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Бүгінде
экономист
мамандар
халыққа
қолындағы қаржысын жылжымайтын мүлікке
салмауға кеңес беруде. Өйткені дағдарыстың алдында орын алға «ипотекалық бумның» енді айналып соғуы екіталай. Сондықтан көпшілікке
тиындап жинаған қаржысын үйден басқа салаға
салғаны абзал.

Таяуда Алматы қаласында
Қазақстанның кедендік декларанттар одағының ұйымдастыруымен
кедендік баж салығын салуға
қатысты
ғылыми-тәжірибелік
конференция
болып
өтті.
Аталмыш шараға ҚР Қаржы
министрлігіне қарасты Кедендік
бақылау комитетінің Кедендік
түсімдер басқармасының бастығы
Ержан Таниев, Қазақстанның
кедендік декларанттар одағының
жетекшісі Нұрлан Бұршақбаев
және еліміздегі шағын және орта
бизнес өкілдері қатысып, көкейде
жүрген ойларын ортаға салды.
Жиын барысында сарапшы мамандар кедендік реттеудің құқықтық
миханизмдер мен Кедендік одақ
аясында қалыптасқан құқықтық
нормативтік актілерге өз бағаларын
берді. Жиынға қатысқанымызда
кәсіпкерлердің басым бөлігі тауарды
кедендік бағалау ісіне көңілдері толмайтынын ашық айтты. Ал Кедендік
бақылау комитетінің өкілі елімізге
сырттан тауар импорттаушылар
кедендік баж салығын аз төлеу үшін
декларация толтырғанда тауардың
бағасын төмендетіп көрсететінін
алға тартты. Тауардың құнын растайтын құжаттар жоқ болған кезде кеден қызметкерлері азаматтардың декларацияда көрсеткен бағасы негізге
алынатаны белгілі. Сондықтан
кәсіпкерлер тауарын кеденнен алып
өткенде тосын жайттарға тап болмау үшін тауардың төлемін растайтын құжаттарын өзімен бірге алып
жүруі тиіс. Кей жағдайда заттардың
құны анықтайтын құжаттарды
алып жүру мүмкін болмай қалатын
кездер де болады. Мұндай кезде
кеденшілер заттың кедендік құнын
өздері белгілейді.
–
Қазір
тауардың
құнын
белгілеу кеден саласындағы ең
өзекті мәселелердің бірі болып
тұр.
Кәсіпкерлер
декларация
толтырғанда
тауардың
өзіндік
құнын төмендетіп көрсетуге құмар.
Мұндай жайттар кез келген елдің
кеден саласында кездесетін дүние.
Осыдан соң кеденнен өткен тауардың
өзіндік құнын кеден қызметкерлері
дәл белгілей алмай қиналатыны
жасырын емес. Ал кәсіпкерлер болса, кедендік баж салығын аз төлеу
үшін тауардың бағасын төмендетіп
көрсетуін қояр емес, – деп Ержан
Таниев мырза кәсіпкерлерге өзінің

ренішін айтты. Кедендік одақ
құрылғалы бері тауардың кедендік
бағасын белгілеудің көптеген әдістәсілдері мен заңдық нормалары
пайда болған. Бірақ солардың бәрі
істің түйінін тарқатудың орнына,
жағдайды одан бетер ұшықтырып
жатқанына кәсіпкерлер наразы
екенін Қазақстанның кедендік декларанттар одағының төрағасы
Нұрлан Бұршақбаев мәлім етті.
Мемлекеттің сыртқы экономикалық
байланысындағы
айналымын
бағамдау үшін кеден қызметкерлері
тауардың құнын дәл белгілеуі
тиіс. Бірақ қазір Кедендік бақылау
комитеті өкілі айтқандай еліміздегі
кәсіпкерлердің бәрі бірдей сырттан әкелетін тауарының бағасын
төмендетіп көрсетіп жатпағаны
анық.
«Кеден
одағының
кедендік
шекарасы
арқылы
өткізілетін
тауарлардың кедендік құнын декларациялау тәртібі туралы келісімді
ратификациялау туралы» заң жобасы 2009 жылы рәсімделгені
есімізде. Ол кезде Кедендік одақ
толық қалыптаспағына белгілі.
Сондықтан
қаржы
дағдарысы
кезінде қабылданған бұл заңды әлі
де жетілдіре түсудің мәні зор. Кеден
кодексінің 317-бабының 1-тармағына
сәйкес кедендік құн декларациясын
толтырудың нысаны мен тәртібін
уәкілетті орган белгілейді. Осы
тәртіп
Қазақстанның
Кедендік
бақылау агенттігі төрағасының 2003
жылғы 15 мамырдағы бұйрығымен
бекітілген. Ал Кедендік құн
декларациясының нысанын толтыру ережесі регламенттелген.
Ендігі кезекте кедендік шекара
арқылы тауарларды тасымалдаудың
жеңілдетілген тәртібі жайында азкем айта кетсек. Жеңілдетілген
тәртіпте тасымалданатын тауарларды декларациялау жолаушының
кедендік декларацияны толырумен
қатар жүреді. Сондай-ақ, тауарларды тасымалдайтын тұлғаның жеке
басын куәландыратын құжаттарды,
тауарлардың
бағасы,
өндірген
мемлекеті және тарифтік емес
режимін ұстану шаралары анық
көрсетілуі қажет.
– Біздер бұл бағаттағы өзекті
мәселелердің түйінін тарқату үшін
кеденшілермен бірнеше рет жүздесіп,
мәселені
талқыладық.
Алдағы
уақытта бұл бағыттағы жұмыстың

жалғасатына сенімдімін. Кездесу
барысында көптеген кәсіпкерлер
құзырлы орын өкілдеріне өздерін
толғандырған сұрақтарын қойып,
кедендік бағалау ісінде көптеген
мәселелерді
бірлесіп
шешудің
маңызы зор екенін айтты, – деді
Нұрлан Бұршақбаев. Конференция
барысында кәсіпкерлер кедендік
баж салығы шамадан тыс өсіп
кеткенін алға тартты. Өз кезегінде
Кедендік
бақылау
комитетінің
басшыларының бірі Ержан Таниев:
«Кедендік төлемдерді төмендетсек,
ел экономикасы жапа шегеді. Бұдан
басқа тауар өндірушілер арасында әділетсіз бәсеке қалыптасып,
жағдай қиындай түсетінін өздеріңіз
де жақсы білесіздер. Бүгінде
кеденшілер отандық экономика
мен кәсіпкерлерге тиімді жолдарын
іздестіруде», – деп көкейдегі ойын
ортаға салды.
Сондай-ақ, конференция барысында
2013
жылға
қарай
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) мүше болу
бағытында
қандай
жұмыстар
атқарылып жатқанын сұрады. Еліміз
ДСҰ-ға мүше болғанда кеден саласына да бірқатар өзгерістер орын
алатыны анық. Сондықтан алдағы
уақытта тағы да кеден саласының
жұмысын реттейтін заңнамаға түрлі
өзгерістер енетіні белгілі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кедендік одақ аясында бірыңғай
кедендік тарифтер импорттық
кедендік
баж
салықтарының
мөлшерлемелері 0 пайыздан 8
пайызға дейін түрленеді.
«Кедендік кодексі» кедендік
режимдердің көптеген түрлерін
анықтап,
кейбір
режимдері
кедендік баж салықтарын төлеуден
толық немесе жарым-жартылай
босатылуын белгілейді. Айталық,
жеке басына пайдалануға арналған
тауарлардың салмағы және құны
бойынша лимиті бір адамға құны
1500 еуроға дейінгі және салмағы
50 келіден аспайтын тауарларды
әкелу кедендік төлемдерден және
кедендік декларацияны міндетті
түрде толтырудан босатылады.
Егер бұл лимит көрсетілген межеден жоғары болса, онда тауардың
құнына байланысты, тауардың
келісіне 4 еуродан аспайтын 30
пайыз көлемінде баж төленеді.

