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Ресей мен Қазақстандағы 
сыра өндіру саласын реттеуде 
билік орындары сыра мен күшті 
спирт ішімдіктерін теңестіруге 
бел буып отыр. Өкінішке 
орай, билік басындағылар 
бұл өнімдердің айтарлықтай 
айырмашылығы барын ескер-
меуде. Оның үстіне сыраның 
өзіндің құны спирт өнімдерінің 
өзіндік құнынан біршама 
жоғары. Осындай реттеулердің 
«арқасында» сыра өндірушілер 
шамадан тыс шектеулермен 
бетпе-бет келіп отырған жайы 
бар. Сыраны күшті алкогольді 
өніммен салыстырғанда қол 
жетімділігін төмендетіп, сыра 
бағасының қымбаттауына 
әкеліп соғуы ықтимал. Осыдан 
барып тұтынушылар сұранысы 
арзан спирттік ішімдіктерге 
ауып, алкоголь пайдаланушы-
лар қатарын көбейтіні айтпасада 
түсінікті. 

Қазір күшті спирттік 
өнімдерді Қазақстан мен Ре-

сейде  тұтыну жоғары, яғни, 
60 пайыздық деңгейден асуып 
отыр. Кедендік одаққа мүше 
елдердің ішімдік саласын 
реттеудегі саясаты әлемдік 
тәжірибе мен Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының 
талаптарына да қайшы. Ке-
ден одағына мүше мемлекет-
тер 21 желтоқсанда «Алкоголь 
өнімдерінің қауіпсіздігі тура-
лы» техникалық регламент жо-
басында сыра өнімдері мен күшті 
спирттік өнімдер бірдей деп 
қарастырылған. Бұл Кеден одағы 
аумағында алкоголь тұтыну 
жағдайын күрделендіріп, өзге 
де салалардың құлдырауына 
әкеп соғуы ықтимал. 
Сондықтан Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің сыра өндіру 
саласы өкілдері «Алкоголь 
өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 
техникалық регламент аясынан 
сыраны алып, сыра өніміне жеке 
техникалық регламент әзірлеуді 
талап етуде. 

Ысырапшыл жобалар
Кәсіпкерлер жерді ауыл-

шаруашылығында еңбек ет-
пейтін адамдардың сатып 
алып, субаренда арқылы таб-
ыс табу көзіне айналдырғанын 
қынжыла жеткізді. Жер қазір 
толыққанды пайдаланылмау-
да. Бұл жағдай өз кезегінде 
ауыл шаруашылығына ин-
вестиция тарту тежеп отыр. 
Фермерлер мемлекеттік даму 
институттарының  қымбатқа 
түсетін және ысырапшыл 
жобалармен айналысып, 
одан ауылдағы кіші және 
орта бизнеске орасан зор 
зиян шегіп отырғанын атап 
өтті. Мысалы, ауылда 50-70 
бас ірі қара ұстап, олардың 
эпидемиологиялық тұрғыда 
қауіпсіздігін сақтап, сапалы 
сүт және ет өндіріп отырған 
шаруалар бар. Алайда, олар 
мемлекеттен көмек ала ал-
майды. Тиісті мекемелер 300 
бастан көп ірі қара малы бар 
шаруашылықтарға ғана суб-
сидия береді. Оның үстіне 
субсидия тек шет елден 
келетін асыл тұқымды малға 
ғана беріліп, Қазақстанның 
қаржысына отандық 
өндірушілер емес, шет елдегі 
бәсекелестері алып отыр. Ди-
хандарда да мәселелері жетіп 
артылады. Техникалық база 
әбден тозған. 20 жыл бұрынғы 
техникалар ілдебаймен 
әрең жүргені ащыда болса 
шындық. Әсіресе оңтүстікте 

тайтын зауыттары қосымша 
құн салығынан толығымен 
босатылған, ал жергілікті 
өндірушілер ондай жеңілдік 
қарастырылмаған. Сондай-ақ,  
Ресейдің қант өндірушілері 
үшін теміржол тарифі 1 
тоннаға 25 доллар болса, 
қазақстандық өндірушілер 
үшін 95 доллар. Ал, нан 
өнімдерін шығарушылар да 
заңдағы қитұрқылықтарға 
байланысты жеңілдіктер ала 
алмауда. 

Ал мал азығын 
дайындауелімізде мүлде  
ұмытылған. Қазір мал 
азығын дайындайтын бірде 
бір кәсіпорын жоқ. Ке-
ден одағы мен Бiртұтас 
экономикалық кеңiстiкке 
мүше болған еліміздің тау-
ар өндiрушiлерінiң мүддесiн 
қорғау ерекше талқыланды. 
Мәселен, Ресейдің ет 
өндірушілері Қазақстанның 
ет өнімдерін Ресейге 
экспорттауға кедергі келтіре 
отырып, Қазақстан нарығына 
Ресей аумағы арқылы үшінші 
мемлекеттің, көбінесе Арген-
тина мен Қытайдың етін тол-
тырып отырғанын жеткізді. 
Пікірталастың қорытындысы 
бойынша кәсіпкерлер ауыл 
шаруашылығын артқа тартып 
отырған жайттарды шешудің 
нақты жолдарын көрсетіп, 
Үкіметке үндеу жолдауға 
келісті. Қазір оған 20 мыңнан 
астам кәсіпкер қол қойып 
үлгерген. 

Алик ТУЙГУНОВ, Ресей 
сыра өндірушілер одағының 
атқарушы директоры:

– Өндіріс үрдісінде 
сыраның өзінің қасиеттері 
мен ерекшеліктері жағынан 
аколгольдік өнімге жата-
тын ішімдіктерден біршама 
айырмашылығы бар. Сыраны 
күшті алкогольді өнімдермен  
теңестіру заң тұрғысынан 
да, техникалық тұрғыдан да 
дұрыс емес. Бізде сыраны жеке 
техникалық регламентке бөлу 
үшін айтарлықтай негіздер 
бар. Техникалық регламент 
сарапшылардың қатысуымен 
әзірленуі тиіс және өндіріс 
үрдісінің барлық техникалық 
ерекшеліктері ескерілуі қажет еді.  
Сонда ғана өнімнің қауіпсіздігін 
толық бақылауға болады, бұл 
тұтынушының да, мемлекеттік 
органдардың да, өндірушілердің 
де мүддесі үшін қажет. Бірақ 
мамандардың пікірі ескерілмеді.

Бексұлтан Мейірбеков, 
Қазақстан сыра өндірушілер 
одағының президенті:

– Шамадан тыс заңдық 
талаптар сыра өндіруші 
компаниялардың коммерциялық 
қызмет бостандығын біршама 
шектейді және саланың дамуына 
кедергі келтіреді, өз кезегінде, 
бұл оның инвестициялық 
тартымдылығын төмендетеді. 
Біз Беларусь жағының пікіріне 
қосыламыз және сыра өндірісі 
үшін жеке техникалық 
регламенттің болуын қатаң 
талап етеміз. Бұл үш елдің 
сыра өндірушілерінің ортақ 
ұстанымы. Мұнда ешкім ұлттық 
заң нормаларымен белгіленген 
сыра айналымына қатысты та-
лаптар алып тасталсын деп 
отырған жоқ. Мұнда мәселе 
өнім қауіпсіздігіне байланысты 
өндіріс шарттарының жан-жақты 
және барынша нақты сипатталу 
қажеттігінде болып отыр.

