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Жақында Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Акуов
қауымдастық жанындағы Бизне клуб мүшелерінің басын қосып, кәсіпкерлерді
Жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Шараға қатысқан Бизнес клубтың
жетекшісі Темір Назханов та кең дастархан басына жиналған қауымға өзінің
ізгі тілегін арнағанын айта кетуіміз керек.

Қазіргі таңда Солтүстік Қазақстан облысындағы
шағын және орта бизнес өкілдерінің жағдайы мәз емес.
Кәсіпкерлікпен айналысқан адамдардың көпшілігі
кәсібін кеңейтуді емес, оны сақтап қалудың жолын
қарастыруда. Қаржылық және материалдық ресурстың
қол жетімсіздігі өзекті мәселе болып тұрғаны жасырын емес. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының
аймақтағы филиалдары, яғни біздер осы мәселердің
бәрін жіпке тізгендей қылып билік орындарына айтып келеміз. Бірақ біздің ойымызға құлақ асып, көңіл
бөлген шенеуніктерді көрмедік.

Билік орындары шағын және орта
бизнес
өкілдерін
бюрократиялық
кедергілерден
құтқарамыз
деп
бірқатар өзгерістер жасап жатқанын
үнемі айтатыны белгілі. Бұдан шағын
кәсіпкерлерге нақты көмек болмаған
соң, қызыл сөзден қуырдақ қуырудың
не қажеті бар. Қазір қандайда бір
заң қабылданса, оны ушығы барып кәсіпкерлерге тиетін болған.
Сондықтан солтүстіктегі кәсіпкерлер
депутаттар
қандайда
бір
заң
қабылдайтын болса, соңы не болады
екен деп алаңдап отыратын болғанбыз.
Алдағы 2013 жылдың 1 қаңтарынан
бастап базар маңын жағалап нанын
тауып жеп жүрген шағын кәсіпкердің
бәрі шағын кассалық аппарат алып,
сатушыға чекті қолма-қол беретін
болды. Кассалық аппартты қолдану
жең ұшынан жалғасқан жемқорлық
оқиғаларының
алдын
алатынын
түсінеміз. Бірақ та біздің солтүстікте
базардағы кәсіпкерлерді кассалық аппаратты пайдалануы қиын болайын
деп тұр. Солтүстіктің сақылдаған сары
аязында кәсіпкерлердің кассалық аппаратты алып жүрі техникалық тұрғыдан
тіпті мүмкін емес. Келер жылдың
басынан бастап кассалық аппартсыз
сауда жасаған кәсіпкерлерге айыппұл
салына бастайды. Суық күнде отбасын
асыру үшін базарда жағалаған кәсіпкер
аппараты істемей қалса, жаймасын
жауып кетіп қала алмайды ғой. Олар
кассалық аппарты жұмыс істемеседе
саудасын жасайтыны анық. Мұндай
жағдайда салық органдары айыппұл салып, жаза кесетіні белгілі. Сол себепті
жалғыз Солтүстік Қазақстан емес,
өзге де қысы қытымыр аймақтардағы
кәсіпкерлердің наразылықтар білдіруі
орынды деп есептеймін. Қаңтар
мен ақпанда солтүстікте күндіздің
өзінде күн райы – 28 С градусқа дейін
төмендейтінін ойласақ кәсіпкерлер
қандай
қиындықпен
бетпе-бет
келетінін байқауға болады. Бұдан басқа
патентті алып тастау ісі базарларда

сауда жасап жүрген кәсіпкерлердың
оң жамбасына келмей тұр. Бұл заңды
қабылдауда салық органдары шағын
кәсіпкерлердің жағдайын ойлап бас
қатырмағанын байқау қиын емес.
Оның үстіне шағын кәсіпкердердің
электр қуатына қосылуы да шешімін
тапқан жоқ. Электр қуаты демекші,
қазір қуат көзі үшін төленетін тарифтер
күннен-күнге кәсіпкерлердің қалтасын
жұқартып барады. Тариф мәселесі
бұған дейін республика деңгейінде
сөз болған еді. Кедендік одаққа мүше
Ресеймен көршілес отырған солтүстік
өңір үшін қуат көзінің қымбаттау
жығылған үстіне жұдырық болғанын
айтуға тиіспін. Бүгінде көршілес Ресейден елімізге арзан тауарлар көптеп келуде. Көршімізде тауарларының өзіндік
құны Қазақстанға қарағанда арзан
болуының сыры, Ресейде қуат көзінің
арзандығында болып тұр. Сол себепті
өндірген өнімнің құны біршама төмен
болады. Осы тарифтің кесірінен біздің
кәсіпкерлер Кедендік одақ елдерімен
қызу бәсекеге түсе алмай жатқанын
жасырудың жөні жоқ.
Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық
оқиғалары да шағын және орта бизнес өкілдерін титықтатып бітті.
Жемқорлыққа қарсы жүргізіліп жатқан
іс-шарлар өз нәтижесін бермеуде.
Басқаны қайдам Солтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлікпен айналысу үшін
жер алу ісі өзекті мәселелердің біріне
айналған. Әрең дегенде қол жеткізген
жеріңізге
құрылыс
жұмыстарын
жүргізуге рұқсат алу ісі түйінді
мәселердің бірі десем артық айтқандық
болмас еді. Бұдан басқа спирттік ішімдік
сататын дүкендер мен дәмханалар білім
ошақтарынан «100 метр» қашықтықта
болуы керек деген мәселе де әлі күнге
дейін оң шешімін тапқан жоқ. Кезінде
біздер бұл мәселені қозғап жоғарыға
жеткізуге тырысқан едік. Бірақ біздің
айқайымызға
жоғарыдағылар
үн
қатпады. Қадағалушы органдар осы
«100 метр» мәселесін желеу етіп, шағын
кәсіпкерлерге айыппұл салып, ақша
алуды әдетке айналдырған. Осылай
есікі жылдың түйінді мәселелерімен
Жаңа жылдың есігін ашып отырған
жайымыз бар.

Бүгінде бизнес клубтың мүшелері бірбіріне ет жақын туыстай болып кеткен десек
артық айтқандық болмас еді. Дағдарыс кезінде
клуб мүшелері өзара бірлесіп жұмыс істеп, алға
қойған мақсаттарын қол жеткізген болатын.
Кәсіпкерлер бірінің өндірген тауарын бірі сатып
алып, ішкі әріптестікті күшейте түсуі еліміздегі
өзге де кәсіпкерлерге үлгі болғанын айтпай кетуге болмас. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында
клуб мүшелері бас қосып, көкейде жүрген ойларын ортаға салып, бір-біріне деген ақ тілектерін
ақтарды. Өз кезегінде қауымдастық басшысы
Талғат Акуов:
– Құрметті әріптестер, тарих қойнауына
еніп бара жатқан Ұлу жылы кәсіпкерлер үшін
үлкен сынақ жылы болғаны анық. Бүгінде
дүниежүзінде қаржы дағдарысының ызғары әлі
қайтпай тұрғанын білесіздер. Оның салқынын
қазақстандық кәсіпкерлер де сезінуде. Кез келген экономикалық қиыншылық бірінші кезекті
экономика өтінде тұрған шағын және орта бизнес өкілдеріне әсер ететіні белгілі. Сондықтан
осындай қиын кезеңде кәсіптеріңізді да-