Қазір халық арасында жылжымайтын мүлік саласына
қаржы салып, пайда табуды ойлап жүрген жандар өте көп. Таяуда журналистердің сұрақтарына жауап берген Қазақстанның
шекралақ аймақ ынтымақтастығы қауымдастығының өкілі
Марат Шибұтов: «Меніңше, дәл қазіргі таңда жылжымайтын
мүлікке қаржы салудың ешқандай мәні жоқ. Бұл саладағы
қарым-қатынастар өте баяу. Әсіресе көп бөлмелі пәтерлердің
саудасы болмай тұр», – деп ойын ортаға салған болатын. Өз
кезегінде журналистер қауым халық қолындағы қаржысын
қайда салу керектігін сұрады. Бұл сұраққа М. Шибұтов: «Бұл
өте өзекті мәселе. Көпшілікке қаржысын банктердің депозитіне
салыңыздар десем орынсыз болар еді. Өйткені қазір депозиттің
түсетін табыс мөлшерін инфлияция жеп қоюуда. Меніңше,
халық қолындағы қаржысының өзіндік құнын сақтап, азда пайда табуы үшін алтын сынды құнды металдар сатып алуы керек. Соңғы уақыттары алтынның әлемдік нарықтағы біршама
өскені белгілі. Сондықтан көпшілікке алтын сатып алуға кеңес
беремін», – деді. Әрине, экономиканың жілігін шағып, майын
ішкен білгір азаматтың ойымен келіспеске амалың жоқ. Қазіргі
таңда қолыңда қандайда бір қомақты капиталың болып, оны
өндіріске салудың тәуекелі зор екенін былайғы жұрт жақсы
біледі. Талай іскер азамттар азғантай қаржысымен іс бастап,
қадағалаушы органдармен тартысқа түсіп жүргені жұрттан
жасыра алмайсың. Бүгінде жоғарыда танысы бар адамдар
ғана өндіріске қолындағы қаржысын көзді жұмып сала алады.
Танысың болмаса қадағлаушы органдар тұс-тұстан талап, түтіп
жейтіні белгілі. Осылайша ақшаға алтын сатып алып, алңасыз
отыруда басқа оңтайлы жол болмай тұрғаны арқамызға аяздай
батады.
Елімізге аты мәлім қаржыгер Серік Аханов мырза қымбат
металдар сатып алып пайда табу үшін біршама қомақты қаржы
қажеттігін және бұл бизнестің қыры мен сырын жетік білу
керектігін айтуда. Сондай-ақ, тиыннан ақша сауға білікті маман
жиған-терген қаржының 70 пайызы материалдық зат түрінде
яғни, алтын, жылжымайтын мүлік түрінде сақтап, қалған 30
пайызы материалдық емес – депозит түрінде сақтаған жөн екенін
алға тартуда. Сондай-ақ, қаржыгер жұртшылық қолындағы
қаржысын «Халықтық IPO» бағдарламасына салып, тәуекел
ету керектігін де айтты. «Қазір Қазақстанда инвестициялау
мәдениеті қалыптаспаған. Оның үстіне көптеген азаматтардың
қаржылық мүмкіншілігі шектеулі. Сондықтан қолында қаржысы
бар адам бірінші кезекте капиталын өзінің білімін жетілдіруге
аямай салып, аяққа нық тұруы керек деп ойлаймын. Ал қалған
дүние рет-ретімен келетінін естен шығармаған абзал. Өйткені
қаржылық сауаттылығы жоғары адам үлкен жетістіктерге қол
жеткізетіне сенімдімін», – деді Қазақстанның қаржыгерлер
қауымдастығының төрағасы.
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Кедендік одақтың құрылуы ел экономикасына
кері әскерін тигізгенін сарапшы мамандар талай рет
талдап жазғаны белгілі. Бұл ретте оның бәрін бірдей
қайталап жатқымыз жоқ. Үштік одақ индустриялдыинновациялық бағдарламаларға да өзінің салқынын
тигізгені жасырын емес. Әрине, Кедендік одақтың
тікелей жағымсыз әсері болды десек, биліктің сойылын
соғушылар бізді істікке шаншып тік көтеруден тайынбасы анық. Сондықтан Кедендік одақ индустрияландыру картасына жанама түрде кері әсерін тигізді
деп атағанымыз жөн шығар. Мұны билікті өзі жарымжартылай мойындағандай болды. Әрине, мойындауда
тікелей емес, жанама түрде болғанын естеріңізге сала
кетеміз.

Кедендік одақ мүше болғалы
бері азамттардың тақымдап
мініп жүрген темір тұлпарлары
әбден тозып, жаңа көлік сатып
алуға шамасы келмей қалғаны
жасырын емес. Тіпті, бұған
етіміздің үйреніп те қалғандай...
Қазір сырттан келетін көлікке
салынатын баж салғы өте
қомақты. Салықтың мөлшері
көліктің жарты құнына пара-пар

десек артық айтқандық болмас
еді. Сол себепті елімізде көлік
саудасына ауа жетпей ентігіп
тұр. Билік қара халық ескі
көлігін жамап-жасқап амалдай
тұраратынын жақсы біледі. Ал
индустриялды-инновациялық
даму бағдарламасы шеңберінде
салынып жатқан ірі құрылыс нысандарына қажетті техникаларды алу үшін көптеген компания-

лар біраз қаржы шығындайтыны
белгілі. Сырттан сатып алынатын арнайы техникаларға қыруар
кедендік баж салғын төленгеннен
кейін жобалардың құны өзіненөзі қымбаттап жатыр. Кедендік
одақтың мүше болардың алдында «Батыс Еуропа – Батыс
Қытай» халықаралық көлік
дәлізін салуға қатысқан шетелдік
компаниялардың бірі сырттан

ҚР Экономикалық даму және сауда министрлігінің таратқан
мәліметінше, 2012 жылдың соңғы бес айында Қазақстан мен
Қытай арасындағы тауар айналымы 29,8 пайызды құрап, 8 млрд.
730 млн. долларды құраған.

Қытай сауда-саттық
саласында Қазақстанның
басты
әріптесі
екені
белгілі. Қазір екі елдің
арасындағы тауар алмасу деңгейі жылданжылға артып келеді.
Айталық, 2011 жылдың
дәл осы кезеңінде қос ел
арасындағы тауар айналымы 6 млрд. 724 млн.
долларды
құрған-ды.
Қазақстаннан аспан асты
еліне негізінен шикізат
ресурстары
ағылады.
Ал
біздер
Қытайдан
күделікті тұрмысқа қажетті мыңадаған тауарды
түрін
экспорттаймыз.
Осыдан-ақ, бұл саудада
Қытайдың
айдарынан
жел есіп тұрғанын байқау
қиын емес. Бұдан басқа
Шығыстағы көршімізден
түрлі
электрникалық
жабдықтар,
вагон-

дар,
түрлі
байланыс
құралдары кеңінен экспортталып
жатқанын
айта кетуіміз керек.
Қазіргі
таңда
Қытайдан тауар өткізетін
кеден бекеттерін сыбайлас-жемқорлық жайлаған
десек артық айтқандық
болмас еді. Екі елдің кеден саласының мамандары 2011 жылғы тауар
айналымының
есебін
шотқа салып есептеген
миллиондаған доллардың
алшақтықтық
тапқан.
Осы есептеулерді қарап
шыққанымызда
біздің
тараптың есепке шорқақ
па деп ойлап қаласың.
Қазақстан
тарабы
өткен жылы Қытайға
экспорттаған өнімдерін
960 млн. доллар ұлғайтып
көрсетіп жібергенін қалай
түсінуге
болады.
Өз

кезегінде кеденшілеріміз
Қытай жағы Қазақстан
территориясы
арқылы
экспортталған
өзге
елдердің
тауарын
да
біздің үлесімізге жазып
жібергенін алға тартты. Оның үстіне көрші
елдің тауар өндірушілер
сырт елдерге шығаратын
тауарларының
көлемін
бірнеше есеге ұлғайтып
көрсетуге тырысады екен.
Мұның өзіндік сыры бар.
Қазіргі таңда Қытай билігі
сырт елдерге қомақты
тауар жөнелтіп, ел экономикасына пайда келтіріп
жүрген
кәсіпкерлерге
субсидия
беретіні
белгілі. Сондықтан қытай
кәсіпкерлер сырт елдерге
жөнелтетін тауарларын
ұлғайтып көрсетуге әуес.
Сондықтан екі жақта да
қателік кетуі мүмкін.

келетін арнайы техникаларын
дәл уаықытында жеткізе алмай шығынға батқанын білеміз.
Кедендік одақтың осындай олқы
тұстарын есепке алған Қазақстан
Көлік және коммуникациялар
министрлігі ақыры сырттан
келетін автобус пен жүк машиналарына салынатын кедендік
баж
салығын
төмендетуге
мәжбүр болды. Ескерте кетеміз,
мұндай жеңілдік тек зауыттан
шыққанына үш жыл болған
көліктерге ғана қолданылады.
Үкіметтің қауылысына сәйкес
сырттан автобус пен жүк көлігін
кіргізуге ниеттенген кәсіпкерлер
пайдаланылғанына үш жыл
болған көліктерге құзырлы
орындардан сертификат алуы
шарт. Егер көліктің құжаты
заңда көрсетілген талаптарға
сай болса, оны 0-5 пайыз
мөлшерінде кедендік баж салғын

төлеп, ел аумағына әкеле алады.
Нақытарақ айтсақ, автобустарға
кедендік баж салғының мөлшері
0 пайыз болса, жүк машиналарына 5 пайызды құрап отыр.
Бұған дейін мұндай жеңілдік
пайдаланылғанына
1
жыл
болған, 10 мың шақырым ғана
жүрген автобус пен жүк машиналарына қолданылған болатын. Ал жаңа талаптың үдесінен
шықпайтын көлік құралдары
өзіндік құнымен есептеген 2530 пайыз мөлшерінде кедендік
баж салығын төлейді. Осылайша билік орындары ірі зауаттар
мен өндіріс ошақтарын салып
жатқан компаниялары қыруар
кедендік баж салығын төлеуден
құтқарды. Ал жағдайы жақсы
темір тұлпарды көптен бері
армандап жүрген қарапайым
халыққа қашан кезек келетіні
белгісіз.