Владислав СКРЕБЦОВ, 
Беларусь сыра өндірушілер 
гильдиясының атқарушы ди-
ректоры:

– Алкоголь туралы техника-
лық регламентті әзірлеуші 
ұсынған редакцияда қабылдау 
салдарынан Кеден одағының 
бүкіл сыра өндіру саласы мүшкіл 
хәлге ұшырайды. Біз техникалық 
регламентте еш негізсіз және өнім 
сапасына да, өнім қауіпсіздігіне 
де ықпал етпейтін шектеулердің 
белгіленгенін түсіне алмадық. 
Сонымен қатар, бұл техникалық 
регламент Бүкіләлемдік сауда 
ұйымының қағидалары мен сала-
ны реттеудің жалпыға танылған 
әлемдік тәжірибесіне қайшы 
келеді және халықаралық саудада 
айтарлықтай кедергі тудырады. 
Сондықтан Кедендік одаққа мүше 
үш елдің тиісті құзырлы орын-
дары бұл мәселеге жедел көңіл 
бөліп, шешуі тиіс.  

Көптеген кәсіпкерлер ірі қалалардан жырақта болсада, күнделікті 
өмірде жерлестерінің жай-күйін жете ұғынып, тұрмыс-тіршіліктің 
түйткілін бөлісіп, жұмыс орындарын ашып, елімізге аса қажетті азық-
түлік өнімдері мен өзгеде тұтыну тауарларын өнідіріп, экономикаға 
елеулі үлес қосуда. Жақында Алматы облысы Ұзынағаш ауылын-
да өткен «Қазақстанның ауылшаруашылық өндірушілерін қолдау» 
атты дөңгелек үстелге кәсіпкерлер, «Жетісу» ӘӨК, «Даму» қоры, 
«Фудмастер» АҚ-ы, ҚР Сүт өндірушілер одағы, Қазақстан қызылша 
өндірушілері мен қант зауыттары қауымдастығы, ҚР Фермерлер 
одағы, Құс шаруашылығы одағы өкілдері мен Алматы, Жамбыл, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарының шаруа қожалықтары басшылары, 
жергілікті кәсіпкерлер қатысып, өз ойларын ортаға салды. 

техникамен жабдықтау сын 
көтермейді. Салық заңына 
байланысты қосылатын 
қосысмша құн салығы (ҚҚС) 
техниканы лизингке сатып 
алуды қиындатып отыр. 
ҚҚС-на жеңілдіктер берілген 
өндіріс саласының тізіміне 
шағын және орта кәсіпкерлер 
үшін өте маңызды қант 
өндіру, сүт өңдеу, тері 
өңдеу кірмей қалған. Соның 
кесірінен елімізде тері 
өңдейтін кәсіпорындар 
мүлдем жоқ, ал сұраныс 
Қытай қанағаттандырып 
отыр. Тағы да өзгенің эконо-
сикасына қаржы құюдамыз. 

Кедендік одақ отандық 
қант өндірісіне соққы 

болды
Кедендік Одақ 

құрылғаннан кейін Ресей және 
Белорус кәсіпорындарының 
қысымына тап болған 
отандық сүт өңдеушілер 
өздерінің позицияларынан 
айырыла бастаған. Ал қант 
қызылшасын өндірушілері 
қауымдастығының вице-
президенті Алдияр Жол-
дыбаев Ресейдің әділетсіз 
бәсекелестігіне байланы-
сты еліміздегі барлық қант 
зауыттарының жұмысы 
тоқтатып, 6 мыңдай адамды 
ақысыз демалысқа кеткенін 
ресми түрде жария етті. 
Масқара болғанда, Ресейдің 
Қазақстанға қант экспорт-
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Осылайша Респбликалық жекеменшік 
білім беру ұйымдары қауымдастығы үлкен 
істі қолға алып, қызу жұмысқа кірісіп 
кетті. Өркендеген өндірісімен әлемнің на-
зарын өзіне аударып отырған Германияның 
іс-тәжірибесіне сүйеніп, әрекет істеу сөз 
жоқ табысқа жетелейтіні анық. Семинарға 
қатысқанымызда Германиядан арнайы  
келген мамандар немістердің білім беру 
саласындағы жетістіктерін айна қатесіз 
көшіріп алудың жөні жоқтығын, мұны 
Қазақстанға тән өзіндік іс-тәжірибемен 
ұштастыру керектігін тілге тиек етті. 

2011 жылғы 1 қаңтарда елімізде 894 
кәсіптік білім беру оқу орындарында 603,8 
мың адам тәлім алған. Кәсіптік білім беру 
мекемелерінде білім алған жастардың 
көпшілігі оқу орындарын аяқтаған кейін, 
өз мамандығы бойынша жұмысқа тұра 
алмағанын да жасырудың жөні жоқ.  
Өйткені одағы білім сапасы нашар және 
колледждер мен арнай оқу орындардың 
өндіріспен байланысы жоқ. Осыдан кейін 
кадр мәселесі өздігінен туындайтыны 
белгілі. Алдағы уақытта Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қауымдастығы мен Германияның Трир 
қаласының қолөнер шеберлерінің палатасы 
келісімге сай 3 жыл бойына қауымдастыққа 
мүше оқу орындарда тәлім беріп жүрген 
ұзтаздардың Германияда білігін шыңдау 
мүмкіндік туғызып отыр. Осы ретте бұл 
жобаға Алматы, Семей және Шымкент 
қалаларындағы кәсіптік білім беретін оқу 
орындардың өкілдері қатысатынын айта 
кетуіміз керек. Алыстағы Алманияда ат 
терлетіп келген мамандар егер іс-тәжрибе 
жемісін беріп жатса жоба 2014 жылдан 
кейін де жалғасын табатынын айтып қалды. 
Ендігі кезекте неміс сапасын Қазақстанда 
іске асыру керек. Карел Крис мырза бұған 
Трир қаласының қолөнер шеберлері пала-
тасы барынша қолдау көрсетуге әзір екенін 

Жастарға заман талабына сай кәсіптік-техникалық білім беру бүгінде маңғызды міндеттердің біріне айналып отыр. Тәуелсіздік алғалы бері елімізде 
кәсіптік білім беру саласының сапасы сын көтермей кеткені жасырын емес. Еліміз индустриялды-инновациялық даму бағдарламаласын қолға алғалы бері 
кәсіптік-техникалық мамандықтарға сұраныс артқан соң, Үкімет бұл мәселеге енді ғана бет бұра бастағаны белгілі. Бұл бағытта ҚР Білім және ғылым 
министрлігі арнайы бағдарлама қабылдап, қызу жұмысқа кірісіп те кетті. Осы ретте кәсіптік білім беру саласын дамытуға Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы 
жанындағы Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдарының қауымдастығы да белсене қатысуда. Өз кезегінде қауымдастық қызметкерлері өздеріне 
мүше колледждер мен кәсіптік мектептердің басшыларын жинап, «Кәсіптік-техникалық білім беру саласына неміс сапасын енгізу» деген тақырыпта семи-
нар мен  баспасөз мәслихатын өткізгенін атап айтуға болады. Аталмыш басқосуларға Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Темір На-
зханов, ГерманияныңТрир қаласы қолөнер шеберлері палатасының өкілі Карел Криз, SEQUA неміс жұмыс берушілер одағының өкілі Анастасия Тульке, 
Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдарының директоры Роза Садықова, Шымкенттегі № 3 лицейдің директоры Нұрлан Шилібаев қатысты. 

