияда бұл
жүйе іске асқалы немістің компаниялары
дүнижүзін таңқалдырып келеді. Неміс
ғажайыбының басты сыры білікті жұмыс
күшінде деп айтар едім. Өзім кәсіпкерлік
істі алғаш рет Люксембург қаласында
бастаған едім. Меніңше, Люксембургтен
гөрі Германияда кәсіпкерлікпен айналысу қолайлы. Германияда білікті жұмысшы
күшін жасақтауға барлық жағдай жасалған.
Қазіргі таңда дуальді жүйені Франция
да өздерінің іс-тәжірибесіне енгізіп жатыр. Жалпы бұл жүйені қандайда бір
шенеунік немесе мемлекеттік мекеме ойлап тапқан жоқ. Дуальді жүйе кәсіпкерлер
мен оқу орындардың арасындағы қарымқатынастың арқасында пайда болған
тәсіл. Сондықтан бұл жүйе қазір өзінің
құндылығымен
Германияны
былай
қойып, көптеген елдердің назарын өзіне
аударып отыр. Осы ретте дуальді жүйені

Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекет –
Қазақстанның бірінші болып қолға алуын
өте орынды деп есептеймін. Бізбен әріптестік
қарым-қатынас орнатып отырғанына шын
жүректен қуаныштымын.
Рахия АСАНОВА, Шымкен қалалық
білім басқармасының кәсіптік білім
бөлімінің меңгерушісі:

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жыл
басында Германияға жасаған жұмыс сапарында құзырлы орындарға еліміздегі
кәсіптік-техникалық білім беру саласына дуальді жүйені енгізуді тапсырған болатын. Қазіргі таңда Білім және ғылым
министрлігі осы жүйені орта буынды оқу
орындарында енгізуді қолға алып, көптеген
жұмыстар атқаруда. Біздің Германияға
келгендегі басты мақсатымыз, осы дуальді
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жүйені өзімізге енгізудің әдіс-тәсілдерімен
жан-жақты үйреніп қайту болатын.
Соңғы уақыттары Қазақстанда көптеген
кәсіпорындар мен шаруақожалықтары
қалыптасты. Енді олардың жұмыстарын
ары қарай жалғастырып, ел экономикасына пайдасын тигізуіне маман тапшылығы
кедергі келтіруде. Сондықтан кәсіби маман даярлайтын оқу орындар дуальді
жүйеге бет бұрғанда кәсіпорындар да
қарап қлмауы тиіс. Шындап келгенде,
бұл бір ғана білім беру саласына қатысты
мәселе емес екенін еліміздегі кәсіпорындар
мен ірі өндіріс ошақтары түсінуі керек.
Өйтпеген жағдайда бұл жүйені енгіземіз
деген талпынысымыз құры сөз болып
қалуы мүмкін. Сол үшін Үкімет еліміздегі
кәсіпорындар арасында дуальді жүйені
кеңінен насихаттауы тиіс. Сондай-ақ, бұл
іске түрлі бизнес қауымдастықтар мен
қоғамдық ұйымдарды тарту да артықтық
етпейді деп айтар едім. Алдағы уақытта
Германияда көрген, білгенімізді қоғамдық
ұйымдар мен жергілікті әкімдіктің жанынан құрылған салалық басқармалардың
көмегімен кәсіпорындарға кеңінен насихаттайтын боламыз. Кәсіпорындардың кадр
дайындаудағы жауапкершілігін арттыруға
бар күшімізді салмақ ойымыз бар. Ең бастысы «Әлеуметтік серіктестік» туралы заң
жобасын қабылдағанда осы дуальді жүйені
міндетті түрде енгізуіміз қажет. Біздер
осылай ғана кәсіпорындардың білікті маман дайындайтын жауапкершілігін арттыра аламыз. Заңда кәсіпорындардың жастарды өндірістік іс-тәжірибеден өткізу
және олардың біразын жұмыспен қамтуын
міндеттеуіміз қажет. Осындай нақты ісшараларды қолға алған жағдайда ғана
біздер елімізде жұмысшы кадр мәселесін
толықтай шешілетін болады.
Игорь ШАЦКИЙ, Шығыс Қазақстан
облысыдағы
құрлыс
өнеркәсібі
қауымдастығының жетекшісі, «Атамекен» Ұлттық экономикалық палатасының
облыстық филиалының директоры:
– Германиядағы кәсіптік-техникалық
мамандардың қалай дайындалып жатқанын
көргенімде біздің бұл бағытта көп кейін қалып
қойғанымызды байқадым. Қол қусырып
отырмай, әлемді ғажайым экономикалық
жетістігімен тәнті еткен Германияның істәжірбесімен танысқанымыз өте орынды
болды деп есептеймін. Өз басым құрылыс
саласы
қауымдастығының
басшысы
ретінде әрдайым кәсіптік-техникалық білім
беру ошақтарына барып, қазіргі құрылыс
саласындағы жағдайды және құрылысшы
мамандардың қанша жалақы алатынын
жастарға айтып, оларды білікті құрылысшы
болуға үгіттеп келемін. Енді мен елге барған
соң, Германияда көңілге түйген жайттарымды балаларға айтып, олардың құрылысшы
болуға қанаттандыра түсуді ойлап отырмын. Қазіргі таңда Қазақстанда жоғарғы
оқу орындарды бітірген заңгерлер мен экономистер өте көп. Олардың көпшілігі нақты
мамандығы бойынша жұмыс істемейді.
Осылайша заңгерлер мен экономистер
әр жұмыстың басын бір шалуда. Керек
десеңіз, олар біліктілігі жоғары қарапайым
қыш қалаушылардан төмен жалақы алатыны да жасырын емес. Ал енді бір жерлерде қарапайым құрлысшы мамандары
жетіспеуде. Қоғамдық өміріміздегі осы бір
қарама-қайшылықты оң бағытта шешу үшін
неміс жерін пайда болған дуальді жүйені
білім беру саласына жедел енгізуіміз керек.
Әрине, бұл бағытта кәсіби маман дайындайтын бір ғана орта буынды оқу орындардың
қолынан ештеңе келмесі анық. Бұл іске
жұмыс берушілерді тартудың да маңызы
зор екеніне Трир қаласына жасаған сапарымда көзім жетте түсті. Германиядағы
кәсіптік мектептердің түлектері көптеген
кәсіпорындарға саяхат жасап, қарапайым
мамандықты игерсе, болашақта өз жолын
тауып кететінін жастайынан бойына сіңіріп