Алматы қаласы әкімі Ахметжан Есімов қаладағы ретсіз салынған
базарларды сүріп, олардың орнына сауда орталықтар саламыз деп
уәде бергеніне біраз жыл болды. Алматының базарларына шүйліккен
қалалық әкімдік таяуда Барахолкадағы «Арал» базарының сүрілетінін
мәлімдеді.
Қарапайым саудагерлердің мүддесін
қорғау үшін бұл іске кәсіподақ ұйымының
мүшелері де араласқан. Олар «Арал»
базарының неліктен сүріліп жатқанын
түсінбейтіндерін алға тартты. Ашынған
жұрт: «Арал базары заңсыз тұр деп кім айтты? Барлық базар заңды тұр ма екен, сонда?
Біріншіден «Глория» базары тұрған жерде
біздің автотұрағымыз болған. Оның арғы
жағынан базар салып жатыр. Ол заңды ма? Біз
барлық сот процесінде болдық. Бізге жерді
жалға алу мерзімін ұзартты деген», – деп
ашынды. Қазір Алматыда 74 әмбебап базар
бар. Олардың 34-і «қызыл сызықтың» үстіне
шығып кеткендіктен басқа орынға ауыстыру
қажет. Ал қалған 40 базарды заман талабына сай қайта жасақталмақ. Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасының

бастығы Сайран Фазылов өздері ұсынылған
эскиз жобалардың заман талабына сай,
ұлттық бояуға қанық екенін алға тартты.
Сондай-ақ, ол қала басшылығы жобалар мен
техникалық шарттарды дер кезінде жасау
ісіне де көмектесіп жатқанын жеткізді. Базарларды қайта құрудағы басты мақсат – мегаполиске кіретін және шығатын жолдарды
ашу, магистральдерді кептелістен құтқарып,
қалалықтар үшін барлық қажетті жағдайды
жасау. Сауда жөніндегі заңға сәйкес сауда
орындарының басшыларына қойылатын
басты талап – сауда орталықтарының айналасында көлік тұрақтарын ұйымдастыру.
Сүрілуге жатпайтын сауда алаңдары жерүсті
және жерасты автотұрақтар жасап, өз
аумақтарын абаттандырып, тұрғындарға сапалы қызмет көрсетулері тиіс.
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Ел
экономикасы
алға
жылжыған
сайын
кәсіптіктехникалық маман иелеріне деген
сұраныс күн сайын артып келеді.
Таяуда Алматыдағы Мемлекеттік
энергетикалық және электрлі
техникалар колледждің мәжіліс
залында «Кәсіпқор» холдингі
кәсіптік-техникалық маман дайындауда мол тәжірибе жинаған
неміс мамандары мен еліміздегі
жұмыс берушелер мен бірқатар бизнес қауымдастық өкілдерінің басын қосып, дөңгелек үстел өткізді.
Аталмыш
басқосуға
Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының
вице-президенті Темір Назханов қатысып, қауымдастықтың
еліміздегі
кәсіптік-техникалық
білім беру саласын дамытуда
атқарып жатқан жұмыстарын
жұртшылыққа кеңінен әңгімелеп
берді.

2011 жылы Үкімет еліміздегі кәсіптіктехникалық
маман
иелеріне
деген
мұқтаждықты шешу үшін «Кәсіпқор»
холдингін құрып, оған қыруар қаржы бөлген
болатын. Бұдан басқа Білім және ғылым
министрлігі де ауқымды жұмыстарды
қолға алып, кәсіптік білім берудің керегесін
кеңейту үшін немістің дуальді жүйесін іске
асыра бастаған-ды. Қазақстанда кәсіптіктехникалық мамандардың үлкен шоғыры
қалыптасуы бірінші кезекте кәсіпорындар мен
өндіріс орындарына қажет. Сондықтан бизнес
қауымдастықтар мен жұмыс берушілердің маман дайындау ісіне белсені атсалысуы орынды. Жиын барысында «Кәсіпқор» холдингінің
басқарма төрайымы Аяна Манасова да
неміс мамандарымен тығыз қарым-қатынас
орнатқандарын алға тартты.
– Мемлекте басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметке еліміздің төрт аймағында
жастарға арнап кәсіптік-техникалық білім
беретін халықаралық деңгейдегі төрт колледж ашуды тапсырған болатын. Қазір
«Кәсіпқор» холдингі бұл бағытта қызу жұмыс
істеп жатыр. Астана мен Алматыда ашылатын
алғашқы екі колледж өзінің түлектерін 2014
жылы қабылдайтын болады. Заман талабына
сай білім беретін мұндай оқу орынын ашу
оңай емес. Бұл үшін біраз тер төгіп, ізденіп
жатырмыз. Қазір «Кәсіпқор» холдингінің
мамандары дүниежүзіндегі маңдайалды
колледждердің іс-тәжірибесін мұқият зерттеп, жаңа оқу орындардың тұжырымдамасын
әзірлеу үстінде. Осы ретте біздер кәсіптіктехникалық маман дайындауда зор жетістікке
жеткен Германияның іс-тәжибесін мұқият
зерттеп,
неміс
мамандарымен
тығыз
жұмыс істеудеміз. Қазір холдинг пен
Германияның халықаралық ынтмақтастық
қоғамдастығы
(GIZ)
бірлесіп
жұмыс
істеуде, – деді Аяна Тоқтағанқызы. Бұдан
кейін «Кәсіпқор» холдингінің корпартивті
даму және халықаралық ынтымақтастық
департаментінің директоры Анар Мақатова
Алматы қаласы мен Алматы облысы бойынша
кәсіптік-техникалық
мамандарға
сұраныстың қай деңгейде екені жайында баяндама жасады. Бүгінде Алматы қаласының
экономикасының негізі бөлігін сауда-саттық
және қызмет көрсету саласы құрайтынын
жұрттың бәрі біледі. Баяндамашының ойпікіріне құлақ асқанымызда, Алматыдағы
бюджеттік түсімдердің 91 пайызы саудасаттық пен халыққа қызмет көрсету саласынан құралатынын білдік. Сол сияқты
алматылықтарды жұмыспен қамтуда да
сауда-саттық пен қызмет көрсету саласының
аты озып тұр. Қаладағы жұмысқа қабілетті
жандардың 80,3 пайызы сауда-саттықпен
күн көріп отыр. Өндірісте жұмыс істейтін

жандардың үлесі бар болғаны 19,7 пайыз. Ал
Алматы облысының аумағын мекендейтін
халықтың басым бөлігі ауалшаруашылығы
саласымен күнелтетіні белгілі. «Алматы мен
Алматы облысында кәсіптік-техникалық
білім беру саласы де ала-құла. Қазір Алматыда орта буынды кәсіби мамандар даяралайтын
77 колледж жұмыс істейді. Олардың көпшілігі
жекеменшік оқу орындар. Олар негізінін
қызмет көрсету саласы арналған мамандары
даярлауды жөн көреді. Бұдан кейінгі орында
телекоммуникация және байланыс саласының
мамандары тұр. Ал Алматы облысындағы
55 колледждің басым бөлігі мемлекеттік оқу
орындар. Олар педагогикалық, заң және экономика саласының мамандары дайындауға
әуес. Кәсіптік-техникалық мамандықтардың
үлесі тым төмен», – деді Анар Дәулетқызы.
Дөңгелек үстелге қатысқан Ұлттық телекоммуникация қауымдастығының жетекшісі Евгений Малишевский «Кәсіпқор» холдингінің
қызметкерлері дайындаған баяндама шынайы
өмірмен сәйкеспейтінін айта келе, Алматыда телекоммуникация мамандарын дайындау ісі екінші орында тұрғанына күдікпен
қарайтынын жасырмады. Өз кезегінде Аяна
Манасова:
– Біздер баяндаманы дайындағанда
Статистикалық агенттіктің мәліметтеріне
жүгіндік. Сондықтан бұл цифраларды
талқылап жатуымыз орынсыз. Сіздер бізге
кәсіптік-техникалық мамандарды даярлаудың
қандай оңтайлы жолдары бар екенін айтып,
ойларыңызды бөліссеңіздер орынды болар еді, – деп холдинг төрайымы жиналған
қауымды тақырыпта ауытқымауға шақырды.
Бұдан кейін әңгімеге неміс мамандары араласып, өз ойларын ортаға салды. Өз кезегінде
сөз алған GIZ-тің жетекшісі Хорст Кёт
бәсекеге қабілетті мемлекет құру үшін білікті
маман дайындау ісін жолға қоюдың маңызы
зор екенін алға тартты.
– Дөңгелек үстелге жиналған сарапшы
мамандардың кәсіптік-техникалық білім беру
саласын дамытуға қатысты айтар ойлары бар
екенін байқап отырмын. Германияда өндіріс
ошақтарында жұмыс істейтін орта буынды маман даяарлау ісі толығымен жолға қойылған.
Біздің іс-тәжірибемізді Канада, Польша, Британия сынды мемлекеттердің өздер кәделеріне
жаратқан. Бұл ретте Қазақстанды аталған
мемлекеттердің ешқайсымен салыстырғым
келмейді. Әр мемлекеттік өзіндік ерекшелігі
болуы тиіс. Германия аталған мемлекеттермен ЕуроОдақтың шеңберінде тығыз қарамқатынас орнатқаны белгілі. Сондықтан біздің
іс-тәжірибеміз олардың қолайына жаққаны
анық. Біздер Қазақстанға сонау Еуропа төрінен
көрген, білгенімізді сіздермен бөлісейік
деп әдейі келіп отырмыз. Алдағы уақытта