мытып, ел экономикасын өркендетуге үлес
қосқандарыңызға алғыс айтамын. Өз басым осы
дастархан басына жиналған барлықтарыңызды
экономикалық қиындықтарға төтеп берген
Қазақстанның азулы кәсіпкер деп санаймын.
Алдағы Жылан жылы барша қазақстандық
кәсіпкерлер үшін табысты жыл болғай!
Барлықтарыңызға табыс пен жетістік тілеймін!
– деп ақ тілегін ақтарды.
Дағдарыс кезінде Бизнес клуб мүшелері
өз араларында Бартерлік клуб та құрғаны
есімізде. Сол кезде осы сауда-саттықтан
түскен пайданың 4 пайызын Бизнес клубтың
қайырымдылық іс-шараларына жұмсағанын
«НГ» газетінің оқырмандары жақсы біледі.
Бұдан басқа отандық қылқалам шеберлерінің
картиналарын клуб мүшелері өз араларында
аукционға салып, қазақтың сурет өнеріне де
қолдау көрсетуді дәстүрге айналдырған-ды.
Осындай игілікті істерге мұрындық болып
жүрген Бизнес клуб мүшелерінің алдағы жылы
да табысқа жетулеріне біз де шын жүректен
тілектеспіз!
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Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вицепрезиденті Темір Назханов таяуда Германияға атбасын бұрып, аталған елдегі кәсіптік-техникалық білім
беру жүйесіндегі тың тәжірибесімен танысып қайтқан
еді. Өз кезегінде сарапшы маман Грузия, Әзірбайжан
және неміс мамандарының білікті кадр дайындаудағы
ойларын біліп, сұхбат құрған-ды. «НГ» басылымына
іс-тәжірибе алмасу бағытында болған әңгіме-дүкенді
ықшамдап назарларыңызға ұсынып отыр. Кәсіптіктехникалық маман дайындау ісі өзге елдерде қалай іске
асып жтақынын біле жүріңіз.
Оқу орын бизнеске
жұмыс істеуі тиіс
Кахабер ЭРАДЗЕ колледж
директоры (Грузия):
– Бүгінде Кеңестер одағының
шекпенінен шыққан елдер үшін
өндіріс ошақтары мен шағын және
орта бизнес саласында жұмыс
істейтін
кәсіптік-техникалық
мамандар даярлау өзекті мәселе
болып тұр. Біздің Грузияда да
бұл түйін шешімі таппауды. Саяси жағдайлардың шиеленісуі
атқарушы
биліктің
маман
тапшылығымен түбегейлі айналысуына мойын бұрғызбауда. Десек
те Грузиядағы білім мекемелері
мен бизнес қауымдастықтар бұл
мәселелердің тігісін жатқызу
үшін
біршама
жұмыстар
атқарып жаттыр. Сол себепті
біздер кәсіптік-техникалық маман дайындау ісінде елеулі
табыстарға қол жеткізіп, әлемді
аузына қаратқан Германияның
озық іс-тәжірибесімен танысу үшін әдейіліп келіп отырмыз. Өз басым Германияның
кәсіптік-техникалық
маман
дайындауда зор жетістікке қол
жеткізген даульді жүйесін айна
қатесіз көшіріп алып, елімізде
жетістікке жетеміз деп айта алмаймын. Ия, озық тәжірибенің
маңызды
тұстарын
Грузия
қоғамына бейімдеп, пайдалануға
болады. Өйткені Германия мен
Грузиядағы жағдай екі басқа.
Сондықтан әр елдің ерекшелігін,
қоғамдық-саяси
көзқарасын
ескеріп, жұмыс істеген жөн деп
есептеймін. Бүгінде посткеңестік
елдердің
көпшілігінде
білім
беру мекемелері мен өндіріс
ошақтарының арасындағы бай-

ланыс үзіліп қалған. Меніңше,
біздер алдымен кәсіпорындар мен
жоғары және орта бауынды оқу
орындар арасындағы байланысты
қалыпқа келтіруіміз керек. Сондан
кейін ғана даульді жүйені енгізуді
шындап тұрып қолға алуымыз керек. Өйткені дауальді жүйе осы екі
тараптың арасында тығыз қарымқатынас орнаған кезде ғана жұмыс
істейтінін естен шығармауымыз
керек. Өз басым Германиядағы
кәсіптік-техникалық
білім
беретін оқу орындары бизнес пен
экономика үшін жұмыс істейтінін
байқадым. Ал Грузиядағы жағдай
басқаша. Екі сала өз бетінше
тіршілік
етуде.
Осыдан-ақ,
даульді жүйені толықтай көшіріп
алуға болмайтынын байқауға болады. Айталық, біздің елімізде
орта буынды оқу орындарға
көңіл бөліп, оларға жағдай жасайтындай кәсіпорындар жоқтың
қасы. Қазіргі таңда елімізде
жұмыссыздық мәселесі де бет
қаратпай тұр. Мұндай жағадайда
маман дайындау мәселесі жайында айтудың өзі қисынсыз
екенін түсінесің. Десек те, заман
көші мына бір елдің әлеуметтік
мәселері шешілмепті деп бізді
күтіп отырмайды ғой. Сол себепті
біздер білікті маман дайындау
мәселесін шамамыз келгенінше
қатардан қалдырмай, дамытуға
күш салып келеміз.

Талапты күшейту керек
Ильгар
Асадов,
Ұлттық
бизнесті дамыту орталығының
директоры (Әзірбайжан):
– Әзірбайжан экономикасы
қарқынды дамып келе жатқан
мемлекеттердің бірі болып табы-

лады. Қазір экономиканы дамытатын түрлі бағыттар мен іргелі
компаниялар пайда болуда. Замануи компанияларды жұмыс
істейтін маман тапшылығы біздің
елімізде де өзекті мәселелердің
бірі. Сол себеті біздер экономикасы өркендеген Германияның
кәсіптік-техникалық
маман
дайындаудағы
жетістіктерімен
танысу үшін әдейілеп келген жайымыз бар. Неміс экономикасының
қарыштап дамуына дауальді жүйе
барынша пайдасын тигізгенін
білеміз. Сондықтан біздер жаңа
жүйемен кеңірек танысып, оның
тиімді тұстарын өз елімізді іске
асыруға неиттеніп отырмыз.
Бұл ретте біздер дуальді жүйені
тұтастай көшіріп алып, табысқа
жете алмайтынымыз анық. Тек
оның тиімді, еліміздегі қоғамдық
жағдайлармен үйлесетін тұстарын
кәдемізге жаратуымыз керек.
Меніңше, бұл жүйені енгізбес
бұрын жүйенің іске асуын
қаматамсыз ететін заңнамалық базасын қалыптастырып алғанымыз
жөн. Германияда кәсіпорындар
білікті маман дайындау ісіне баса
мән беріп, бұл бағытта орта буынды оқу орындарымен тығыз
қарым-қатынас орнатқаны белгілі.
Ал посткеңестік елдердегі жағдай
мүлде басқа. Сондықтан дуальді

жүйені енгізіп, пайдасын көру
үшін бұл іске атқарушы билік
те өз үлесін қосуы тиіс. Қажет
болған жайдайда үкімет жекелеген кәсіпорындардың кәсіптіктехникалық маман дайындайтын
оқу орындармен арада байланыс
орнатуға міндеттеуі керек. Бұдан
басқа оқу орындармен байланыс орнатқан компанияларға
салықтық жеңілдіктер жасап,
ынталандырудың да мәні зор деп
есептеймін. Әйтпесе, дуальді
жүйе тиімді екен деп құр сөзбен
қуырдақ қуыруға болмайды. Рас,
қазір кейбір кәсіпорындар білікті
маман дайындау ісіне өздері араласпайынша жұмыстары алға
баспайтынын түсініп отыр. Бірақ
олар бұл іске қалай араласуы
керектігін түсінбеуде. Біздер елге
барғаннан кейін ортақ іске үлес
қосуға талпынған кәсіпорындар
алдында дуальді жүйенің тиімді
тұстарын насихаттауымыз керек. Кәсіптік-техникалық маман
дайындаудың озық жүйесін іске
асыруға бизнес қауымдастықтар
да
белсене
араласуы
тиіс.
Егер бұл мәселені толықтай
мемлекеттің мойнына аса салсақ,
бұл науқандық жұмысқа айналып кетуі мүмкін. Ал мұндай
науқандық
жұмыстардан
посткеңестік елдердегі шағын
және орта бизнес өкілдері мезі
болғаны белгілі. Сол себепті оларды шошытып алмаған жөн. Егер
бұл іспен толықтай билік орындары айналысса, мемлекет тарапынан бәленші мың маман қажет
деп ат үсті жоспар құрылып,
соларға қыруар ақша бөлініп,
тағы да мемлекет қаржысы құмға
сіңген судай жым-жылас жоғалуы
мүмкін. Сондықтан кәсіптіктехникалық маман дайындау ісіне
билік, білім беру мекемелері, бизнес қауымдастықтар және өзге
де қоғамдық ұйымдар белсене
қатысуы керек деп есептеймін.