жеткізді. Бұл жобаның іске асуына екі 
елдің білім беру саласындағы ведмоствасы 
басшыларының қол қойған меморандумы 
себепші болғанын да айта кетуіміз ке-
рек. Аталмыш жоба кәсіптік-техникалық  
мамандықтың маңызды бөлігі болып сана-
латын, құрылыс пен автомиханик маман-
дарын дяарлауға бағытталып отыр. 

Баспасөз мәслихатында Сауда өнеркәсіп 
палатасының өкілі Татьяна Жданова бұл 
жобаны қуана қолдайтынын айтты. Ол 
Трир қаласы келген қонақтарға туризм ма-
мандарына арналған кәсіби стандарттар 
болса, әріптестік орнатуға дайын екенін 
жеткізді.  Баспасөз мәслихатына қатысқан 
журналистер қауымы «Германияның оқу 
орындары қазақстандық оқтыушылардың 
білігін көтеріп, оны өздеріңізге «гастар-
байтер» қылып жұмысқа қабалдап алмай-
сыздар ма?» деп көпшіліктің көкейдегі 
сұрақты қойды. Өз кезегінде Трир қаласы 
қолөнер шеберлері палатасының өкілі Ка-
рел Криз мырза:

– 2020 жылы Германияда білікті 
жұмысшы мамандардың жетіспеушілігі 
шырқау шегіне жететінін сіздерден жа-
сырмаймын. Ол кезде бізге шамамен 5 
миллионға жуық маман қажет болады. Өз 
басым неміс сапасы бойынша білім алған 
қазақстандық кадрлардың Германияға 
келіп жұмыс істеуінен ешқандай 
сөкетті көрмеймін. 70-80 жылдардан 
бері Германияға келіп жұмыс істеп, зор 
тәжірибе жинаған түріктер қазір өз елінің 
экономикасын қалай көтеріп отырғанын 
барлықтарыңыз жақсы білесіздер. 
Сондықтан екі жақты әріптестіктің да-
муы екі елге де пайдалы деп ойлаймын. 
Ең бастысы қазақстандық мамандар неміс 
мамандарымен тең дәрежеде айлық алып, 
бәсекелестік деңгейге жетуі маңызды, – 
деп өз ойын ортаға салды. Бұл сұраққа 

SEQUA неміс жұмысберушілер одағының 
өкілі Анастасия Тульке де өз ойын айт-
ты. 

– Бірден айтуымыз керек, бұл 
жоба Германиядағы жұмысшы күші 
жетіспеушілігі мәселесіне қатысы жоқ. 
Германияда өндірісті автоматтандыру 
мен компьютрлендіру жыл сайын жоғары 
деңгейде дамып келеді. Қазіргі таңда еліміз 
білікті мамандарды дайындауда Еуропада 
көшбасшы мемлекетке айналып отыр. Біз 
өзіміздің зор тәжіріибемізді экономикасы 
қарқынды дамып келе жатқан Қазақ елімен 
бөлісуге ықыластымыз. Біздің Қазақстанды 
таңдауымызға елдеріңіздегі өндіріс 
ошақтарындағы құрал-жабдықтардың 
басым бөлігі Германияда әкелінгені де 
себепші болды. Алдағы уақытта Германи-
ядан маман шақыртпай-ақ, неміс техноло-
гиясымен жұмыс істей беретін боласызда. 

Жиынға қатысқан Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының вице-президенті Темір 
Назханов еліміздегі кәсіптік-техникалық 
маман дайындайтын ұстаздардың Гер-
манияда біліктілігін арттыруы еліміз 
үшін өте пайдалы болатынын алға тарт-
ты. «Кеңес өкіметі күйрегеннен кейін 
Қазақстандағы кәсіптік-техникалық білім 
беру саласының сапасы сын көтермейтін 
дәрежеге жетті. Үкіметтің өзі бұл мәселеге 
таяуда ғана көңіл бөле бастады. Сондықтан 
біздің жұмысшы кадрларымыз Германия 
ауа көшеді деп қашпаған сиырдан уыз 
күткендей болмайық»,  – деп жұртты эмо-
циямен қарамау керектігін айтты. 

Ал екі күнге созылған семинар бары-
сында кәсіптік-техникалық білім беретін 
оқу орындар мен өндіріс ошақтары 
арасындағы байланысты жандандыру 
мәселесі қызу талқыған түскені белгілі. 
Өз кезегінде қазақстандық мамандар 
«Қазақстанда білім беру мекемелері мен 

кәсіпорындар арасында байланыс жоқ де-
сек болады. Жұмыс берушілердің басым 
бөлігі шағын болғандықтан олар имидж, 
қызметкерлерінің біліктілігін көтеру сын-
да мәселелермен бас ауыртпайды. Бұл 
саланың білікті маманы ретінде екі та-
рапты қалай байланыстырудың жолын 
айтсаңыз?», – деген еді. Өз кезегінде Карел 
Криз:

– Мұндай мәселелермен кезінде Гер-
мания да бетпе-бет келген болатын. Тіпті, 
қазірді кездесіп жатады десем, артық 
айтқандық болмас еді. Кәсібін жан-жақты 
дамытуды ойлайтын кәсіпорын иелері 
білікті маман дайындау мәселесіне жете 
көңіл бөлетіні сөзсіз. Өкінішке орай, 
жұрттың бәрі бірдей ойламайды. Германи-
яда бұл мәселені Жұмыс берушілер одағы 
мен Қолөнер шеберлері палаталарының 
күшімен шешілуде. Германиядағы 
қоғамдық ұйымдар жыл сайын жұмыс 
беруші мен кәсіби маман дайындаушы 
тараптардың басын қосып, дөңгелек үстел 
өткізіп тұрады. Басқосуда екі тараптың да 
ой-пікірлері тыңдалады. Жиында негізінен 
жұмыс берушінің маман дайындаушы 
оқу орындарға қоятын талабы жан-жақты 
талқыланатыны белгілі. Осылайша екі 
жақ ортақ бір шешімге келді. Қазір эко-
номика көз ілеспес жылдамдықпен дамып 
жатқанын бәріміз білеміз. Сондықтан 
оқу орындар кәсіпорындармен бірлесіп, 
өндірістік оқу базасын жаңаратып отыруы 
тиіс. Германиядағы кәсіпорындардың жа-
нында кәсіптік-техникалық маман дайын-
дайтын оқу орындармен үнемі байланы-
сып тұратын бөлімдер жұмыс істейді. Бұл 
– бөлімдер кәсіпорынның оқу орындарға 
қоятын талабын және студенттерді 
өндірістік тәжірибеден өткізу мәселесімен 
айналысады, – деп Германиядан келген 
тәжірибелі маман өз еліндегі жетістіктерін 
байыппен баяндап берді.       
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2012 жылдан бастап 
кәсіпкерлердің белгілі 
бір категориясы үшін 
бухгалтерлік есеп жүргізудің 
қажеті болмайды. Бұл тура-
лы ҚР Қаржы министрі Бо-
лат Жәмішев келесі жылғы 
өз ведомствосы алдында 
тұрған міндеттерге қатысты 
пікірінде айтты.