қазақстандық мамандар неміс тәжірибесін
өздерінің кәдесіне жарататына сенімдімін.
Меніңше, неміс тәжірибесін айна қатесіз
көшіріп алудың қажеті жоқ. Тек біздің бағытбағдарымыздың керекті тұстарын алсаңыздар
жетіп жатыр. Өйткені Кеңес заманында
Қазақстанда кәсіптік білім берудің тиімді
жүйесі қалыптасқанын білеміз. Сіздер соны
тек заман талабына сай жаңғыртуларыңыз
керек, – деп Германиядан ат терлетіп келген
маман әділін айтты. Неміс мамандарының ойпікірін құлақ қойғанымызда оларда кәсіптіктехникалық маман дайындайтын оқу орындар
мен кәсіпорындар арасында тығыз қарым-

қатынас орнаған байқадық. Өндіріспен оқу
орын арасында байланыс орнату керек деп айта
салу өте оңай. Қазақстанда осы екі салының
басын бір арнаға тоғыстыру үлкен мәселеге айналып отырғанын немістерге түсіндірудің өзі
қиын болды. Германиядағы тауар өндірушілер
білікті мамансыз істері алға баспайтынын
жақсы біледі. Сондықтан олар оқу орындарға
соңғы тинын санап беруге әзір. Ал осы
мәселені біздің тауар өнідірушілерге айтып
түсіндіре алмасың анық. Сондықтан бізде бұл
мәселенің тігісін жатқызу үшін мемлекеттің
араласуы қажет. Өйтпеген жағдайда батпаққа
бата беретініміз анық.

Темір НАЗХАНОВ, Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті:
– Қазір Қазақстанда сауда-саттық және қызмет көрсету саласы тиісті деңгейде
дамыған. Бізді алаңдатып отырған өндіріс саласы. Дағдарыстың қарсаңында өнім
өндірумен айналысатын шағын кәсіпкерлердің үлесі бар болғаны 3 пайызды құрған болатын. Ал қаржы дағдарысынан кейін олардың үлесі бұдан да төмендеп кеткені анық. Соңғы
10-15 жылда өндіріс ошақтарында жұмыс істейтін мамандардың қатары сиреп кеткені де
жасырын емес. Елімізде өндірістің аяққа нық тұра алмай жатқанына маман тапшылығы
да айтарлықтай кедергі келтіріп отырғанын мойындауымыз керек. Ғаламдық қаржы
дағдарысының қарсаңында Қазақстанда құрылыс саласы қатты дамығаны баршаға аян.
Сол кезде біздер құрылысшы мамандарға деген мұқтаждықты айрықша сезіндік. Осыдан кейін елімізге көршілес елдерден екі қолға бір жұмыс іздеп келімсектер ағылғаны
есімізде. Сол кезде біздер кәсіптік-техникалық маман дайындаудың қаншалықты өзекті
екенін түсіндік. Қазіргі таңда заманауи экономикалық қатынастар тез өзгеруде. Қоғамдық
өмірде бүгін зәру болған мамандығың ертесі маңызын жоғалтып жатса таңқалмайтын
болдық. Айталық, осыдан 5 жыл бұрын жастардың көпшілігі құрылысшы, маклер болуды жөн көретін. Қазір аталған мамандықтарға анау айтқандай сұраныс жоқ. Сондықтан
«Кәсіпқор» холдингі елімізде халықаралық дәрежедегі колледждерін құрған кезде жастарды қандай мамандыққа баулу керектігін он рет ойланып, тоғыз рет толғанып алуы
керек. Кәсіптік мамандар даярлайтын колледждер жұмыс берушілермен байланыс орнатып, оларға қандай мамандар қажет екенін біліп отыруының маңызы зор. Сонда маман
дайындау ісі мен өндіріс қатар дамып экономикада үйлесім пайда болады.
Евгений МАЛИШЕВСКИЙ, Ұлттық телекоммуникация қауымдастығының
жетекшісі:
– Ұзақ жылдар бойы телекоммуникация саласында жұмыс істегендіктен бұл саланың
қазіргі аяқ алысын бір кісідей білемін. Бүгінгі дөңгелек үстелде біздер қандай болашақта
қандай мамандар әзірлейміз деп ой таластырып отырмыз. Меніңше, сұрақ бұлай
қойылмауы керек сияқты. Мемлекет болған соң, оның түрлі инфрақұрылымдары болатыны белгілі. Мемлекеттің негізін құрайтын салалар дұрыс жұмыс істеу үшін барлық салаға
арнап маман дайындауымыз керек. Әйтпесе ел экономикасы алға баспайды. Қазір елімізде
байланыс саласының мамандарын дайындайтын оқу орындар жетерлік. Өкініштісі сол,
олардың дайындап жатқан мамандары заман талабына сай емес. Телекоммуникация
мен байланыс саласы мамандарын даярлайтын оқу орынның есігін ашсаңыз, олардың
электромиханик дайындап жатқанын байқайсыз. Бүгінде электромиханикке ешқандай
сұраныс жоқ. Мұндай мамандық 60-70 жылдар зәру болған. Қазір кез келген құрылғыда
қуат көзін автоматты түрде реттеп тұратын жабдық орнатылған. Мұны біз колледждерге айтып түсіндіре алмай-ақ қойдық. Соңғы уақыттары құрылып, заман талабына сай
маман даяралайды деген Халықаралық ақпараттық-технологиялар университетінің өзі
электромиханиктер даярлауын қалай түсінуге болады. Қазір еліміздегі оқу орындардың
кәсіпорындармен нақты байланыс жоқ. Содан кейін олар қандай мамандықтар даярлау
керектігін білмейді. Оқу орындарға барып, ондағы білім беру жүйесімен танысқан адам
байланысшылар болашақта қап-қап хаттарды арқалап, вагондарға тиеп, аймақтарға
жөнелтетенідей әсер қалдырады. Ал шынай өмірге көз салсаңыз, қазір жоғарғы технология байланыс саласын адам танымастай өзгерткенін байқайсыз. Бұл оқу орындар мен
өндірістің арасындағы парадокс болып тұр.
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Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы мен Республикалық
жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығы мен
Германияның Трир қаласындағы қолөнершілер палатасы Қазақстанда кәсіптік-техникалық мамандықты дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеп жатқаны белгілі. Бұл
бағыттағы жұмыстарды жандандыру үшін елімізге Карел Криз бастаған неміс мамандары да келіп, еліміздегі
кәсіби маман дайындау барысымен жан-жақты танысып
қайтқанын «НГ» газетінде жазған-ды. 29 тамыз бен 4
шілде аралығында Алматы, Өскемен, Семей, Шымкент
қаласындағы кәсіптік-техникалық маман даяралайтын
арнаулы оқу орындарының ұстаздары Трир қаласында
болып, немістердің іс-тәжірибесімен бөлісіп қайтты.
Қазақстандық ұстаздар қауымын Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының вице-президенті Темір Назханов пен
Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдарының директоры Роза Садықова бастап барғанын естеріңізге сала
кетеміз. Осы ретте қазақстандық делегацияны бастап
барған Роза Садықовамен тілдесіп, сапар жайынды білуге
тырыстық.
– Роза Шәріпқызы, Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы мен
Республикалық
жекеменшік
білім
беру
ұйымдарыың
қауымдастығы
еліміздегі
кәсіптік-техникалық
білім
беру саласының заман талабына сай болуы үшін өлшеусіз
үлес қосып келе жатқанын
жақсы
білеміз.
Таяуда
Германияның Трир қаласында
болып, қазақстандық ұстаздар
қауымның
іс-тәжірибесін
шыңдап қайттыңыздар. Осы
сапардың біздің мамандар үшін
қаншалықты пайдалы болғанын
айтып өтсеңіз?
– Қазіргі таңда елімізде
кәсіптік-техникалық білім беру
саласын дамыту өзекті мәселеге
айналған.
Дүниежүзін
озық
өндірісімен
аузына
қаратып
отырған
Германияның
істәжірибесіне
сүйеніп,
алға
ұмтылсақ
сөзсіз
табысқа
жететініміз анық. Енді тәжірибе
алмасу сапарының қалай өткеніне
тоқталсақ. Біздер бұған дейін
Трир қаласында болып, кәсіптік
білім беру саласын дамыту турасында неміс әріптестерімізбен
келсікен болатынбыз. Ал бұл
жолғы сапардың жөні бөлек.
Алматы,
Өскемен,
Семей,
Шымкент қаласында кәсіптіктехникалық маман дайындап
жатқан
білім
ошақтарының
ондаған құрылысшы дайындай-