Әлеуметтік
жауапкершілік арқылы
түйінді тарқатсақ
Әділ
Ғұрбанов,
Жұмыс
берушілер конфедерациясының
бас хатшысының орынбасары:
– Қазір барлық елде бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігі деген
бағыт кең қолданысқа ие. Мұндай
әдіс-тәсіл посткеңестік елдерде де

бар. Кәсіптік-техникалық маман
дайындау ісін осы қағидаттың аясына сыйдырып, кәсіпорындардың
ортақ іске үлес қосуға үндеуге болады. Осы ретте біздер Түркияның
мына
бір
іс-тәжірибесін
басшылыққа алсақ орынды болар
еді. Түркияда қандайда бір азамат кәсіпкерлікпен айналысып,
қызметкерлері 10 адамнан асса,
ол өзінің шағын кәсіпорнында
бір студентті іс-тәжірибеден
өткізіп, кәсіпке машықтандыруға
міндеттелген. Бұл кәсіпорынның
қоғам алдындағы жауапкершілігі
болып саналды. Қазір Қазақстан
мен Әзірбайжанда жергілікті жерлерде өндіріс құруға талпынған
кәсіпкерлерді
мемлекеттік
тұрғыдан қолау көрсететін арнайы
бағдарлама жұмыс істейді. Онда
өндіріске қажетті инфрақұрылды
жеткізіп беру мәселесі сияқты
басты мәселелер қамтылған. Ал
білікті мамандарды дайындау
мәселесі мүлде ұмыт қалған.
Меніңше, алдағы уақытты осындай мемлекеттік бағдарламаларды
маман мәселені тиісінше көңіл
бөлінуі керек.
Кәсіптік маман дайындауға
жол ашатын даульді жүйені
біздер бірінші кезекте белгілі бір
салаға қолданып, сол саланың
айналасында жүрген кәсіпкерді,
қадағалаушы органдарға және
қоғамдық
ұйым
өкілдеріне
жүйенің маңызын түсіндіріп,
біртіндеп бұл жүйені өзге де
салаларға таратқан абзал. Егер
барлық саланы қамтып, іске
кіріссек жұмысты үйлестіре алмай қалуымыз әбден мүмкін.
Әзірбайжанда Білім министрлігі
жылда
ел
экономикасын
өркендетуге мыңдаған маман
керек деп жоспар жасайды. Ал
ол жоспардың шынайы өмірге
қаншалықты жақын екеніне ешкім
бас ауыртқан емес. Нәтжесінде
кәсіптік-техникалық білім алып
шыққан жастардың көпшілігі
жұмысқа
орналаса
аламай
қиналатыны белгілі. Сондықтан
кәсіптік-техникалық маман дайындау ісін нақты бір саланың
негізінде іске асырып, нәтижесінде
жеткен жетістіктерді алға тарта
отырып, өзге салаларға енгізудің
мәні зор. Әрине, бұл бағыттағы
жұмысты
кәсіпорындардың
талап-тілегін басшылыққа ала
отырып іске асырған жөн.
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– Ескі базарлардың көшіріліп,
заманауи сауда кешендерінің
салынуына базар басшылығы
да, саудагерлер де, қарапайым
халық та, ешкім де қарсылық
білдірмейді. Алайда, бұл жерде
барлық мәселе, базарларды көшіру
жергілікті билік тарапынан қалай
орындалып жатқанында болып
отыр. Билік орындары базарды
көшіруді іске асырамын десе, онда
тек өздерінің ғана жағдайын ойламай, саудагерлерге де, қарапайым
халыққа да зиянын тигізбеудің
амалын
қарастыруы
керек.
Өкініштісі сол, әкімдік «қаланы
көркейтеміз,
саудагерлердің
барлық жағдайын жасаймыз»
деген әдемі сөздерді айтады да,
бірақ жеме-жемге келгенде бұл
бұйыру, тыйым салудан әріге
аса алмауда. Мәселен, Париждің
қақ ортасында орналасқан базарды қала сыртына көшіру
үшін жергілікті билік 13 жыл
уақыт жұмсапты. Онда да бірдебір саудагердің зиян шекпеуін
қатты қадағалаған. Ал Тараздағы
Орталық базар маңынан көне
жәдігерлер табылып, қаланың
бас жоспарына сәйкес, ондағы 16
базарды жаңа үш сауда орнына
көшірді. Базардың жабылуына
байланысты 30 мыңға жуық саудагер жаңа сауда орталықтарына
сыймай отыр. Оның үстіне,
«Ауыл береке», «Атакент-Тараз»,
сондай-ақ Асқаров көшесінде
орналасқан жаңа ірі сауда-базар
кешенінде құрылыс жұмыстары
әлі жүріп жатыр. Яғни, базар
толық салынып бітпеген. Асқаров
көшесінде орналасқан базарға
баратын жол өте тар, онда туберкулез,
тері-венерология,
психоневрологиялық
диспансерлер, түрме орналасқан. Базар
маңы бұрын күл-қоқыс жиналатын полигон болған. Ертең
ол базарға баратын жолда көлік
тығыны артады. Не су, не жылу
жоқ. Дәретхана, жарық мәз емес.
Қоймасы да жоқ. Сонда саудагерлер тауарын қайда сақтамақ? Тіпті
жаңа базар басшылары саудагерлер ескі базардағы контейнерлерін
әкеп қойғаны үшін 100 мың теңге
талап етуде. Мен түсінбеймін,
жергілікті билік жаңа «заманауи
базар саламыз» дейді, ал саудагерлер онда ескі контейнерлерін
тасып жатыр. Сонда оның несі
жаңа базар? Енді мен сізге ондағы
үлкен заңсыздықтарды айтып
берейін. Біріншіден, үш базардың
да объектісінің салынып біткені
жөніндегі Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының актісі жоқ. Ал
ҚР Үкіметінің қаулысы бойынша,
кез келген базар құрылысы салынып бітпей жатып, онда сауда
жасалуға болмайды. Екіншіден,
Атазаңымызда «Әркiмнiң еңбек
ету бостандығына, қызмет пен
кәсiп түрiн еркiн таңдауына
құқығы бар. Ерiксiз еңбекке
соттың үкiмi бойынша, не
төтенше жағдайда немесе соғыс
жағдайында ғана жол берiледi»
деген, сондай-ақ осы заңның 26
бабында «Әркiмнiң кәсiпкерлiк
қызмет еркiндiгiне, өз мүлкiн кез
келген заңды кәсiпкерлiк қызмет
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Соңғы кезде еліміздегі базарларды көшіру төңірегінде даулар жиілеп кетті.
Мәселен Тараздағы орталық базарды көшіргенде ондағы саудагерлер өре түрегеліп,
наразылықтарын білдіргені белгілі. Алдағы уақытта Алматыдағы «Барахолка» базарын шетінен көшіру жоспарлануда. Осы ретте мемлекетке де, саудагерлерге де,
қарапайым тұтынушы халыққа да оңтайлы болу үшін базарларды көшірудің қандай
тиімді жолдары бар.