Әлемнің көптеген елінде шағын 
және орта кәсіпорындарда есеп 
жұмысы жүр гізілмейді, олар ар-
найы фирмаға ақы төлейді. Сол 
мекеме мамандары салық инспек-
циясы алдында әлгі кәсіпорын бух-
галтериясы үшін жауап беретіні 
белгілі. Мәселен, Германияда не-
месе Израильде бір бухгалтер 50-
150 кәсіпорынның есебін жүргізеді. 
Ал біздің жүйемізде есепшілер 3-4 
фирмадан артық кәсіпорынның 
есеп-қисабын жүргізе алмайды. 
Себебі еліміздегі бухгалтерлік есеп 
жүргізудегі талап бойынша туын-
дайтын қағазбастылық мәселесін 
бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. 
Есеп-қисапқа кететін шығын ірі 
кәсіпорындар үшін түкке тұрғысыз 
болуы мүмкін, алайда шағын биз-
неске ол кәдімгідей салмақ сала-
ды. Осы жағынан алғанда, Қаржы 
министрлігі көтеріп жатқан бұл 
мәселе құптарлық дүние деп айтуға 
болады. 

Болат ЖӘМІШОВ, ҚР Қаржы 
министрі:

–  Салық саласында ақпараттық 
қызметтер біріздендіріледі. 
Мәселен, бухгалтерлік есепті 
жүргізуде арнайы салық режимінде 
жұмыс істейтін жекеменшік 
кәсіпкерлер үшін бухгалтерлік 
есеп жүргізудің қажеті болмайды. 
Қазір осыған қатысты заңнамаға 
өзгерістер енгізіп жатырмыз. 
Келесі жылдан бастап бұл өзгеріс 
өз күшіне енеді. Ұлттық стандарт-
ты біріздендіру арқылы белсенді 
шағын бизнес өкілдері үшін де 
есептілікті оңтайландырамыз. 
Ал шағын және орта бизнестің 
есептілігін халықаралық стан-
дартқа сәйкестендіреміз. Міне, 
мұның бәрі бизнестің шығындарын 
үлкен көлемде қысқартатындығына 
сенімдіміз. Қателеспей, дамудың 
дұрыс траекториясын таңдау, 

әрине, қиын. Жалпы, сапалы даму 
үшін ең мықты деген тәжірибені 
енгізуге тырысу – күрделі міндет. 
Тіпті, халықаралық бюджет 
тәжірибесінде барлық мемлекетке 
бірдей қолданатын тиімді тәжірибе 
жоқ. Біздің ең басты мақсатымыз – 
бизнеске көрсетілетін қызмет сапа-
сын жақсарту, бұл – салық және кеден 
саласындағы қызметтер. Аталған 
қызмет түрлерінің сапалы орын-
далуына ақпараттандыру арқылы 
қол жеткізуге болады. Бұл істі біз 
аяғына дейін жеткізген жоқпыз. 
Оған әлі де екі жыл уақыт керек. 
Мәселен, сыртқы экономикалық 
байланысқа қатысушылар рұқсат 
беруші 40 шақты құжатты жинау 
үшін 15 мемлекеттік органның 
табалдырығын тоздырады. Енді 
бұлайша сеңдей соғылатын сабы-
лыс болмайды. Кәсіпкер кеңсесінен 
ешқайда шықпай-ақ, өз үстелінде 
отырып, интернет арқылы «бір те-
резе» жүйесі қызметіне жүгінеді.

Темір НАЗХАНОВ, ҚР 
Тәуелсіз кәсіпкер қауымдастығы-
ның вице-президенті:

– Салық төлеу 
айырмашылығына қарай кәсіпкер-
лер үш топқа бөлінеді. Біріншісі 
– патент бойынша жұмыс 
істейтіндер. Яғни, олар бизнесті 
жалғыз өзі жүргізеді. Мұндай 
кәсіпкерлер жылына түсетін 
табысының 2 пайызын салыққа 
жұмсайды. Екіншісі – арна йы 
салық режимінде, кәсіпорынның 
табысы туралы оңтайландырылған 
декларация жүргізетін жекеменшік 
кәсіпорындар. Оларға белгіленген 
салық көлемі – айналымдағы 
қаражаттың 3 пайызы. Осы екі 
топтағы кәсіпорындар қосымша 
құн салығынан, корпоративтік 
салықтан және тағы басқасынан 
босатылады. Өйткені олардың та-
бысы мемлекеттің шағын және орта 
кәсіпкерлік бойынша белгілеген 
шекті көлемінен аспайды. Ал 
үшіншісі – ортақ белгіленген 
салық талаптары бойынша салық 
төлейді. 

Құнанбай ТОБАТАЕВ, 
қаржыгер: 

– Кәсіпорынмен жұмыс істеп, 
бюджетке табыс енгізудің орны-
на біздің салық инспекторлары 

мыңдаған бет қағазды парақтап, 
ал оның кейбірін компьютер 
тақташасынан сүзіп оқып отыруға 
мәжбүр. Бұл – денсаулық үшін 
үлкен зиян. Сол секілді кәсіпорынға 
түсетін салмақ та жылдан-жылға 
артып барады. Бухгалтерлік тіркеу 
және салық есебімен байланысты 
шығын бір қарағанда мардым-
сыз көрінуі мүмкін. Бірақ шағын 
кәсіпорынға оның залалы орасан 
зор. Мәселен, осындай өндірістік 
емес шығынға жататындарды 
тізбелеп көрелік: ай сайын есепші 
қызметкерге төленетін жалақы, 
бухгалтерлік бағдарламаларды 
жаңартуға кететін шығын, 
күнделікті қажетті құқықтық 
жүйе анықтамалықтарына жа-
зылу, ұдайы өзгеріске ұшырап 
тұратын «Салық кодексіндегі» 
мәселелерге түсініктеме беріп оты-
ратын салалық әдебиеттерді сатып 
алу, арасында арнайы дәрістерге 
қатысу, есепшінің біліктілігін жо-
ғарылату курсының ақысы, ма-
мандар кеңесі (салық кеңесшісі, ау-
дитор) қызметіне кететін шығын, 
есептегіш секілді қажетті кеңсе зат-
тары... Міне, осы жағынан алғанда 
шағын және орта кәсіпкерлікті 
бухгалтерлік есепті жүргізуден бо-
сату дұрыс әрі міндетті түрде соған 
көшуіміз керек. Алайда, меніңше, 
бұл заң нормасы бастапқы кезде 
өз тиімділігін таныта алмайды. 
Өйткені бұл бір салаға қатысты ғана 
өзгеріс емес. Яғни, біріздендіруге 
біршама уақыт керек. Ол – өте 
ауқымды жұмыс.