тын ұстаздарын Германияға апарып, тәжірибе алмастырудың
маңызы зор. Барған бетте
қазақстандық мамандар Фергер
мырза Германияда заман талабына сай сылақшылық кәсіп қалай
механизацияланғанын көрсетті.
Бұдан соң біздер жаңа технологиялар бойынша ғимарат пен үйді
жылылау, күн сәулесінен қорғану,
жылу сақтаудың түрлі тәсілдерін
жетілдіре отырып, өртке қарсы
қауіпсіздікті күшейтудің озық
тәжірибесімен таныстық. Сондайақ, ылғал сақтайтын ғимаратты
қандай құрылыс материалдарымен жабдықтау керектігін
және жерге төселінетін түрлі
жабындылардың қалай жасалынатыны өз көзімізбен көрдік.
– Соңғы уақыттары Қазақстан
кәсіптік-техникалық білім беру
саласын дамытуда Германияның
іс-тәжірибесіне баса мән беріп
жүргенін байқап жүрміз. Өзіңіз
басқарып отырған қауымдастық
та бұл бағытта сырт қалмағаны
белгілі. Еліміздегі жекеменшік
білім беру ұйымдарының көшін
өрге сүйреп жүрген ұйымның
Германияны таңдауы тегін емес
шығар?
–
Бүгінде
Германия
ЕуроОдақ елдерін алға сүйреп
жүрген ел екенін жұрттың бәрі
біледі. Сондықтан өндірісі оқ
бойы дамыған елмен тығыз

қарым-қатынас
орнатып,
олардың озық іс-тәжірибесін
басшылыққа алудан ұтпасақ
ұтылмаймыз.
Қазір
немістің
кәсіптік-техникалық білім беру
саласындағы дуальді жүйесін
Білім және ғылым министрлігі
де құп көріп отырғанын өзіңізде
білесіз. Меніңше, мұндай озық
тәжірибенің қыры мен сырын
үйренуден
жекеменшік
білім береу ошақтары да сырт
қалмауы тиіс. Қазіргі таңда
министрлік кәсіптік-техникалық
білім беретін мемлекеттік оқу
орындарға баса мән беріп,
ондағы ұстаздар қауымының
біліктілігін жетілдіріп жатқаны
белгілі. Ал жекеменшік білім
беретін орта буынды оқу орындар мемлекет тарапынан мұндай
қамқорлықты сезінбеуде. Осы бір
олқылықтың орынын толтыру
үшін Республикалық жекеменшік
білім
беру
ұйымдарының
қауымдастығы
мен
Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы бұл
іске бел буып, білек сыбана кірскен.
Бүгінде
біздің
қауымдастық
қарамағындағы
білім
беру
ұймдарының маман дайындауда
заман талабына сай болуы үшін
нақты көмектер көрсетуді әдетке
айналдырған.
Германияның
кәсіптік-техникалық
маман
дайындаудағы
іс-тәжірибесін
дамаыған
елдердің
өздері
қызығушылық танытқаннан кейін
бізде немістермен тығыз әріптестік
қарым-қатынас деңгейінде жұмыс
істеуді орынды деп таптық.
– Кәсіби маман дайындауда еліміздегі оқу орындардың
немістің
дуальді
жүйесін
басшылыққа алып жатқынын
да білеміз. Білікті маман
ретінде бұл жүйе қаншалықты
оң жамбасымызға келетінін
талдап айтып берсеңіз?
– Қазақстанның кәсіптіктехникалық білім беру саласында
немістің дуальді жүйесі кеңінен
қолданылуда. Тіпті, кейбір оқу
орындар осы тәсілге сүйеніп маман дайындауда бастап та кеткен. Меніңше, бұл жүйенің маман
дайындауда берері көп. Осыдан
біршама уақыт бұрын Білім және
ғылым министрлігінің жауапты
тұлғалары, еліміздің білім беру
саласына еңбегі сіңген депутаттар, қоғам қайраткерлері дуальді

жүйені жан-жақты талқылаған
болатын. Германияның дуальді
жүйесін
зерттегенімде,
бұл
жүйе білім беру ошақтарының
материалдық
базаға
кететін
шығынын біршама төмендететінін
байқадым. Өйткені бұл бағытта
тәлім
алатын
жастар
оқу
уақытының 20 пайызын колледжде өткізіп, теориялық білім
алса, алған 80 пайыз уақытын
өндіріске арнап, теориялық білмін
нақты іс-тәжірибемен ұштайтын
мүмкіндікке ие. Мұндай жағдайда
оқу орын мен өндіріс арасында
берік қатынас қалыптастыратыны
сөзсіз. Осылайша оқу орындары
өздерінің оқу базаларында жоқ замануи құрал жабдықтарды жастар
өндіріс ошағында ұршықша үйіріп,
танысады. Теориялық білім мен
нақты іс-тәжірибені ұштастырған
жастар аз ғана жылдың ішінде
білікті маманға айналып, ел экономикасына пайдасын тигізетіні
анық. Сондықтан дуальді жүйенің
мұндай артықшылықтарын мойындауымыз керек-ақ.

– Роза ханым, сөзіңізден дуальді

жүйе өндіріс пен оқу орынның
арасын жалғайтын бірден-бір
жол екенін айттыңыз. Өзіңіз
сөз еткен бұл тәсілді елімізде
енгізіп, табысқа жету үшін көп
еңбектенуіміз қажет екенін
түсіндік. Сіздіңше, немістің
озық
тәжрибесін
өзімізге
тездетіп енгізуде не істеуміз керек деп ойлайсыз?
– Әрине, дауальді жүйені
еліміздің
кәсіптік-техникалық
білім беру саласына бірден енгізе
салу мүмкін емес. Бұл үшін біздер
жұмыс
берушілер
арасында
дауальді жүйенің маңызды екенін
түсіндіруіміз керек. Бұдан басқа
дуальді жүйе бойынша тәлім алған
жастардың шағын кәсіпорындарда
табан
аудармастан,
тұрақты
түрде жұмыс істеуінің заңдық
нормасын
қалыптастыруымыз
керек. Қазіргі таңда еліміздегі
шағын кәсіпорындардың білім
ошақтарына көмек қолын соза
қоятындай мүмкіндігі жоқ. Бұл да
істің алға басуына кесірін тигізетіні
сөзсіз. Керек десеңіз, тірлігі
дөңгелеп тұрған кәсіпорындардың
өздері оқу орындарына көмек
көрсетуге асыға қоймайтыны
жасырын емес. Меніңше, осындай қиын жағдайда мемлекет

пен бизнес қауымдастықтар оқу
орын мен кәсіпорындар арасында
арағайындық жасауы керек деп ойлаймын. Сонда ғана нәтиже шығуы
мүмкін. Қазіргі таңда Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығы шағын
және орта бизнес өкілдері арасында кәсіптік-техникалық маман
иелерін дайындаудың қаншалықты
маңызды екенін түсіндіруде аянып
қалып жатқан жоқ. Осының айқын
дәлелі ретінде қауымдастықтың
Трир қаласы қолөнершілер палатасымен бірлескен жоба аясында жұмыс істеп жатқанымызды
айтуға болады . Алдағы уақытта
ел мүддесін көздейтін ортақ іске
өзге де бизнес қауымдастықтар
атсалысып, қолдау көрсетуі керек. Бүгінде Қазақстан өз экономикасын инновациялық бағытта
дамытуға бет бұрып отырған ел.
Қазір Үкіметтің өзі білікті мамансыз биік белесті бағындыра алмайтындарын толықтай түсінді.
Біздер даульді жүйені енгізбес
бұрын, оның мәні мен мазмұнын
ірі, шағын кәсіпорындардың бәріне
тәтпіштеп тұрып түсіндіруіміз
керек. Өндіріс пен оқу орындар
арасындағы байланысты толықтай
қалаптастырмайынша
дуальді
жүйені енгіздік деп айтуымызға
болмайды. Сондықтан алдымен
насихат жұмыстарына баса мән
беруіміз керек.
– Енді алдарыңызға қойған
қандай жоспарларыңыз бар?
– Жалпы жоба 2014 жылға
дейін жұмыс істейді, 2012 жылдың
қыркүйек айында Трир қаласының
білікті маманы келіп біздің оқу
орындарында өз тәжірибесімен
алмаспақ, октябрь айына жоғары
аталған оқу орындарының автомеханик мамандары біліктілігін
көтеруге жолға аттанады. 2013 ж.
басында студенттермен алмасу
жоспарланған, яғни біздің студеннтер Трир қаласына барып,
ал олардың студенттері бізге
келіп білім алады. Әрине оқу
бағдарламаларын өндіріс орындарымен сараптау жұмыстары бар.
Жоспар көп. Соның бәрін жүзеге
асыруға барлығымызға күш-қуат,
денсаулық тілегім келеді.
Нурлан мазмұны жағынан өте
жақсы жазыпсыз, рахмет. Мен өз
атымнан тағы бір сұрақ қостым,
жөн десеңіз, қосыңыз әйтпесе
статьяның соңы жоқ сияқты болып көрінді.
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Таяуда Алматыда франчайзингтік баспасөз шеруі болып өтті. Бүгінде
еліміздегі шағын және орта бизнес өкілдері «НГ» газеті қазақстандағы
франчайзингтік қатынастардың дамуын жан-жақты жазып жүрген
басылым ретінде танитыны белгілі. Осындай мәртебелі атқа дақ
түсірмес үшін «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры мен Қазақстанның
франчайзингтік агенттігі ұйымдастырған шарға белесене қатыстық.