үшiн еркiн пайдалануға құқығы
бар.
Монополистiк
қызмет
заңмен реттеледi әрi шектеледi.
Жосықсыз бәсекеге тыйым салынады» деген бап бар. Сонымен
қатар, «Азаматтық кодекстің» 10
бабында «жеке кәсіпкерді жерден айыру немесе сауда жасауына
тыйым салу соттың шешімімен
ғана жүзеге асуы тиіс» делінген.
Ал
Тараздағы
саудагерлерді
жергілікті билік соттың шешімімен
емес, қала әкімінің бұйрығыменақ үш күнде қуып шыққан.
Алдында
жергілікті
әкімдік
«жаңа базарлар толық салынып
бітпей, ешкімді көшірмейміз»
деп еді, кейін аяқ астынан түлен
түрткендей қазанның 29 мен 31
күні аралығында «базар көшуі
тиіс» деген қаулы шығарды. Сол
күні жергілікті билік күштік
құрылымдар базарға ешкімді
кіргізбей қойды. Біз бұл істің
қаншалықты заңды екендігін
тексеру мақсатында жергілікті
прокуратураға арызданып едік,
өкінішке қарай, олар ешқандай
заңбұзушылықтар
таппапты.
Сот шешімінсіз саудагерлерді
бір күнде қуып шығу жергілікті
биліктің өз қызметін асыра
пайдаланғандығы емей, немене? Күштік құрылымдардың
қаруланып алып: «Егер қандай
да
бір
қарсылық
білдіріп
сөйлесеңдер,
бейнекамераға
түсіріп, мұның арты жақсылыққа
апармайды», – деп қорқытуы
қаншалықты заңды? Одан да
жергілікті билік бұл мәселені базар басшыларымен, кәсіподақпен,
қауымдастықпен бірігіп, дөңгелек
үстел басында отырып шешудің
орнына, мұндай әрекетке баруы еш
ақтауға жатпайтын тым өрескел іс
деп есептеймін. Қала билігі бір
күнде орталық базарға жарық пен
су секілді коммуналдық қызмет
көрсетуді тоқтатып тастады.
Бұл да – үлкен заңбұзушылық.

Өйткені базар әкімшілігі олардың
қызметіне
ақысын
төледі,
келісімшарт
жасасты.
Енді
келіп ешқандай ескертусіз, сот
шешімінсіз, әкімнің бұйрығымен
келісімшартты
бұзып
отыр.
Сондықтан менің айтарым, базарды көшіруді халықты қорқытыпүркітумен емес, өркениетті жолмен шешуіміз керек. Ең алдымен
базардағы саудагерлерді көшіру
мәселесін көтергенде оның жаңа
орнын сайлап алу керек. Және
жаңа орын барлық жағынан ескі
орыннан артық болуы керек. Жаңа
базарда кем дегенде екі-үш ай
саудагерлер ешқандай төлемсіз,
тегін сауда жасауы тиіс. Еліміздің
заңдарына байланысты әрекет
етіп, кәсіпкерлердің құқын таптамай, ешкімге зияны тимейтіндей
етіп жасауымыз міндет. Мұны
басқа-басқа емес, жергілікті билік

мықтап ойластыруы керек еді.
Алайда жергілікті әкімдіктің өзі
осындай өрескел қадамдарға барып, заңды бұзып отырса, онда
қарапайым халықтан не күтуге
болады?
Осылайша
шағын
кәсіпкерлердің құқы бұзылып
келеді. Бұл жағдай базарлардағы
кәсіпкерліктің дамуына тосқауыл
болуда.
Жергілікті
билік
кәсіпкерлерге тек салық төлеуше
ретінде қарайды. Сондықтан
әкімдік кәсіпкерлерге іскерлік
байланыстағы әріптес ретінде
қарап, барлық заңдық құжаттарды
орындауы
тиіс.
Осы
дау
төңірегінде біз көшуі тиіс 16 базар басшыларымен бірге әкімдік,
мәслихат, жаңа базар басшылары
бәріміз бірігіп, ақылдасып, бұдан
шығудың жолын қарастырайық
дегенде, жергілікті билік біздің

ұсынысымызға құлақ асқан жоқ.
Осыдан кейін біз ҚР Бас прокуратурасына арыз жаздық. Алайда бас прокуратура – облысқа, ал
облыс – қала прокуратурасына
«осы арызға жауап берсін» деп
хат жазыпты. Ал қала прокуроры
бізге не айтады? Бұдан кейін базар
кәсіпкерлерінің құқы қорғалған
деп айта аламыз ба? Қаржы полициясы, басқа да құзырлы органдар осылай етуде. Біз бұдан
кейін қайтып нәтижелі істерге
қол жеткізбекпіз? Қазір онда
30 мыңға жуық сауда жасаушы
ашынып отыр. Алайда біз Базар
қауымдастығы, кәсіподақ бірігіп,
әлі-ақ келісімге келеміз, мұны
шешудің жолдарын табамыз деп
елді тынышталдырдық. Дегенмен
атқарушы билік кездесуге құлық
танытпай отыр. Онымен қоса,
қандай да бір дау туындап қалса,
ашынған саудагерлерді террорист,
әлеуметтік араздықты қоздырушы
деп айыптамас үшін алдын ала ҚР
Қауіпсіздік кеңесіне хат жаздық.
Бұл жерде шын мәнінде әлеуметтік
араздықты тудырып отырған
халық емес, жергілікті биліктің
өзі. Өйткені өзін-өзі жұмыспен
қамтып, тыныш саудасын жасап отырған халықты үш күннің
ішінде нәпақасынан айырып,
далаға қуып жіберуі жергілікті
биліктің қателігінен болып отыр.
Біздің есебімізше, ондағы
жұмыссыз
қалған
базар
саудагерлерінің нақты саны – 2830 мың адам. Ал әкімдік онда
неше адам істейтіні туралы анализды жан-жақты жүргізбеген.
Олар «базардағылар саны 1112 мың адам» дейді. Бұл жерде
тағы бір үлкен мәселе туындайды. Демек, онда талон бойынша
100 пайыздық төлем төленбеген.
Нақты 50 пайызына талон
беріліп, ал қалған 50 пайыз салық
біреулердің
қалтасына
кетіп
отырған.
Жібек ӘЖІБАЕВА,
Қазақстан сауда кәсіпорындары
қауымдастығының вицепрезиденті.