(Мақала «Алаш айнасы» 
газетінен ықшамдалып алынды)

Қырғызстан Үкімет басшысының орынбасары 
міндетін атқарушы Өмірбек Бабанов телефон арқылы 
Қазақстан Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке дайын 
сүт өнімдерін экспорттауға байланысты шектеуді 
алып тастау жайлы өтініш білдірді. Осыдан екі ай 
бұрын қырғыз елі ірі қара малдары арасында пайда 
болған ауруға байланысты көршілес мемлекеттен сүт 
өнімдерін алуға уақытша шектеу қойылған болатын.

Расында да осы мерзімдегі қырғыз сүт өнімдеріне қойылған 
шектеу бұл ел ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне қиын 
тигені белгілі. Қырғыз Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
мәліметіне қарағанда қазір жағдай қалыпты. Әйтсе де 
Қазақстанға осы мерзімде жеткізілмеген сүт өнімдері салдары-
нан қырғыз елі экономикасына едәуір нұқсан келіп үлгерген. 
Әсіресе, мал шаруашылығымен және сүт өндірумен тікелей ай-
налысатын ауыл тұрғындары кәдімгідей шығынға ұшыраған. 
Екі елдің Үкімет басшылары аталмыш мәселеге қатысты өз 
ойларымен бөлісіп, нәтижесінде Қазақстан Премьер-Министрі 
Кәрім Мәсімов Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігіне 
бұл мәселені оңтайлы шешу мүмкіндіктерін қарастыру жай-
лы тапсыратынын мәлімдеді. 

Қазақ Үкімет басшысымен телефон арқылы сөйлесер 
алдында Өмірбек Бабанов өз елінде арнайы жиын өткізіп, 
Мемлекеттік ветеринария қызметіне «Қырғыз сүт өнімдеріне 
шектеу қою туарлы мәселе төңірегінде белсендірек жұмыс 
жасау керек екенін, қазір ауруға шалдыққан малдың 
жойылғанын, жағдайдың қалыпты екенін айтып, көршілес 
елдердің хабарласқанын күтіп қарап отырмай, керісінше, 
қажет болған жағдайда өздерінің барып, қойылған шектеуді 
алып тастауға қол жеткізу керектігін айтқан болатын. Қазір 
қырғыз елінде «сүт тасқыны» орын алып жатыр десе де бола-
ды. Өндірілген сүт өнімдері ел дүкендері мен қоймаларында 
асып-тасып жатыр. Мұндай жағдайда үкімет басшысы міндетін 
атқарушы Өмірбек Бабанов қол қусырып қарап отыруға дәті 
шыдамай, өзі қазақ елі Премьер-Министріне телефон соғып, 
мәселені шешуге білек сыбана кірісіп кетті. Отандық тауар 
өндірушілерге қазірден қолдау жасамаса, жағдай күн өткен 
сайын ушыға түсетінін ол жақсы біліп отыр. Сондықтан да 
осындай қадам жасады. 

Ата кәсібі болып саналатан мал шаруашлығы, оның ішінде 
сүт өнімдерін өндіруге біздің ауыл шаруашылығы еңбеккерлері 
де қарап отырған жоқ. Мәселен, өткен жылы 294,39 мың тон-
на сүт өндірілген. Бұл бұрнағы жылмен салыстырғанда 28,7 
пайызға артық көрсеткіш. 

Дегенмен осы жылдың басында Ауыл шаруашылығы экс-
министрі Ақылбек Күрішбаев «Бізде жыл сайын сүт өндірісі 
артып отырғанына қарамастан, өнеркәсіптік өңдеуге оның тек 
30 пайызы ғана жіберіледі. Оның бірқатар объективті себебі 
бар. Отандық өндірушілер кейбір сүт өнімдерінің сапасы 
мен бағасы жағынан көршілес мемлекеттер, соның ішінде 
Кедендік одақ елдері тарапынан қысымға ұшырап келе жа-
тыр» деген болатын. Демек, отандық өндірушілерді қолдау 
мәселесін үнемі назардан тыс қалдырмау жағын оқтын-оқтын 
қарастырып қойсақ, артық болмайтыны анық.
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– Марал Қазкенұлы, таяуда  Кедендік 
одаққа мүше Ресей, Беларусия және 
Қазақстан интеграцияның жаңа белесі 
саналатын Біріңғай экономикалық 
кеңістікті құрды. Мұндай кеңістік құру 
идеясы қаншалықты тиімді деп ойлай-
сыз? 

– Әлемде халықтар  мен мемлекеттерді 
бірыңғай экономикалық аймаққа біріктіру 
идеясы бұрыннан бар. Сондықтан, 
Қазақстан, Ресей мен Белорусияның 
Біріңғай экономикалық кеңістікке бірігуі 
жаңалық емес.  Мұндай  экономикалық 
одаққа  біріккен елдер көне дәуірлерде 
де болған.  Тарихқа көз салсақ, ежелгі 
заманның өзінде интеграциялау процесі 
жүзеге асқанын байқаймыз.  Әлемдегі 
алғашқы жаһандастырушылардың бірі – 
Еділ қаған (Атилла) болғаны белгілі. Ол 
алғаш рет Азия мен Еуропаның  отырық-шы 
елдерін бір мемлекеттің астында біріктіріп, 
Ғұн империясын құрды. Еділ қағанның 
тұсында Ғұн империясының иелігіне 
шығыста Тынық мұхиты жағалауына 
дейінгі, батысы Ресейге, терістігі Дания 
аралдарына, күнгейі Дунайға дейінгі жерді 
алып жатты ірі кеңістік еді. Осы жерлер 
бір империяның астында бірікендіктен, 
ондағы халықтар бірыңғай экономикалық 
кеңістікте өмір сүрді деп айтуға болады. 
Халықтар ежелден бері бірлестікте тұруға 
үйреніп қалған. Мемлекеттер  қандай 
мақсатта бірігеді? Ортақ нарық болу үшін, 
мемлекет аралық бәсекелестік болу үшін, 
сауда қатынастары жоғары деңгейде жүзеге 
асуы үшін, адам ресурстарының қозғалысы 
болуы үшін бірігеді.

– Сіздіңше, біріңғай экономикалық 
кеңістікті құру идеясы  пісіп, жетілді 
ғой?