Баспасөз шеруіге қатысқан журналистер қауымы франчайзингтік бағытта
жұмыс істеп, табысқа жетіп отырған
компаниялардың жұмысымен жақынырақ
танысуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ, бұл
шараға жекелеген кәсіпкерлер де қатысып,
елімізде енді ғана қанат жая бастаған
бизнестің түрін кеңінен танып, білуге
ұмтылғанын айта кетуіміз керек. Шара барысында сөз алған «Даму» қорының басқарма
төрайымы Ләззат Ибрагимова: «Баспасөз
шерунің басты еліміздің іскер топтар
арасында франчайзингтік қатынастарды
кеңінен насихаттауды көздеп отырмыз.
Біздің қор 2016 жылға қарай Қазақстандағы
франчайзингтік компаниялардың үлесін
30
пайызға дейін арттыруды көздеп
отырғанын айтқым келеді. Франчайзинг
шағын және орта бизнесті дамыту үшін
таптырмас құрал болып отырғанын қазір
Үкіметтің өзі мойындап отыр. «Даму»
қоры күні бүгінге дейін еліміздегі 13,4
мың кәсіпкерлік субъектілеріне қаржылай
қолдау көрсетіп, 50 мыңанан астам жаңа
жұмыс орындарын ашқанын мақтанышпен
айтуға болады», – деп «Даму» қоырының
жетекшісі кәсіпкерлерде қолдауда біраз
шаруаның басын қайырғандарын алға
тартты. Сондай-ақ ол алдағы жылда
еліміздегі франчайзингтік қатынастар
негізінде жұмыс істеп жатқан шағын және
орта бизнес өкілдерінің жылдық тауар айныламы, 1 млрд. долларға жетіп, ел экономикасына өлшеусіз үлес қосатынын алға
тартты. Қазіргі таңда Орталық Азияда
франчайзингтік қатынастарды дамытуда Қазақстан топ бастап тұрғаны белгілі.
Қазақстанда дүниежүзіне аты мәлім
брендер франчайзингтік бағытта жұмыс
істеп, кәсіпкерлік саланың өрісін кеңейтіп
отырғаны белгілі. Әрине, қазақстандық
кәсіпкерлер өздерінің брендтерінде жұрт
назарына шығарып, оны франчайзингтік
бағытта дамытуға күш салып, ауыз тол-

тырып айтатындай жетістікке қол жеткізіп
отырғанын айтауға тиіспіз. Шеру барысында өткен жиында сарапшы мамандар
қазақстандық франшизалардың сырт елдерге шығап, табысты жұмыс істеуіне барлық
мүмкіндік қарастырылғанын мәлім етті.
–
Қазақстан
франчайзингтік
қатынастарды өрістетуге барынша жағдай
жасалынған. Біздер қазір бизнес түрлерін
лицензиялауда зор жетістіктерге қол
жеткізгенімізді мақтанышпен айтуға болады. Франчайзингтік қатынастардың дамуы еліміздегі лицензиялау, бизнесті замануи стандарттар негізінде ұйымдастыруға
және кәсіпкерлік саланы өзіндің мәдениеті
мен ауарасын қалыптастыруда көп көмегі
тигенін айтуға тиіспін, – деді Ләззат Ибрагимова.
Журанлистер
арасында
алғашқы
франчайзингтік
баспасөз
шеруін
ұйымдастыруға
белсене
атсалысқан
Қазақстанның франчайзинг агентігінің

франчайзингтік қатынастардың өрісін
кеңейтуге
белсене
қатсып
жүрген
мамандадың көкейге түйген ойларын
тыңдап болғаннан кейін, журналистер
бизнестің жаңа түрімен айналысып жүрген
кәсіпорындардың жұмысын өз көзімен
көруге аттанды. Тілшілер қауымы алдымен 1997 жылы құрылған «Тексти Лайн
Қазақстан» компаниясының жұмысымен
кеңірек танысты. Аталымыш кәсіпорында
еліміздің жеңіл өнеркәсіп саласындағы
көшбасшы компаниялардың бірі деп
атасақ болады. Өз кезегінде «Тексти Лайн
Қазақстан» компаниясының жетекшісі Инна
Апенко ханым қазіргі таңда өздері өндірген
өнім еліміздің барлық аймақтарында және
Ресей мен Украина нарығына да экспортталатынын тілге тиек етті. Шара барысында
аталмыш компанияның швейцариялық
ASSOS компаниясының өнімін Қазақстан
нарығында саудалап отырғанын білдік.
– Біз Қазақстанда табысты жұмыс
істейтінімізге сенімдіміз. Өйткені біздер
қазір Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп
саласындағы брендін қалыптастырып жатырмыз. Ал Ресей мен Украинада «Тексти
Лайн Қазақстан» компаниясы нарықта
табысты жұмыс істеуге тырысқан көп
компанияның бірі ғана. Ол жақта біздің
бәсекелестеріміз де көп. Ал Қазақстандағы

Қазақстанда ең алғаш 1994 жылы әйгілі «Coca-Cola» компаниясының зауыты іске қосылғаннан бастап елімізде франчайзингтік қарым-қатынастар
дами бастады деп айтуға болады. Бұдан кейін «Baskin Robbins», «Adidas»,
«InterContinental» сынды әлемге танымал брендтер Қазақстан нарығында
жұмыс істей бастады.
Вячеслав Сидельников соңғы уақыттары
елімізде пайдалы франшизаларды сатып
алып жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлердің
жұмыс табысты болып жатқанын алға тартты. «Бүгінде қазақстанда франчайзингтік
бағыттағы бизнесті үлесі 3,6 пайызды
құрап отыр. Ал дамыған Еуропа елдерінде
бұл көрсеткіш 40-60 пайызды айаналасында. Таяу болашақта біз де осындай
биік көрсеткішке қол жеткізміз. Қазір 2010
жылы еліміздегі шетелдік франшизалардың
саны 220 болса, 2022 жылы олардың үлесі
800-ге дейін жетіп жығылады деген жорамал бар. Ал бұл уақытта Қазақстанның
төл франшизаларның көлемі 300-ге дейін
жетуі ықтимал», – деп жаңа кәсіпкерлік
саланың көкжиегін кеңейтіп жүрген маман ойын ортаға салды. Қазақстандағы

жағдай мүлде басқа. Мұнда біздер отандық
өнім өндіруші ретінде мемлекеттің бірқатар
қолдауына ие боламыз, – дейді Инна Апенко. Сәнді киімдер тігіп, оны алыс-жақын
елдерге саудалап жүрген ханым Украина
нарығында жұмыс істеудің өте қиын екенін
алға тартты. Оның айтуынша, Украинада сырттан келген кәсіпкерлерді қолдауға
бағытталған заңнамалар қалыптаспағанын
алға тартты. Шындығында біздің елімізде
де әлемге танымал франшизаларды сатып
алып, жұмыс істеу үшін қыруар қаржы
қажет. Айталық, көпшілікке танымал
франшизаны сатып алу үшін 8-15 мың
долларға дейін қаржы шығындауыңызға
тура келеді. Ал қолға алған кәсібіңіздің
аяққа нық тұрып кетуі үшін тағы да 80-100

Юлия РАХИЛЬКИН, «Gelato
TUTTO BENE» серіктестігінің директор:
–
Қазір
Қазақстанда
франчайзинг қарқынды даму үстінде.
Мұндай табысқа кенелуімізге сырттан келген франчайзерлердің істәжрибесі айрықша дем бергені анық.
Қазақстандағы
франчайзерлердің
көпшілігі сырт елден келген. Олар
өздерімен бірге озық тәжірибелері
мен
іскерлік
қарым-қатынастың
озық үлгілерін ала келгені белгілі.
Соның арқасында қазақстандағы
франчайзингтік қатынастар ойдағыдай
дамып жатыр.
мың долларға дейін бастапқы капиталдың
қажет екенін кәсіпкерлер алға тартты.
Қазіргі таңда елімізде франчайзингтік
қатынастардың кең қанат жая алмай
отырғанына жылжымайтын мүлікті жалдау
құнының қымбаттығы, аймақ тұрғындары
табысының аздығы және коммерциялық
банктердің франчайзингтік қатынастарға
дамытуға несие бөлмеу саланың қарқынды
дамуына кедергі келтіріп отырғанын айта
кетуіміз керек. Шара барысында журналистер қауымы бұдан басқа «TEA&COFFEE
GARDEN» кофеханасында, «Gelato TUTTO
BENE» серкітестігінде, «HAPPYLON»
бүлдіршіндер орталығында болып, олардың
қалай жұмыс істеп жатқанын көрдік.
Қазір Ұлттық франчайзингті дамыту орталығы мен «Даму» қоры бірлесіп
2012 жылдың мамыр айынан бері
фаранчайзингтік қатынастарды дамытуға
ниеттенген кәсіпкерлерге түрлі кеңестер
беріп келеді. Қор қызметкерлері күні
бүгінге дейін 80-ге тарта шағын және орта
бизнес өкілдеріне түрлі кеңестер бергінін
алға тартты. Қазіргі таңда франчайзингтік
қатынастарды дамытуға «Құралай» сән үйі,
«РОМАТ» фрамацевтикалық компаниясы
және «Матрица Плюс», «Андас и С» сынды
компаниялар айрықша қызығушылық танытып отырғанын білдік. Осыдан-ақ алдағы
уақытта
Қазақстанда
франчайзингтік
қатынастарды дамытуға кәсіпкерлер тарапынан зор қызығушылықтар бар екенін
байқайға болады. Осылайша баспасөз
шеруіне қатысқанымызда еліміздегі шағын
және орта бизнесті фрачайзингтік бағытта
дамытудың маңызы зор екенін тағы да
көзіміз жете түсті.