Макроэкономикалық зерттеулер орталығы отандық құс шаруашылығын
дамытудың жаңа жобасын ұсынды. Бірақ орталығының директоры Олжас Құдайбергеновтың айтуынша, ҚР Құс өсірушілер одағы бұл бастаманы
қолдамайтындарын ашық айтқан.
Жаңа жобаға сәйкес, кейбір мемлекеттік
субсидияларды қысқарту арқылы өнім өндіру
көрсеткішін көбейтуге болады. «Қазіргі кезде
мемлекет құс шаруашылығы саласына тиісті бір
ақша көлемін бөледі де, оны
салық, я болмаса, сан алуан
қайырымдылық
іс-шаралар
арқылы қайтарып отырады.
Ал жаңа жобада оның бәрін
қысқартып, құс шаруашылығы
саласындағы кәсіпкерлер үшін
әділ бәсекеде жұмыс істеулеріне
жағдай жасалып отыр. Бұл жүйе
ірі кәсіпорындар үшін тиімсіз
болуы мүмкін. Бірақ шағын
шаруашылықтарға оның тигізер
пайдасы мол», – дейді. Жаңа

жүйе мемлекеттік субсидиялауды қысқартып,
оның есесіне корпоративті және қосарланған құн
салығын төмендетуді көздейді. Дегенмен, ҚР Құс
өсірушілер одағы орталықтың бұл бастамасын
қолдап отырған жоқ. Ұйым
жетекшісі Руслан Шәріповтың
сөзіне қарағанда, аталған жоба
көптеген құс фабрикалардың
қатысуымен
бірнеше
рет
талқыланған болатын. «Оны
бірде-бір кәсіпкер қолдаған
жоқ. Себебі қазіргі Кедендік
одақ аясында мемлекеттік
субсидиялардың маңызы зор.
Мемлекеттік көмектің ондай
түрі Ресейде де, Беларусьта да
бар», – дейді Р.Шәріпов.
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Шағын және орта бизнес өкілдері арасында Тәуелсіз
кәсіпкерлер қауымдастығының беделі мен маңызын арттыруда аймақтағы филиалдардың алатын орыны ерекше.
Қауымдастық құрамында белсенді жұмыс атқарып келе
жатқан Павлодар облыстық филиалын өзге ұйымдарға
үлгі болатыны анық. Бүгінде Бейбіт Назымова басқаратын
аумақтық бөлімше облыстағы кәсіпкерліктің дамуына барынша үлес қосып, облыстың өркендеуіне белсене атсалысып келе
жатқанын айта кетуіміз керек. Осы ретте біздер ТКҚ-ның Павлодар облыстық филиалы директоры Бейбіт Ұзақбайқызын
әңгімеге тартып, өткен жылы атқарған жұмыстары жайында
сұрап, білген едік.

– Бейбіт Ұзақбайқызы өзіңіз басқарып
отырған филиалдың белсенді жұмыс
істеп, облысқа танымал болғанын
білеміз. Осы ретте өткен жылы атқарған
істеріңізжайында газет оқырмандарына
әңгімелеп
берсеңіз?
Павлодарлық
кәсіпкерлер үшін өткен жыл қалай болды?

– Павлодар облыстық филиалы
Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығы
жүктеген мақсат-міндеттеді барынша
жүргізіп келеді. Қай өңірде болмасын
шағын және орта бизнесті дамытудың
маңызы зор. Десек те қадағалаушы органдар кәсіпкерлердің алға қадам басуына
кедергі келтіретін оқиғалар жиі орын алып
жататыны жасыруға болмас. Бүгінде біздің
филиалдың негізігі жұмысы шағын және
орта бизнес өкілдерінің заңды құқын қорғау
болып табылады. Бұдан басқа өңірдегі
қауымдастыққа мүше кәсіпкерлерге заңдық
және бухгалетерлік қызмет көрсетіп,
олардың алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай
жасап отырғанымызды мақтанышпен
айта аламын. Филиалмен тығыз қарамқатынас орнатқан кәсіпкерлерге өңірдегі
қадағалаушы органдар көп тисе бермейді.
Өйткені олар іскер азаматтардың құқын
қауымдастықтың
білікті
заңгерлері
соңына дейін қорғайтынын жақсы біледі.
Осындай жүйелі жұмыстың арқасында
біздер, облыстағы шағын және орта бизнес
өкілдерінің ыстық ықыласына ие болып
отырған жайымыз бар.
Біздің филиал құрылғалы бері сот
алдында
қадағалаушы
органдардың
жөнсіз әрекеттерін заң шеберінде қорғап,
әділетсіз жайттарды талай рет әшкере
еткенбіз. Үстіміздегі жылы біздің филиалға
30 жуық кәсіпкер Павлодар облыстық
Қаржы
полициясы
қызметкерлерінің
заңсыз әрекеттеріне байланысты шағым
айтып келді. Бүгінде өңірлерде шағын
және орта кәсіп иелері «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде
аймақтардағы «Даму» қорының филиалдарынан ақысыз кеңестер мен көмектер
алған-ды. Облыстық Қаржы полициясы
қызметкерлері мемлекеттің осы көмегін
көп көргендей... Олар облыстағы «Даму»
қорның филиалынан кеңес алған шағын
және орта бизнес өкілдерін прокуартураның
рұқсатынсыз шақырып алып, сұрақтың
астына алуы біз үшін күтпеген жағдай
болды. Өз кезегінде Қаржы полициясы
қызметкерлері мемлекет қаржысы қалай
игеріліп жатқаны жайындағы сұрақтарды
кәсіпкерлерге қойып, орынсыз тергеген.
Сонда Қаржы полициясы «Даму» қорына
сенімсіздік танытқаны ма? Біздер осы
жағын түсіне алмадық. Қаржы полициясы қызметкерлері алдында «жауап берген» кәсіпкерлер «Мемлекеттік органдар

мен даму институттарымен тізе қосып
жұмыс істесең, соңынан осындай тергеутексерулер көбейіп кетеді. Сондықтан
өз бетімізше тырбанғанымыз жақсы»,
– деп қадағалаушы органдардық жөнсіз
тексеруінен мезі болғандарын жасырмады. Меніңша, мемлекеттік органдардың
арасындағы
түсініспеушілік
осылайша «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасының іске асуына кедергі
келтіріп отырғаны өкінішті. Алдағы
уақытта
прокуратура
қызметкерлері
кәсіпкерлерді тексеруге әуес қадағлаушы
органдары тізгіндеп ұстауы керек.
– Қадағалаушы органдардан қағажау
көріп, сіздер арқаларыңызда заңдылықтың
сақталуына қол жеткізген кәсіпкелердің
оқиғалары жайында айтсаңыз?

айтып, жер қатынастары комитетінің
қызметкерін
қызғыштай
қорығанын
түсіне алмадық. Осылайша олар заңда
«міндетті» деген сөз жазылмағанын алға
тартып, жауапкершіліктен жалтаруға
тырысқан. Осыдан кейін кәсіпкер бізден
көмек сұрады. Бұдан соң филиалдың
білікті заңгерлері кәсіпкерге тиісті көмегін
көрсетіп, әділдіктің салтанат құруы үшін
біраз тер төгуіне тура келді.
– Еліміздегі шағын және орта бизнестің
дені сауда-саттық пен қызмет көрсету
саласында еңбек ететінін білеміз. Кереку
өңірінде шағын кәсіпкерлердің шешімін
таппаған қандай мәселесі бар?

–
Бүгінде
мемлекет
шағын
кәсіпкерлердің құқығын қорғап отыр
деп айта алмаймын. Базар жағалап, сау-

жалға алған шағын кәсіпкерлердің бір тауар түрін саудалауға тыйым салғаны белгілі.
Осылайша шағын кәсіпкерлердің құқы
аяқ асты болып жатқаны қабырғамызды
қайыстырды. Еліміздің «Кәсіпкерлік туралы» заңында кәсіпкер мен сауда орынын
жалға берушімен арадағы келсімшартты
бірлесіп дайындауға мүмкіндік беретін
бап жоқ. Сол себепті келсімшартта тек
қана сауда орын жалға беруішінің мүддесі
ескеріліп, шағын кәсіпкер өгей баланың
күнін кешіп келеді. Жалға беруші кәсіпкер
келсімшартта көрсетілмеген тауарларды
саудалған жағдайда арандатор жалға алу
құнын өсіріп, кәсіпкерлердің қалтасын
қағатын болған. Бұдан басқа мемлекеттік
сатып алу кезінде тендерді ұтқан
кәсіпкерге міндеттелмеген қосымша құн
салғын төлеуі ісі де жиі кездеседі.
– Керекулік кәсіпкерлердің өз құқын қорғау
жағына көңіліңіз тола ма?