– Меніңше, бұл идеяның пісіп, 
жетілуіне әлемде қалыптасқан ахуал 
әсер етті деп ойлаймын. Бүгінгі дағдарыс 
жағдайында әлемде үлкен өзгерістер 
орын алуда. АҚШ пен Қытай арасын-
да әлемдік көшбасшылыққа талас жүріп 
жатыр. Осындай жағдайда Ресей, Бела-
русия және Қазақстанға күрделі  шешім 
қабылдау керек болды. Демек, АҚШ-
тың ықпалына бағынып, «америкалан-
бай» немесе Қытайдың ырқына көніп, 
«қытайланбау»  керек болды. Бұл жағдайда 
біздің Президентіміз үшінші жолды 
таңдады – Еуразиялық экономикалық ин-
теграция аясында Бірыңғай экономикалық 
кеңістік құру. Демек, Қытай мен АҚШ-
тың арасындағы үшінші алып ел болу. 
Бұл – менің ойымша экономикалық, сая-
си еркіндікті  сақтап қалу мақсатындағы 
қабылданған ең дұрыс шешім. Әзірге, 
өзара тиімді шарттар қабылдадық деп айта 
алмаймын. Жалпы, қазір Ресей үстемдік 
жүргізуде. Олар  Кеден одағы бойынша 
да өз шарттарын қойып жатыр. Қаржыны 
үйлестіру орталығы Мәскеуде болуын 
қалайды. Нарықта да сол жағдай. Мыса-

лы, тағам нарығында техникалық регла-
мент, техникалық шарттар қандай болу 
керек екенін Ресей белгілеп отыр. Егер 
олар осы саясатынан арылмай, одан әрі 
ұстанатын болса, ешқандай бірлестік бол-
майды. Мәңгілік ешнәрсе жоқ. Қазір құрып 
отырған экономикалық бірлестігіміз ыды-
рап кетуі мүмкін. Кеңес одағы неге ыдырап 

жібереді. Немесе, сүттің сапасы дұрыс емес 
дейді. Түрлі бақылау органдары бар. Соны-
мен қатар, Қазақстанның Ресей нарығына 
кіріуіне бөгет жасайтын  ішкі сауда сая-
саты бар. Неге біз олардың стандарттарын 
қабылдауымыз керек? Неліктен Ресей бізге 
жеңілдіктер жасамайды? Немесе, бір өтпелі 
кезең жасамай ма...

тып, дамыту керек, тәжірибе алмасу керек. 
Алайда, бұл идеяның жақсы болғанымен, 
кез-келген идеяны құртып алуға болады.  
Ең бастысы келіссөздер әділ жүргізіліп, 
үш ел үшін де тең құқылы әріптестік 
қатынастар орнатылуы керек. 

– Біріңғай экономикалық кеңістік құру 
аясында туындап отырған өзекті 
мәселелердің бірі – ортақ валюта шығару 
мәселесі болып келеді. Бұл мүмкін бе?

– Жалпы, ортақ валюта шығару туралы 
мәселе көтерілген жоқ. Бірде бір мемлекет 
өзінің төл валютасынан бас тартпайды. 
Себебі, валюта – мемлекттің Тәуелсіздік 
нышандарының  бірі.  Еуропаның өзі ортақ 
валюта – еуроға 40 жыл бойы келген бола-
тын. Бізде келуіміз мүмкін. Бірақ, дәл қазір 

Жақында «Алматы ақшамы» газетінің журналисті Әйгерім Сауыт-
бекова кәсіпкер,  экономика ғылымының докторы, академик Марал 
Томпиевпен Кедендік одақ пен Біртұтас экономикалық кеңістік (БЭК) 
жайында сұхбаттасыпты. Білікті маманның экономикалық кеңістік 
аясында кәсіпкерлердің қандай жағдай күтіп тұрғаны жайындағы 
айтқан ойы бізді қатты қызықтырды. Сондықтан сұхбатты ықшамдап 
жарялауды жөн деп шештік.  

кетті? Себебі, республикаларға одақтың 
құрамында өмір сүру экономикалық 
тұрғыдан тиімсіз болды. Мәскеу 
мемлекеттерді қару күшімен ұстады. Онда 
экономика болмады, тек әскери күш қана 
болды. Сондықтан, Ресей, Беларусия мен 
Қазақстан құрып отырған экономикалық 
бірлестік ыдырап кетпесі үшін, үш елге 
де экономикалық тұрғыда тиімді болатын 
заңдар, құжаттар, келісімдер қабылдау ке-
рек. Ал, егер бұл одақ Ресейге ғана тиімді 
болса, ерте ме, кеш пе кеңістік жойылады. 
Бүгінде Канада мен АҚШ-тың арасында 
өзара тиімді қарым-қатынас орнатылған. 
Біз осындай қарым-қатынас орнатуымыз 
керек.  

– Демек, сіз жаңадан құрылып жатқан 
экономикалық аймақта өмір сұру Ресейге 
тиімдірек деп айтпақшысыз ғой?

– Иә, бүгінде бұл экономикалық 
аймақтың құрылуы Ресейге тиімдірек 
болып тұр. Қазір, мысалы, Ресей біздің 
кәсіпкерерді қысып жатыр, әсіресе, өңдеу 
өнеркәсібінде. Қазақстанға Ресейдің 
деңгейіндегі өңдеу өнеркәсібін құру керек. 
Ресей бағалардың демпингін жүргізіп жа-
тыр. Демек, сыртқы нарықты өзіне қаратып, 
бәсекелесетерін нарықтан ығыстырып 
шығару үшін тауарды әдейі арзан бағамен  
сатып жатыр. Ресей техникалық регламент 
сияқты түрлі бөгеттерді қою арқылы  бізді өз 
нарығына кіргізбеуде. Қазақстан экономи-
касын тежейтін тосқауылдар өте көп. Мы-
салы, біз Ресейге ет өнімдерін жеткізгіміз 
келеді делік. Алайда, Ресей регламенттерің 
сәйкес келмейді, сәйкестендіріңдер 
деп, біздің тауарымызды кері қайтарып 

– Біз үш ел болып ортақ 
экономикалықаймақ құрып жатсақ, 
неліктен ортақ регламенттерді 
құрмасқа?

– Мұндай қадамға мемлекеттер дайын 
емес көрінеді.

– Онда экономикалық кеңістік құрмай 
Кедендік одақтың құрамында қала 
бермедік пе, қалай ойлайсыз?

– Иә, бұл ойыңызбен келісемін. Жал-
пы, біз Бірыңғай экономикалық кеңістікті 
құрумен асыққан сияқтымыз. Кеден 
одағын еуропалықтар сияқты асықпай 10-
15 жылда құруымыз керек еді. Осы уақыт 
аралығында интеграциялаудың жаңа  
белесі – бірыңғай экономикалық кеңістік  
құруға мұқият дайындақ жүретін еді. 
Арбаны аттың алдына қойып, көптеген 
қателерге ұрынып қалуымыз мүмкін. 
Кедендік одақта тұрып, егер онда бәрі 
жақсы болып, сауда эволюциялық жол-
мен дамыса, одан кейін интеграциялаудың 
жаңа сатысына көшуге болады. Ал, бізде  
бәрі революциялық жолмен жүріп жатыр. 
Ал, мұндай жол түп төркінінде күйреуге 
алып келетіні белгілі.