өседі. Бұл іс-тәжірибе маған қатты ұнады.
Ал бізде кәсіби мамандар даярлайтын оқу
орындар мен кәсіпорындардың арасында
ешқандай байланыс болмағаннан кейін,
жастар кәсіптік-техникалық мамандықтың
қадірін білмей, мектеп бітіргеннен кейін
заңгер, экономист болуды жөнсанайды.
Сондықтан біздер алдағы уақытта кәсіптік
мамандар даярлайтын колледжер мен
лицейлердің өндіріспен арадағы байланысын тереңдетуіміз керек. Егер осы
мәселені шешсек, Қазақстанның қабілетті
жастары кәсіптік мамандықтарды таңдап
еліміздің дамуына өз үлесін қосатына
сенімдімін. Қазіргі таңда бізде бір жаман
үрдіс қалыптасқан. Бүгінде Қазақстандағы
мектептердің рейтингін ондағы оқу бітіруші
түлектердің ЖОО-ға түсуімен бағалайды.
Меніңше, бұл дұрыс емес. Осыдан кейін
педагогтардың бәрі балаларды ЖОО-ға
түсуге үгіттейтіні жасырын емес. Бұдан
соң құрылысшы, дәнекерлеуші, сантехник,
токар болуға ниеттенген балалар өздерінің
ойынан тез айнып қалады. Сондықтан Білім
және ғылым министрлігі мектептердің
білім беру деңгейін түлектердің оқуға
түсіуімен есептеуіне үзілді-кесілді тыйым
салуы тиіс. Әйтпесе, Үкіметтің кәсіптіктехникалық білім беру саласын жетілдіру
бағытында атқарған жұмыстар жемісін
бермеуі мүмкін. Еліміздің білім беру саласына енгізіліп жатқан дуальді бағытта
жүйелі түрде енгізуіміз керек. Балаларды
бір ғана кәсіпорынға апарып бар мәселені
шешіп тастай алмаймыз. Дуальді жүйенің
пайдалы екенін жастарды ЖОО-ға түсуге
үгіттейтін мектептегі ұстаздар қауымы
мен жұмыс берушілерге де ұқтырған жөн.
Тіпті, қажет болған жағдайда еліміздегі
бизнес қауымдастықтардың бәрін осы іске
жұмылдыруымызға болады. Сол кезде ғана
біздер биік нәтижеге қол жеткізетін боламыз.
Еркін
САТҚАНБАЕВ,
Шымкент
қаласындағы № 2 кәсіптік лицейдің директоры:

жастар теориялық және тәжірибелік
білімін сол оқу орын қабырғасында сынайды. Яғни, жастарымыз оқудан тыс кезінде
колледждердің шеберханасындағы ескі техникада іс-тәжірибемен айналысады. Бұдан
кейін оқу орынды тәмамдаған жастарды
білікті маман деп айтуға аузың бармайды.
Өйткені нақты өмірде өндірістік технология мен материалдық құрал-жабдықтар
алты қыр асып, алға озып кеткен. Ал жас
маман оның бірінде білмейді. Сондықтан
жұмысқа тұрғанда ол бәрін басынан
қайта бастайды. Қазір жастардың өндіріс
ошақтарында іс-тәжірибеден өтуі шешімін
таппай отырғаны ащыда болса шындық.
Германияда қалыптасқан дуальді жүйе осы
машақтаттардың бәріне нүкте қоятын тәсіл
болып тұр. Қазіргі таңда бұл жүйені енгізу
ісі мемлекеттік деңгейде қолға алынып
жатқаны белгілі. Егер ойға алған жұмыстар
толықтай жүзеге асатын болса, болашақта
жастарымыз колледж бен лицейде алған
білімін бір мезетте нақты өндірісте сынай-

тын мүмкіндік туады. Үкімет еліміздегі
кәсіпорындардың бұл іске бір кісідей атсалысуын барынша талап етуі тиіс. Әйтпесе,
бір ғана оқу орынның қолынан ештеңе
келмейді. Германияға жасаған сапар барысында дуальді жүйенің сағаттай сартылдап
жұмыс істеуіне жұмыс беруші, оқу орын
және қолөнершілер палатасы мүдделі болып отырғанын байқадым. Германиядағы
кәсіпорындар маман дайындау ісімен өзінің
ертеңгі келешегі біте-қайнасып жатқанын
жақсы түсінеді. Сондықтан олар кәсіби мамандар даярлайтын оқу орындарға көмек
қолын созуға қашан да әзір. Ал бізде жағдай
керсінше қалыптасқан. Біздің еліміздегі
кәсіпорындар оңын-солын танымаған жас
кадрлармен бас ауыртқысы жоқ. Меніңше,
еліміздегі кәсіпорындар дуальді жүйенің
маңызын түсінгенше мемлекет олардың
оқу орындармен тығыз қарым-қатынаста
болуын талап етуі тиіс деп ойлайын.
Сонда ғана бұл істен нәтиже шығатына
сенімдімін.

Президент ағымдағы жылғы Жолдауында істі жаңа қолға алған
және жас бизнесмендерді, оның ішінде инновация ендіретін жас
кәсіпкерлерді қолдаудың қосымша шараларын қамтуды жүктеген
еді. Бірақ дамуы институттары оған тиісті деңгейде мән бермеген.

– Біздің оқу орын құрылыс саласына
қажетті маман даярлаумен айналысады.
Қаржы дағдарысының қарсаңында елімізде
құрылыс саласы қарқынды дамығанын
өздеріңіздер де жақсы білесіздер. Содан бері
біздің кәсіптік лицейге түсуші жастардың
қатары өсіп келеді. Қазіргі таңда құрылыс
саласында білікті, заман талабына сай маман дайындау оңай шаруа емес. Себебі қазір
құрылыс жүргізу үрдісі күннен-күнге дамып, күнде бір технология пайда болып жатыр. Тіпті, оның бәрін игерудің өзі мүмкін
емес. Заман көшінен қалмаудың жалғыз-ақ
жолы білім беру саласында дуальді жүйені
енгізіп, кәсіпорындармен арадағы байланысты кеңейту керек деп есептеймін.
Дуальді жүйені енгізу үшін біраз тер
төгуімізге тура келеді. Бүгінде кәсіптік
маман дайындайтын оқу орындар нақты
бір мамандықтың мемлекеттік стандарты
бойынша маман дайындап жатыр. Тәлімгер

Ал жалпы Қазақстанда инновациялық
қызметті қолдау саясаты 2010 жылы
Үдемелі индустриялық инновациялық
дамудың мемлекеттік бағдарламасымен
бірге ресми түрде басталғаны айқын.
Алайда,
осы
бағытта
ауқымды
институциональдық қайта құрулар орын
алғанына қарамастан, еліміздегі жас
кәсіпкерлердің саны әлі де болса мардымсыз. Ресми мәліметтерге сүйенсек,
«Технологиялық даму
жөніндегі
ұлттық
агенттік»
АҚ
аясында тек 16 ғана
кәсіпкер-инноваторлар
қаржыландырылған.
Ал бүгінгі күні «Парасат» Ұлттық ғылымитехнологиялық холдингі
іріктеп алынған және
қаржыландырылған 48
жобаның 5 пайызын
ғана жас кәсіпкерлер
құрайды екен. «Астана
Innovations»
АҚ
технологиялық бизнесинкубатор жұмыстары
аясында жас кәсіпкер-

инноваторларды тартуға талпынғанымен,
онда барып жатқан жастардың да саны аз
болып отыр. Мамандар пікірінше, осынау
проблемалардың басты себептеріне – жас
кәсіпкерлерге қатысты нақты ұсынылған
саясаттың
болмауы,
инновациялық
қызметке қатысты қолдау шараларының
жеткілікті насихатталмауында, сондай-ақ
өтінімдер беру барысындағы төрешілдік
кедергілердің болуында жатыр.