– Таяуда қауымдастыққа мүше бір
кәсіпкер өзінің жер қатынастар бөлімінен
көрген зәбірін айтып, шағымданды. Жер
қатынастары комитетінің қызметкері
орынсыз жерден киілігіп, кәсіпкерді
тексерген. Бұдан кейін құқығы аяққа
тапталған кәсіпкер амалсыз сотқа жүгінеді.
Сот алында қадағалушы органның өкілі
тексеру кезінде хаттамаға қосы тігілетін
түсініктеме мен фото материалдарды
тіркемегені мәлім болған. «Мемлекеттік
қадағалау және бақылау туралы» заң
бойынша жер қатынастары комитетінің
өкілі материалдарды құжатқа тіркеуі
тиіс еді. Бірақ комитетінің қызметкері
өз ісін салғырт қарап, тиісті құжат пен
түсінктемені
хаттамаға
тіркемеген.
Бірақ сот залында прокуратура органдары инспектордың аталған құжаттарды
тіркеу, тіркеумі өз еркіндегі шаруа екенін

да орындарын жалға лып жұмыс істеп
– ел қазынасына салық төлеп, отандық
экономиканың алға басуы үшін аянбай
еңбек етіп жүрген шағын кәсіпкерлерді
нағыз патриот деп атасақ болатындай... Бүгінде билік бұл топқа жататын
шағын және орта бизнес өкілдері олар
өндіріспен айналысайды деп кейістік танытып жатады. Меніңше, олардың шағын
кәсіпкерлерге бұлайша ренжуі орынсыз.
Шағын кәсіпкерлердің өндіріс ошақтарын
ашатын қаржылық мүмкіндігі шектеулі.
Жақында бір топ шағын кәсіпкерлер сауда
орындарын жалға берушілердің өздеріне
жасаған әділетсіздігін айтып, шағымданды.
Сауда орындарын жалға берушілер шағын
кәсіпкерлермен келсімшартқа отырғанда
олардың қандай заттарды саудалауы
керектігіне дейін нұсқау беретіні үлкен
дауға себепші болуда. Олар сауда орынын

– Бүгінде кәсіпкерлер өзінің сүйікті
кәсібін меңгеруден бөлек, өз құқын
қорғайтын білікті заңгер болуы да шарт.
Кейде қадағалаушы органдар сенің заңды
білгеніңе де пысқырып та қармайтын
кездері болады. Бірақ қалай болғанда да
кәсіпкерлер қадағлаушы органдардың
жөнсіз әрекетіне заң арқылы тосқауыл
қоюға
дағдылануы
керек.
Таяуда
көлікке жанар-жағармай құютын стансы бар кәсіпкер облыстық экологиялық
комитеттің маманы өзінің жұмыс ауқымын
белгілейтін заңды жетік білмейтінін
байқатып, ұятқа қалды. Әрине, кәсіпкерге
қадағалушы
орган
қызметкерінің
заңсыздыққа барғанын қолмен қойғандай
етіп дәлелдеп беру де оңай болмаған. Эколог маман жанар-жағармай құю стансасына
тексеру жүргізіп, жанармайдың құрамын
өзі таңдап алып, жанармайдың қоршаған
ортаны қаншалықты ластайтынына көз
жеткізу үшін оны зертханаға тапсырған.
Бұл аздай ол кәсіпкер қоршаған ластады
деп айыпұл да салғаны және бар. Осыдан
кейін инспектордың заң аясында әрекет
етпегенін түсінген кәсіпкер оның ойымен
келсіпейтінін айтып, сотқа шағымданады.
Сот барысын заң қызметкерлері де
инспектордың жанармайдың құрамын
таңдап алатын маман емес екенін алға тартып, сот орындары істі кәсіпкердің пайдасына шешіп берді. Осылайша кәсіпкер заң
алдында өзінің құқығын қорғап шықты.
Жалпы мұндай мысалдардың талайын
айтуға болады. Өз басым павлодарлық
кәсіпкерлердің заңды білу жағы жоғары
деңгейде деп есептеймін. Заң деген бір орында тұрмайтыны белгілі. Сондықтан шағын
және орта бизнес өкілдерінің заңдарға
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды
біліп отыруының маңызы зор.
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зор. Өз кезегінде Құрылыс материалдары
өнеркәсібі қауымдастының президенті,
Халықаралық инженерлік академиясының
академигі Марал Томпиев:
– Бүгінде франчайзинг шағын және
орта бизнес пен жекелеген компанияларды табысқа жетелейтін сала болып
тұр. Қазіргідей қиын кезеңде жаңадан
кәсіпті бастап табысқа жету өте қиын.
Мұндай жағдайда іскер жандар күмәнді
іске тәуекел етпей, нарқта танымал франшизаны сатып алуы пайдалы болып
тұрғанын мойындауымыз керек. Нарықта
сыналған тауармен және қызмет көрету
саласымен жұмыс істеу әлдеқайда пайдалы. Кейбір дерек көздеріне көз жүгітетін
болсақ, экономикада табысты жұмыс істеп
жатқан кәсіпкерлік нысандар қандайда
бір қиын жағдай орын алса, олардың 65
пайызы жабылып тынады екен. Ал фра-

Таяуда Құрылыс материалдары өнеркәсібі қауымдастығы
жанындағы Қазақстанның франчайзингтік одағының бас болуымен
еліміздегі франчайзингтік қатынастарды даму қарқынын бағамдауға
қатысты жиын болып өткізді. Шараға аталмыш салада еңбек етіп
жүрген кәсіпкелерлер мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының
өкілдері де қатысып ойын ортаға салғанын айта кетуіміз керек.
Соңғы
жылдары
елімізде
франчайзингтік қарым-қатынастар жақсы
дамып, өз жолын тауып келе жатқаны
белгілі. Кәсіпкерлік саладағы тың бастаманы елімізде жан-жақты дамыту үшін тиісті
заңнамалық база жеткіліксіз екені жасырын емес. Сол себепті бұл саланы түбегейлі
зерттеп
жүрген
мамандар
елімізде
франчайзингтік қатынастарды дамытатын
заң дайындаудың өзектілігін алға тартты.
Шынымен де қазір кәсіпкерлікке қатысты
маңызды іс-тәжірибелерді елімізде дамыту
үшін біздер осыдан он жыл бұрын, яғни 2002
жылы қабылдаған «ҚР Кәсіпкерлік саланы
кешенді лицензиялау туарылы» заңмен
реттеуге тырысамыз. Шараға қатысқан
кәсіпкерлер қабылданғанына биыл он жыл
болған заң франчайзингтік қатынастарды
реттеуге қауқары жетпейтінін айтып, бұл
бағытта аталған саланы жан-жақты да-

мытып отырған елдердің іс-тәжірибесін
басшылыққа алып, жаңа заң қабылдаудың
маңызы зор екенін алға тартты. Аталған жиынды ұйымдастыруға мұрындық танытқан
Қазақстанның құрылыс материлалдары
өнеркәсбі қауымдастығының президенті
Марал Томпиев алдағы уақытта «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры еліміздің
ауылшаруашылығы және құрылыс саласында франчайзингтік қарым-қатынастарды
дамыта түсудің маңыздылығына тоқталды.
Қазіргі таңда Қарағандыда АҚШ-тың
«Tiffany Marble Molds Int. Inc» комапниясы жасанды мәрмар мен граниит өндіру
іс-тәжірибесін қазақстандық кәсіпкерлер
франчайзингтік
қатынас
шеңберінде
іске асырып жатқанын айта кетуіміз керек. Болашақта Қазақстан франчайзинг
арқылы отандық құрылыс материалдарын
шығару өндірісін дамыта түсудің маңызы