Қазір қазақстанда 5 000
франчайзингтік сауда нүктелерінде
20 000 мыңнан астам еңбек етуде.
Ал ел аумағында франчайзингтік
қатынастар бойынша жұмыс
істеп жатқан 480 кәсіпкерлік нысаны бар.
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Тарихқа көз салған адам XVII ғасырдың
бас кезінде қазақ елінің жағдайы өте ауыр
болғанын бірден байқайды. Жоңғарлар,
Еділ қалмақтары, Жайық қазақтары,
башқұрттар жан-жағынан анталап тұрғанды. Әсіресе жоңғарлар казақтар үшін аса
қауіпті жау болғаны айтпасада түсінікті.
Жоңғарлардың атты әскері жүз мыңнан
асқан болатын. Олар сойыл, найза ұстаған
қарапайым ғана жасақ емес, әскер сапында
зеңбірегі мен білтелі мылтығы бар қарулы
күшке айналған еді. Әрине, бұл кезде
қазақ әскері арасында да мылтық кеңінен
тарағаны белгілі. Бірақ кейбір тарихшыларымыз қазақ әскері арасына атыс қаруы
бертінде ғана тарады деп жазуы тарихқа
жасалған қиянат. Бұған тарихшылар өз
бағасын беруі тиіңс. Біздің әңгіме етпегіміз

басқа мәселе. Ол – атақты Орбұлақ шайқасы.
Салқам Жәңгір бар болғаны 600 сарбазымен
жоңғардың оны мыңдаған сарбазына қарсы
тұруы тарихта болмаған жайт. Орбұлақ
шайқасындағы қазақ сарбаздарының өршіл
рухы 300 спартандықтың ерлігінен бір
мысқылда кем түспейтінін ешқашан естен
шығармаған абзал.
1643 жылы Батур қонтайшы бастаған
жоңғарлардың қалың колы қазақ даласына бет алды. Хабар кеш жеткендіктен, көп
жасақ жинай алмай қалған Жәңгір хан
Самарқаннан көмек келіп жеткенше жауды
бөгей тұру мақсатында бар болғаны 600
жауынгерімен жоңғарларға қарсы аттанды. Жәңгір ұрыс жүргізуге ыңғайлы орын
ретінде Ордың бұлағы деп аталатын тау
арасын таңдап алады да 3 шақырымдай
жерге созылған қырқаның қырын қуалай
сарбаздары жасырынатын ор қаздырады.
Ол келе жатқан жау алақандағыдай көрініп
тұратын, алдыңғы жағы биік, артқы
жағы терең сай еді. Сөйтіп, азғана қолын
екіге топтаған Жәңгір жау қолын тау
шатқалында күтеді. Жар астында қауіп
бар деп ойламаған жаудың тар шатқалға
келіп кіруі мұң екен ордағы сарбаздар әуелі
үстінен тасыр-тұсыр тас жаудырып, содан
кейін ту сыртынан садақ оғын жаңбырша
жаудырғанда, әрбір оқ бір-бір жаудан жұлып
түсіп жатты. Алғашқы шайқаста ойраттар
жағынан 10 мыңдай адам өледі, қалған 40
мыңдай қолмен екінші рет келіп тиіскенде,
ұрыс жүріп жатқан жерге Самарқаннан 20
мың қолмен Жалаңтөс батыр көмекке келіп
үлгереді. Нәтижесінде жоңғарлар жеңіліп,
кері қуып тасталды. Қазақ жасағын он
орап аларлықтай қарақұрым өскермен
жеңіліске ұшырауы Батур контайшының
абырой-беделін түсірді. Осы соғыстан
кейін жоңғарлар өз ішінде бір-бірімен
қырқысып кетті де, қазақ-жоңғар арасында
шамалы уақытқа болса да тыныштық орнады. Осылайша Орбұлақ шайқасы ұлттық
тарихтың жауынгерлік даңқ шежіресінде
ерлік пен қаһармандықтың жарқын өнегесі
ретінде айшықталып қалды. 1993 жылы
Орбұлақ шайқасының 350 жылдығы мемлекет көлемінде аталып өтті. Шайқас
болған жерге – қазіргі Алматы облысы,
Жаркент (Панфилов ауданы) ауданындағы
Орбұлақ қырқасына Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен ескерткіш белгі
орнатылды.
Еліміздің тарихындағы ұлы жеңістер
мен сан алуан оқиғаларды санамалап
қарасақ, солардың өткен кезі мен болған
жері бізге нүктесіне дейін белгілі боп
жеткені Орбұлақ жеңісі, Ордабасы жиыны,
Аңырақай шайқасы, Ойрантөбе оқиғасы,
Ереуілтөбе бәтуәсі секілді бірен-сараны
ғана. Сондықтан оларды біз ата-бабамыз
қалдырған тарихи жәдігер санаймыз әрі
мұны ұмытпаңдар деген аманаты деп
бағалаймыз. Бұлардың ішінде Орбұлақ

жеңісі – қазақ халқының ерекше тарихи
мақтанышы. Орбұлақ дегенде, ең әуелі
есімізге түсетіні – ол жеңістің еш теңдесі
жоқ екені. Жаудың 50 мың қолын 600-700
жауынгермен ғана тоқтату, шынында да,
теңдесі жоқ ержүректік. Орыс деректерінде
қазақ қолы 600 делінсе, Қазыбек бектің
«Түп-тұқияннан өзіме шейін» кітабында
700 адам деп айтылады. Бұл соғыс жайында тұңғыш дерек беруші Тобылдың әскери
қызметкерлері Гришка Ильин мен татар Кучембердейко Кучеев қалмақ қонтайшысы
Батырдың қысқы ордасы түрған Қара
Айғыр деген жерге келгенде, ол 50 мың
қолмен қазаққа қарсы аттанып кеткен екен.
Орбұлақ шайқасы өткен өңірді ежелден
қазақтың суан деген тайпасы мекендейді.
Көп жауды аз қолмен бөгеуге қолайлы
жерді Жәңгірге тауып берген Елтінді сол
суан тайпасының батыры. Суанда Елтінді
батырдың замандасы әрі досы Ұзынмұрт
Ұзақ батыр деген болған. Елтінді Өсек

өзенінің шығыс бетін жайласа, Ұзақ батыс жағын жайлаған. Ұзақ батыр жайында
шежіре: «Сол батырдың әйелі қырғыздың
Бурайке деген байының қызы болса керек. Ауылы Ыстықкөлдің маңы. Бір жазда қалмақтар Ыстықкөлдің маңындағы
қырғыздарды шабады. Ұзынмұрт Ұзақтың
қайнатасы Бурайкені ауыл-аймағымен
қырып, алты жасар баласы Назарды байлап әкетеді», – дейді де, кейін Назардың қол
бастаған қазақ батыры болғанын айтады.
Бұл шежірені зерттей қарасақ, қырғыздарды
қалмақ шапқан жыл Орбұлақ шайқасы
өткен 1643 жылға меңзейді. Орбұлақ
шайқасына қатысқан Қарасай және Елтінді
батырлардың қазір 11-ұрпағы өмір сүріп
жатса, Ұзақ батырдың да 11-ұрпағы өмір
сүріп жатыр екен.
Орбұлақ шайқасы өткен жердің күнгей
жақ бетінде Түлкілі дейтін тау, сол таудың
іргесінде Найзатапқан атты арасан бар.
Ата-бабасы сол Түлкілінің баурайын мекен
еткен, өзі ұзақ жыл сол арада болыс болған,
кейін Кеңес өкіметі тәркілеп, Жайық бойына жер аударған, ол арадан қашып келіп,
отбасының соңынан өзі де Қытай өтіп
кетіп, сол жақта қаза болған, кезінде Метербай болыс атанған атақты адам болған. Со
кісінің ұлы Орынбай ағамыз әкесінің албан
Құлманбет пен суан Шаншар ақынның айтысына өзі қатысып, тыңдағанын және оны
жатқа білгенін тамсана айтушы еді. Елтінді
мен Ұзынмұрт Ұзақ батырдың ажырамас
дос болғанын да әкесінен естіпті. Белжайлауда болған бір соғыста Ұзақ аяғынан
жараланып, арасанға емделуге келеді.
Досының көңілін сұрай келген Елтінді
арасанның құдығында шомылып жатқан
досын шығарып алайын десе, созған қолы
жетпейді. Таяқ жалғайын десе, ағаш таба
алмайды. Сонан соң сол арада ат байлап
қойған қазықты ырғап-ырғап суырып алса,