– Сіз кәсіпкер ретінде, экономист ретінде 
Біріңғай экономикалық кеңістік құру иде-
ясын қолдайсыз ба?

– Әрине, қолдаймын. Мемлекет оқшау 
өмір сүрсе, оның экономикасы құлдырайды. 
Адамды алайық, егер адам жападан жалғыз 
өмір сүрсе, ол жетілмейді, дамымайды, 
күйзеледі. Сол сияқты, мемлекет те даму 
үшін басқа мемлекеттермен бірігуі керек. 
Экономикалық қарым-қатынасты орна-

бұл туралы әңгіме қозғау  әлі ерте деп ой-
лаймын. 

–  Алматыда кәсіпкерлік жақсы дамы-
ған. Біз республикалық бюджеттің 25 
пайызын осы кәсіпкерліктің арқасында 
қамтамасыз етеміз деп айтуымызға 
толық негіз бар. Келер жылдан ба-
стап, Біріңғай экономикалық аймақ 
құрылғаннан кейін нарығымызға Ре-
сей, Беларус кәсіпкерлері келеді. Осы 
жағдайда біз осы мемлекеттердің эконо-
микасына «жұтылып» кетпейміз бе?

– Бәрі мүмкін. Мысалы, Ресей 
тауарларының сапасы біздікіне қарағанды 
жоғарырақ, бағасы да кейбір позиция-
лар бойынша төмен. Біздің кәсіпкерлер 
бәсекелестік жағдайында «жұтылып» 
кетпесі үшін, көп жұмыс істеп, белсенді 
болуы болуы тиіс. Сондай-ақ, иннова-
циялар енгізуі қажет. Және, ең бастысы, 
мемлекеттің қолдауы аудай қажет. Жария 
түрде де, жариясыз да.

– Мемлекет жариясыз қалай қолдай ала-
ды?

– Біздің шенеуніктер кәсіпкерлерге 
оң көзбен  қарап, сенсе, несие алуға 
көмектессе, тексерістерді азайтса, кейбір 
«ұсақ-түйектерге» көз жұма салса – міне 
осыны жариясыз қолдау деп айтуға болар 
еді. Егер бізді өз мемлекетіміз қолдамаса, 
басқа кім қолдайды? Жарайды, билік бізді 
салықпен, тексерістермен жаншып та-
стасын.  Оның үстіне Ресей кәсіпкерлері 
келеді де, тас талқанымызды шығармай ма? 
Сондықтан, бізге биліктің қолдауы керек, 
әсіресе, Біріңғай экономикалық кеңістікке 
кірген тұста.
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Вячеслав АБРАМОВ, 
Қазақстандағы Freedom House 
компаниясының өкілі, журна-
лист:

– Ашығын айтсақ, қазіргі 
таңда көзі қарақты оқырманның 
биліктің сойылын соғатын 
ақпарат құралдары мен тәуелсіз 
басылымдарға қолы еркін жет-
пей отырғаны жасырын емес. 
Соңғы уақыттары алкогольді 
өнімдердің жарнамасын беруге 
тыйм салынғалы бері тәуелсіз 
басылымдардың даусы бәсеңсіп 
қалған. Аталған заң телеарналар-
ды жарнамадан түсетін пайдадан 
қағып отыр. Билік Қазақстанның 
халықаралық қауымдастық 
алдындағы беделін түсірмеу 
үшін сыни мақалалар жазатын 
БАҚ-қа бақылауын күшейткенін 
айтуға тиіспіз. Қазір кез келген 
теледидарды қоссаңыз, ондағы 
бағдарламалардың басым бөлігін 
шоу бағдарламалар екенін 
байқайсыз. Бүгінде еліміздегі 
БАҚ-тың 70 пайызы мемлекеттік 
тапсырыспен күн көріп отырғаны 
белгілі. Бұдан басқа соңғы 
уақыттары аймақтарда электрон-
ды масс-медиа күш ала бастағанын 
да айтуға болады. Дегенмен, 
аймақтағы ащы шындықты жа-
затын журналистердің басына 
төнген қауіп-қатер де біршама 
артқанын айтуға тиіспін. Бүгінгі 
тақырыпқа байланысты нақтырақ 
айтсақ, қазір билік өзінің саяса-
тын жүргізу үшін БАҚ-ты тиімді 
пайдалануда. Қазір биліктің 
сойылын соғып жүрген адам-
дарды ой-пікірі телеарналарда 
тоқтаусыз беріліп жатыр.  Өз ба-
сым биліктің мемлекеттік тапсы-
рыс арқылы ақпарат құралдарына 
үстемдік жүргізуіне қарсымын. 
Түрлі тақырыптаға мемлекеттік 
тапсырыстар журналистердің 
кәсбіи біліктілігін тежеп отыр. 
Есесіне қазір елімізде интернет 
журналистика қарқынды даму-
да. Меніңше, билік мемлекеттік 
тапсырыс арқылы БАҚ-ты уы-
сында ұстаудан гөрі ақпарат 
құралдарына салықтық префе-
ренциялар беріп ынталандыру 
керек. Сондай-ақ, Қазақстандағы 
ақпарат құралдарына өзге ел 
азаматтарының да инвестиция 
салуына кеңінен жол ашуы тиіс. 
Сонда тәуелсіз журналистика 
дамитыны сөзсіз. БАҚ туралы 
заңда шетелдік азаматтардың 
қазақстандық ақапарт 
құралдарының 20 пайыздан артық 
акциясына иелік ете алмайтыны 
айқын жазылған. Меніңше, осы 
заңды біршама жұмсарту керек. 

 
Азамат ЖОЛДАСБЕКОВ, 

спикер:
– Оқырман ретінде айтсам, 

еліміздегі бұқаралық ақпарат 
құралдарының жағдайы анау 
айтқандай мәз емес. Қазір за-
ман күн сайын өзгеріп жа-

тыр. Ал мемлекеттік газет-
журналдарды ашып қарасаң, әлі 
социолизмнің елесі кезіп жүр. 
Халыққа қажетті ақпарат беретін 
бірлі-жарым интернет басы-
лымдар бар. Ал телеарналарда 
оқуды кеше ғана бітірген жас, 
тәжірибесіз маманның сюжетінен 
мезі болғанымды тіпті айтпай-
ақ қояын. Кейде сюжетерді жас 
мамандардың «коментариінсіз» 
бере салған дұрыс па деп ойға 
қаламын. жақында экономикалық 
сараптама мақалаларды жап-
жақсы жазып келген «Фокус» ба-
сылымы жабылып қалды. Бұдан 
біз білікті кадрларды ұстап газет 
шығарудан құрылтайшылардың 
қиналғанын байқадық. Көзі 
қарақты оқырмандардың 
сараптамалық мақалаларды оқуға 
құмар. Өкінішке орай, біздің 
ақпарат құралдары оқырманның 
сұранысына жауап бере алмау-
да. Өз басым үйдің жанындағы 
дүңгіршектен ұзақ жылдан 
бері газет-журнал сатып ала-
мын. Сол жерден жастардың 
газет-журнал алып жатқанын 
ешуақытта көрген емеспін. 
Меніңше, олар өздеріне қажетті 
ақпаратты ғаламтордан алатын 
шығар деп өзімді жұбатамын.  
Ақпаратты ғаламтор арқылы 
бере салудың жылдамдығы 
журналистердің біліктілігі мен 
ізденімпаздылығына айтарлықтай 
кесірін тигізіп отырғанын 
айтуға тиіспін. Бұдан басқа 
газет-журналдарда жарияланған 
материалдардың сапасының сын 
көтермеуін PR мақалалар да өз 
«үлесін» қосып жүргені жасы-
рын емес. Бұдан соң мерзімді 
басылымдарға жазылушылардың 
қатары өздігінен төмендейтіні 