Азамат
Дүйсембаев,
фаранчайзингті зерттеуші:

шиза атып алған кәсіпкерлердің 8 пайызы ғана сын сағатта ғана өзінің жұмысын
тоқтатады. Осыдан-ақ, шағын және
орта бизнесті дамытуда франчайзингтік
қарым-қатынастардан
асқан
тиімді
тәсілдің жоқ екенін бағамдауға болады.
Франчайзингтік
қарым-қатынастардың
дамыған отаны АҚШ болып табылады.
Бөлшек аудадағы тауар айналымының
40 пайызы осы франчайзингтің еншісіне
тиіп отыр. Ал Еуропада бұл көрсеткіш
5-30 пайыздың айналасында екенін айта
кетуіміз керек. Өз кезегінде сөз алған
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры жанына құрылған Франчайзингті дамыту
департаментінің директоры ның өкілі Зарина Карменова қор өндіріспен айналысқан
франчайзингтік
компаниялардың
мемлекеттің жеңілдетілген несиесіне қол
жеткізе алатынын алға тартты.

экономика

ғылымдарыынң

докторы,

– Қазіргі таңда еліміздегі франчайзингтік қарымқатынастардағы қаржы айналымы 2 млрд. долларға
жетіп, Қазақстан бұл бағытта Орталық Азия елдерінде
көш бастап келе жатқанын мақтанышпен айтуға
болады. Негізінен бұл сала 2008-2011 жылдардың
аралығында қарқында даму жолына түсті. Бұл жылдар аталған салының өсу қарқыны 50 пайызға дейін
көтерілгенін байқаймыз. Дәл осы уақытта Қазақстан
Кедендік одаққа мүше болып, Ресейдің франчайзингтік
компаниялары Қазақстанға көптеп келе бастағаны
белгілі. Бүгінде еліміздегі франчайзингтік қарымқатынастарды жандандыратын қаржы институттары
жетімсіз болып тұр. Қазір шағын және орта бизнеске
банктерден басқа институттар несие бермейді. Алдағы
уақытта біздер франчайзингітік қарым-қатынастарды дамыту үшін жаңа қаржы ресурстарды тартуға баса мән беруіміз керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда мемлекет
ірі кәсіпорындар мен шағын және орта бизнес өкілдерінің өндіріске инновациялық
технологияларды енгізуді талып отыр. Меніңше, ірі копманиялардың өндіріске
жоғарғы технологияларды енгізуіне толық мүмкіндігі бар. Өйткені олардың қолында
қаржылық ресурсы, білікті мамандары бар. Ал шағын және орта бизнес жайында бұл деп айта алмас едік. Мұндай қиындықтан шағын және орта бизнес өкілдері
нарықта танылған франшизаны сатып алып, ісін дамытуына болады. Осы тұрғыдан
алғанда франчайзингтің пайдалы екенін байқауға болады. Әлемідегі озық идеяларды өзіміз қашан ес жиғанша енгізіп, пайдасын көру жағын ойлауымыз керек. Біздегі
франчайзингтің 60 пайызын сауда мен қызмет көрсету саласы деп айтуға болады. Ал
өндіріс саласындағы франчайзингтің үлесі 10-12 пайызды құрайды.

Кеден Одағының құрылуы және Біртұтас экономикалық кеңістіктің жұмыс
істей бастауы бірқатар методологиялық, ұйымдастырушылық-әдіснамалық және
институционалдық мәселелерді анықтап берді. Мұны ескермеу посткеңестік
кеңістіктегі аймақтық интеграцияның тиімділігіне нұқсан келтіреді. Ол
интеграциялық процестердің әрмен қарай тереңдеуіне шынайы қатер төндіреді. Тіпті
мемлекеттердің Еуразиялық одаққа (ЕАО) бірігу идеясын теріске шығарады.

Посткеңестік
кеңістікте
құрылған
аймақтық
құрылымдардың бәрі – Ресей мен Беларусь одақтық
мемлекеттері, ТМД, ОАЭҚ және
ЕураАзЭҚ үмітті ақтай алмады. Аймақтық құрылымдар
шеңберінде
бекітілген
көпжақты
келісімдерге
қарағанда,
екіжақты
үкіметаралық
келісімдер
ұтымды жұмыс істеп тұр.
Оның себептері объективті,
субъективті факторға келіп

тіреледі. Атап айтсақ, нарықтық
трансформация
үлгілерінде,
ұлттық
экономикалардың
даму
қарқынында
елеулі
айырмашылық бар. Бұған осы
аймақтағы саяси элиталардың
амбициясын қосыңыз. Сондайақ жаһандану жағдайында
ұлттық
мемлекеттер
рөлінің эволюциясын дұрыс
түсінбеушілік жиі кездеседі.
Барлық елдің мүмкіндіктерін
барынша
пайдалануға
жұмылдыратын ғылыми негізі
бар тәжірибелік ұсыныстарды
жасау – кезек күттірмейтін
нәрсе. Сонда ғана болашақта

ЕАО әлемнің шаруашылық
жүйесінде жетекшілердің біріне
айналып, АҚШ, ЕО, Қытай
және Оңтүстік-Шығыс Азия
елдерімен бәсекеге түсе алады.
Меніңше, бұл жұмыстар мынадай бағыттарда жүргізілуге
тиіс. Әлемнің шаруашылық
жүйесін
басшылыққа
ала
отырып, ЕАО-ны құрудың
құрылуының тұжырымдалық
негізін жасау ләзім. АҚШ-тың
үш жолақты туы астындағы
біржақты жаһандану қатеріне
қарсы тұру қажет. ЕАО-ны
құру барысындағы техникалық
мәселелерді
шешу
үшін

үкіметтер деңгейінде келіссөз
процесі қарқынды жүргізілуге
тиіс.
Қазір Кедендік одақ елдері
арасында посткеңестік интеграция негізі әлеуметтік әділеттік
болуға
тиіс.
Әдістемелік
аспектілерге келсек, біздің
аймақта мемлекет және ұлттың
қалыптасуы
мен
Еуропада
ұлттық мемлекеттердің пайда
болуында
айтарлықтай
айырмашылық бар. Еуропадағы
ұлттық мемлекеттердің табиғи
шекаралары, белгілі бір табиғи

ландшафтары бар. Ал Ресей
империясының және Кеңес
одағының құрамында болған
Қазақстан,
Орталық
Азия
республикаларының шекаралары басқаша принципте құрылды.
Жалпы, еуразиялық мемлекеттер үлгісінің еуропалық
үлгіден елеулі айырмашылығы
бар. Сондықтан біздер бұл
бағытта өзіміздің мемлекеттік
ерекшеліктерімізді
ескеріп,
шешім қабылдаудың мәні зор
деп ойлаймын.
Қанат Берентаев, экономист
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Тәуелсіз
кәсіпкерлер
қауымдастығы
жанындағы Республикалық
жекеменшік
білім беру ұйымдары қауымдастығының
еліміздегі жекеменшік білім оашақтарын заман талабына сай дамыту үшін жарғақ құлағы
жастыққа тимей еңбек етіп жүрген бірденбір ұйым десек қателеспейміз. Қауымдастық
таяуда өзінің белсенді әріптесі «Бейбітшілік
әлемі» халықаралық қазақ шығармашылық
бірлестігімен
бірлесіп,
«Бейбітшілік
пен
жасампаздық»
деп
аталатын
шараны
ұйымдастырды.