әлгісі найзаның ұшы болып шығады. Содан
ел «Елтінді найза тауып алған арасан» деп
жүріп, арасан Найзатапқан аталып кетіпті.
Батыр қонтайшының қазақ пен қырғызға
қарсы жорыққа 1643 жылдың көктемінде
шығуы – мал баққан елдің бас көтеруге ең
мұршасы жоқ кезін жақсы білгендігі. Малы
төлдейді әрі күйі қашады, ел арасындағы
қатынас қиындайды, байланыс нашарлайды, өйткені лайсаң болып, жол бұзылады.
Тұрақты әскер ұстамаған көшпелі елдің бірбірімен араласа, хабарласа қоймайтын кезі
– осы кез. Әрі мініс аттың ең жүдеу тартар
шағы да осы шақ. Сірә, қонтайшы осының
бәрін есепке алған болар. Өйткені, 1723
жылы басталған «Ақтабан шұбырынды,
Алқакөл сұламада» да олар осындай
жағдайларды ескеріп, қазақты осы мезгілде
шапқан.
Ендігі бір ескеретін жәйт, 50 мың – қазақ
пен қырғызға аттанған қалмақтың жалпы
саны емес, тек әскерінің ғана саны. Тобыл

асуы. Өлімге бас тігудің дәл мұндай мысалын кәрі тарих көп біле бермейді. Туған ел
мен туған жердің тағдыры таразыға түскен
шақта «мынандай көп жауға шамамыз
келеді, келмейді» дегенді мүлде ұмытып,
«өліспей беріспейміз» деген ғана шешімге
келген ата-баба ержүректігі тек сүйсінтеді.
«Біз қорғамасақ, ел мен жерді енді кім
қорғайды?» деген перзенттік парыздан өзге
оларда ешбір үрейлі ой болмаған. «Ел үшін,
туған жер үшін өлмегенде, не үшін өлеміз?»
деген қасиетті ұғым ғана оларды осындай
адам нанғысыз батырлыққа бел будырған.
Орбұлақтың бұл өнегесі – ұрпақ ұмытпайтын
аса қасиетті өнеге. 50 мың қолдың бетін 700
жауынгер екі мәрте қайтарып, жаудың онон бір мыңын қырғаннан кейінгі жағдайды
Қазыбек бек былай аңғартады: «Бәлкім,
енді арттан жиырма үш мың қолмен Алшын Әлімұлы Жалаңтөс батыр келмегенде, қазақтар жеңіліп қалар да еді». Бұл
сөздің астарында көп сыр жатыр. Себебі, 50

әскербасы Г.С.Куракиннің мәлімдемесінде:
«С ними воинских людей 50 тысяч», деп
анық-қанық жазылған. Соған қарағанда,
50 мыңның сыртында бақташы, күтуші,
аспазшы секілді қосалқы адам да аз болмаса керек.
Ал енді қазақ қолы бұл соғыста неге аз
болған? Мұның мәнін түсіндіретін жазба
дерек жоқ. Әрине, әртүрлі жорамал жасауға
болады. Мәселен, Есім хан ауру болса, оның
ел басқаруға тікелей араласып, тікелей
басшылық жасауға, сөз жоқ, мүмкіндігі
шектеулі болады. Сондықтан әскери
тәртіп біраз босаңсиды. Ал Жәңгір сұлтан
қаншалық ержүрек болғанымен, қолында
нақты билік жоқтықтан, тез арада қажетті
қолды жасақтауға әмірі жетпеген де шығар,
кім біледі. Егер қазақтың өз ішінен тез арада әскер жинау мүмкіндігі бар болса, онда
Жәңгір сонау Самарқандағы Жалаңтөске
жаушы шаптырар ма еді? Бәлкім, Есім
ханның ауру екенін естіген соң, ол өлсе,
орнына кім болады деген алауыздық
төрелер арасында өршіп тұруы да мүмкін.
Жазба дерек қалмаған соң, оны кесіп айту
– қиын, алайда Әбілқайыр, Әбілмәмбет
тұсындағы бақталастық пен тақталастықты
еске ала отырып, ол кезде де солай бол уы
мүмкін екенін жоққа шығара алмаймыз.
Қалай болғанда да өз ішімізден әскер жинау мүмкіндігі аса қиын болған соң ғана
алыстағы Жалаңтөске жаушы жіберілген
деп ойлаудың жөні басымдау.
Орбұлақ шайқасының аса маңызды
бір тәлімі мен өнегесі осы аз қазақтың көп
қалмаққа қарсы тұруынан шығады. Қалмақ
қолының ұзын саны 50 мың екенін, әрине,
қазақтар алдын ала білді. Соны біле тұра
600-700 ғана адамның жау жолына бекінуі –
ақылға сыя бермейтін ерлік. Ерліктен бұрын
жанкештілік. «Еркек тоқты – құрбандық»,
дейтін қасиетті сөздің нақпа-нақ жүзеге

мыңның аты 50 мың. Көп көптігін істемей
қоймайды. Соғыс өтіп жатқан жер тар кезең,
қазақ үшін өте оңтайлы жер болғанмен,
тау ішінен айналма жолды тауып өту,
шындығында уақыттың ғана шаруасы.
Бұған қарағанда, Жалаңтөс батырдың бұл
соғысқа дер кезінде жетіп үлгеруі – шешуші
жағдай. Оған ешкім дауласа қоймас. Ал
ендігі басы ашық емес бір жағдай: Жалаңтөс
бұл соғысқа тек үлгеріп қана қойған ба, әлде
соғысқа араласқан ба? Бұл жайында орыс,
қазақ, моңғол деректері нақты ештеңе айтпайды. Бірақ мұны қазақтың ауызша тарихы
тағы толықтырады.
Орбұлақ Белжайлаудың батысында.
Оның шығысы – екі таудың ортасын алып
жатқан алып астаудай жазық. Ол жазық
Аяқсаз деген жерге келгенде тұйықталады.
Сол арадан Белдің суы тіке оңтүстікке
бұрылып, Ілеге қарай құлдырайды. Ал
Белжайлаудың шығысы жота-жоталарға
ұласып, Кіші Өсек, Үлкен Өсек өзендерін
кесіп өткен соң, қайтадан жазық тепсең,
Сартау жайлауына ұласады. Осы Сартау
жайлауының терістік батыс жақ желкесінде
Өсек өзені мен Сартау суының қосылып
жатқан сағасы бар. Сол екі судың ортасында оңтүстіктен солтүстікке қарай созылып
жатқан биік қылта жота бар. Оны жұрт
Қашаманың асуы дейді. Орбұлақ өңірі –
ежелден қазақ пен қалмақ қақтығысы жиі болып тұрған өңір. 1643 жылғы әйгілі Орбұлақ
шайқасының, 1653 жылы Сесеннің ұлы
Қалдама Салқам Жәңгірмен жекпе-жекке
шығып, Жәңгір опат болатын соғыстың
да осы арада өтуі, Жәңгірдің әуелде
Үйгентастың белі, кейін Белжайлау аталған
сол мекенге жерленуі де бұл айтқанымызға
толық дәлел бола алады. Алайда қазақ
қолының қалмақтарды қатты тықсырып,
оларды тұйыққа қамап қырып жібере
жаздаған кезі, сөз жоқ, тарихта бір-ақ рет
болған оқиға. Егер жергілікті батырлардың
қалмақпен соғысы осында ұласқан болса,
онда жергілікті адамдар оған қатысқан өз
бабаларының атын қосақтап, «Бұл арада
Елтінді бабамыз қалмақтарды қамапты» немесе «Ұзынмұрт Ұзақ батыр қамапты» деген
болар еді. Ал олай айтылмаған, себебі бұл
соғыс қалмақтар мен жергілікті қазақтардың
ғана қақтығысы емес, бүкіл қазақ батырлары
қатысқан үлкен соғыс болу керек. Ал ондай
соғыс, сөз жоқ, Орбұлақ шайқасы.
Орбұлақ жеңісі – қазақтың ғажап
бауырмалдығының жемісі. Қазыбек бек
аталмыш кітабында осы соғысқа басшылық
жасаған Салқам Жәңгірдің қатарында шапырашты Қарасай, арғын Ағынтай, алшын
Жиенбет, дулат Жақсығұл, қаңлы Сарбұқа,
найман Көксерек, суан Елтінді, арғын
Тоқан баласы Қомпай болғанын жазады.
Кейінгі зерттеулер қазақ қолының ішінде
дулат Сырымбет, Найман Бөдес және суан
Ұзақ батырдың да болғанын дәлелдейді.
Марал Томпиев, Мұрат Уәли