Бұл шара еліміздегі білім
беру саласына дамуына айрықша
еңбек
сіңірген
майталман
азамттарға құрмет көрсету үшін
арнайы
ұйымдастырылғанын
айта кетуіміз керек. Осы ретте Роза Садықова басқаратын
қауымдастық білім мен ғылым,
мәденеит саласында еңбек етіп
жүрген мамандарды марапаттап
құрмет көрсеткеніне куә болдық.
Айтулы шара барысында қолөнер
шеберлері мен суретшілердің
көрмесі ұйымдастырылды.
Сонымен марапаттау кезінде
«Білім саласындағы көшбасшы»

төсбелгісі Қазақ инженерлік және
технология университетінің ректоры Наиля Джерембаеваға, ҚазақҚытай тіл Академиясы колледжінің
директоры Талғат Мамырұлына,
осы колледж директорының орынбасары Сәуле Әнуарқызына, ҚазҰПУ
Шығыс тілдер кафедрасының аға
оқытушысы Фарида Оразқызына,
Атырау қаласының «Тағылым»
жекеменшік мектебінің басшысы Рулан Есенғұловаға, осы
білім ошағының мұғалімі Айгүл
Сұлтанғалиева сынды бірқатар
білім саласының үздіктеріне табыс
етілді.

Жақында Алматы қаласыда Денсаулық сақтау басқармасы мен Салауатты өмір
салтын қалыптастыру орталығының ұйымдастыруымен, жалпы білім беретін колледждер мен мектептер арасында нашақорлықтың алдын алу және балалар мен жас
өспірімдердің қауіпсіз мінез-құлқын қалыптастыру жөнінде байқау болып өтті.

Айтулы шараның өтетінін күні бұрын білген
Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары
қауымдастығы бұл іске жекеменшік оқу орындарын да тартып, шараға белсене араласуына алтын
көпір болған. Бүгінде мемлекеттік оқу орындарына Үкімет барлық жағдайды жасап отырғаны
белгілі. Ал жекеменшік білім беру ұйымдарына
қатысты бұлай деп айта алмайсың. Сол себепті
қауымдастық осы олқылықтың орынын толтыруға
барынша тырысып келеді. Қоғамдық ортада салауатты өмір салытын қалыптастыруды көздейтін
шарада жекеменшік колледждердің оқытушылары
өздерінің белсенділігімен танылып, көзге түсті.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан
халқына арнаған Жолдауында «Салауатты өмір
салтын қалыптастыру жобасына сүйеніп, жастар
арасында нашақорлық пен есірткіден аулақ болуы
үшін ақпараттық-насихат жұмыстарын қарқынды
жүргізуіміз керек», – деген еді. Президентіміз
айтқандай, Қазақстанның болашағы жалынды
жастардың қолында екені белгілі. Сол себепті
біздер жастардың дені сау, өрісі кең, ойы жүйірік
азамат болып қалыптасуына қоғам болып атсалысуымыз керек. Қазір патриот жастарды тәрбиелеу

мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі.
Бұл ретте батыр атамыз Бауыржан Момышұлының
«Тәрбиеге бас иген өмірдің құлы болмайды» деген
қанатты сөзін жастар үнемі жадыларында ұстауы
тиіс. Есірткіге бойынсұнған адам ол тек өзінің ғана
емес, отбасының тағдырын да құртатыны белгілі.
«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген ата-бабаларымыздың нақыл сөзін ұстанып,
тәрбиелік іс-шараларды көбірек іске асырудың мәні
зор. Осы ретте Республикалық жекеменшік білім
беру ұйымдарына мүше жекеменшік колледждер
«Нашақорлық – тозаққа апаратын жол» деп аталатын
іс-шаралар өткізіп, жастар арасында салауатты өмір
салтын қалыптастыруды кеңінен насихаттап келеді.
Байқау барысында қауымдастық үмітін үкілеп
қосқан «Жәрдем» жекеменшік медицина колледжі
директорының
оқу-өндірістік
ісі
жөніндегі
орынбасары, З.И.Анаятова, колледж фельдшері
П.Н.Тереньтева, «Самай» жекеменшік мектебінің
орыс тілі мен әдебиетінің ұстазы С.М.Енсепбаевалар
жүлделі бірінші орынды қанжығаларына байлады.
Ал «Самай» мектебінің ұстаздары З.Т.Иманбаева
мен Байтөлиевалар үздік ондықтың қатарынан
ойып тұрып орын алып, сый-сияпаиқа ие болды.

2012 жылы еліміздің прокуратура органдары кәсіпкерлік
қызметті заңсыз тексерудің 27 мыңға тарта фактісінің алдын алған. Бұл жайындағы мәліметте ағымдағы жылды
қорытындылауға арналған кеңейтілген алқа отырысында
ҚР Бас Прокуроры Асхат Дауылбаев мәлім етті.
Бизнесті қорғау саласында прокуратура органдары 27 мыңға тарта заңсыз тексерістің алдын алды.
Бұл ретте шамамен 7 мыңға жуық
кәсіпкерлердің құқы қорғалды. Ал
бұндай нәтижеге ең алдымен әрбір
прокуратура органдарының жанында құрылған кәсіпкерлік құқын
қорғау жөніндегі жедел топтардың
құрылуы өз септігін тигізді», –
дейді бас прокурор Асхат Дауылбаев. Оның айтуына қарағанда, прокуратура жанынан құрылған жедел
топтар кәсіпкерлерден келіп түскен
«дабыл» бойынша жедел шығып,
заңсыз тексеруді жүргізбек болған
органға құқықтық баға береді. Осы-

лашй соңғы уақыттары өз ісін ашып,
күнін көріп жүрген кәсіпкерлердің
жөн-жосықсыз тексеру көбеймесе,
азамай отырғаны жанға батады.
Еліміздегі
кәсіпкерлердің
құқықтарын қорғауға бағытталған
заңдар бар. Бірақ сол заңдардың
орындалу барысында кемшіліктер
жетіп артылады. Өз кезегінде
ҚРБас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко: «Біз жыл
басынан бері 6 министрлікте тексеру жүргіздік. Нәтижесінде, жоспарлы тексеруге бағытталған
жаңа тетіктің іс жүзінде жұмыс
істемейтіндігі белгілі болды. Шара
барысында, 26 мың 500 тексеріс

іс жүзінде заңсыз әрі негізсіз
жүргізілгенін анықтадық», – деп
журналистер таңданысын жасырмады. Мамандардың пайымдауынша, кәсіпкерлердің тыныштығын
көп
алатындардың
басында

санитарлық-эпидемиологи ялық
орган
өкілдері
тұр.
Екінші
орынды
ауылшаруашылығы
министрлігінің ветеринария саласы.
Бизнесмендерді
әбден
қажытатындар салық органда-

ры. Салықшылар тексерісті кейде
2 жылға дейін созып жіберетіні
мәлім болып отыр. Онысымен
қоймай, есеп бөлімінің бүкіл есеп
құжаттарын ала кететін көрінеді.
«Атамекен»
Одағы
Қазақстан
Ұлттық
экономика
палатасы,
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау
бойынша қоғамдық кеңестің сарапшысы Талант Рамазановтың айтуынша кез келген тексеріс басталуы
үшін ол нақты дәлелденуі керек.
Егер кәсіпкерден заң бұзушылық
анықталмаған жағдайда, шағым
болмаса, тексеріс жүрмеуі шарт.
Құрметті кәсіпкер, заң бойынша, мемлекеттік орган өкілдері
Сіз басқарып отырған шағын
мекемені жылына бір-ақ рет тексеруге құқылы. Ал, одан артық
келсе, міндетті түрде 1012 нөміріне
СМС жолдаңыз. Шақырылмаған
қонақтың заңды немесе заңсыз
келіп тұрғаны жөнінде жауап аласыз.