белгілі. Ал редакторлар өздерінің  
ойын халыққа күштеп танғысы 
келгенде БАҚ өзінің оқырманы 
мен көрерменін жоғалта ба-
стайды. Қазір еліміздегі газет-
журналдарды мемлекеттік 
саясатты жақтаушылар және ай-
ыптаушылар деп екіге бөлініп 
алған. Меніңше, қазір оқырман 
ащы шындық пен билікті 
қолпаштайтын материалдар-
дын әбден мезі болды. Халық 
аралықты ашып көрсететін, сау-
атты сараптамалық дүниелерге 
сусап отыр.  

Ержан СҮЛЕЙМЕНОВ, 
«Хабар» агенттігі» АҚ-ның 
креативті директоры:

– Басқосуға қатысушылар 
мемлекеттік тапсырыс жайында 
көптеген сыни пікірлер айтты ғой. 
Мен мемлекеттік тапсырыстың 
тиімді тұстары жайында өз ойым-
ды айтсам. Еліміздегі ақпарат 
құралдары көпшілігі мемлекеттік 
тапсырыстың арқасында күн көріп 
отыр. Біздер мемлекеттік тапсы-
рыстан түскен қаржының біраз 
бөлігіне сапалы бағдарламалар 
дайындап, халыққа ұсынып 
келеміз. Мұны мемлекеттің 
тапсырыстың тиімді тұсы деп неге 
айтпасқа. Ал БАҚ саласындағы 
жарнаманың бәрі ғаламторға 
ауып кетті деген пікірмен 
келіспеймін. Үстіміздегі жылы 
болған медиақұрылтайда жарна-
ма саласын зерттеген мамандар 
ғаламтордағы жарнаманың үлесі 
7 млн. долларды құрағанын айт-
ты. Өз басым еліміздегі интернет 
басылмдардың жарнамадан анау 
айтқандай пайда тауып жүргенін 
көрмедім. Соңғы уақытты ин-
тернет басылымдар өздерінің 

алғашқы беттерін жарнама беріп 
оқырмандарына қиянат жасау-
да. Сондықтан веб-сайттарды 
көп мақтап, оның ісін аңызға 
айналдырудың қажеті  жоқ. Тағы 
да айтсам, қазір біздер еліміздегі 
интернет ресурстардың артында 
кімдердің тұрғанын білмейміз. 
Бұл еліміздің ақпараттық 
қауіпсіздігі үшін қауіпті.  

Ләйла АХМЕТОВА, Ал-
маты қаласы үкіметтік емес 
ұйымдары конфедерациясының 
жетекшісі:

– Өз басым елімізде 
сараптамалық мақала жазатын 
журналистер аз деген пікірмен 
келісемін. Екінші мәселе – ма-
ман даярлау мәселесіне қатысты. 
Қазір ҚазҰУ-дің журанлисти-
ка факультетін бітіріп шыққан 
жастардың сауаттылығы төмен 
деген пікір көп айтылатын 
болды. Бұл пікір журфактың 
оқытушыларына бағытталып 
жүргенін түсіне алмадым. 
Меніңше, бұл үшін журналисти-
ка факультетін айыптаудың жөні 
жоқ. Журналистика факультеті 
студенттердің сауаттылғымен 
көтеруімен айналыспайды. Сту-
денттер мектептен сауатты болып 
келуі тиіс. Ал кәсібіи біліктілік 
жұмыс барысында қалаптасатын 
дүние.  

Болат БЕРСЕБАЕВ, ҚР 
Байаланыс және ақпарат 
министрлігі, Ақпарат және 
мұрағат комитетінің төрағасы: 

– Берден айтуым керек осында 
жиналған журналистер қауымның 
ешқайсы көкейдегі ойын қағазға 
түсіріп, бізге жолдаған емес. 
Билік пен тәуелсіз басылымдар 

арасындағы диалог орнау үшін 
ең алдымен тұрақты әріптестік 
қарым-қатынас орнатуымыз 
керек. Қазіргі таңда еліміздегі 
110-120 ақпарат құралы тұрақты 
түрде мемлекеттік тапсырыс алып 
тұрады. Олардың үшеуі телека-
нал. Енді мемлекеттік ақпараттық 
тапсырыстың не үшін қажет 
екенін жауап бере кетсем. Бүгінде 
мемлекет түрлі әлеуметтік 
бағдарламалар іске асырып жа-
тыр. Бағдарламаны іске асыру 
үшін бірінші кезекте оны халық 
білуі тиіс. Мемлекеттік тапсырыс 
болмаса ешқандай БАҚ оны наси-
заттайды ғой. 

Асылбек БЕЙСЕНБАЕВ, 
«Комсомольская правда Казах-
стан» ЖШС-ның бас директо-
ры:

– Бүгінде мемлекеттік 
тапсырыстың көлемі төмен. 
Газеттің бір бетіне бөлінген мем-
тапсырыс тұтас беттің өзіндік 
құнын ақтамайды. Сондықтан 
мемлекет БАҚ-ты қолдаудың өзге 
де жолдарын қарастыруы тиіс. 
Осы ретте Үкімет «Қазпоштаның» 
қызмет ақысын төмендетуге 
ықпал етсе, газет-журналдарға 
үлкен көмек болар еді. Бүгінде 
Қазақстан халқының 8 миллио-
ны ауданда, қалған 3 миллоны 
аудан орталығынан жырақта 
тұрады. Осыдан-ақ, 10 милли-
он азамат күнделікті шығатын 
газетті уақытында ала алмайды 
деп айтуымызға толық негіз бар. 
Қазіргі таңда ақпарат құралдары 
саяси-экономикалық бағытта 
ұстанатыны белгілі. Сондықтан 
олардан қандайда бір шындықты 
айта қоймадыңдар деп талап қою 
орынсыз деп ойлаймын.   

Саяси шешімдер институты клубының таяуда өткен басқосуында Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріндегі 
БАҚ-тың орыны кеңінен талқыға түсті. Басқосуға Вячеслав Абрамов, Азамат Жолдасбеков, Ержан Сүлейменов, 
Болат Берсебаев, Ләйла Ахметова сынды журналистер қауымы қатысып, өз ойларын ортаға салды. Осы ретте өз 
пікірін білдірген жұрттың арасында кәсбіи журналистерден бөлек, көзі қарақты оқырмандар да көп болғанын айта 
кетуіміз керек. Жиынға қатысқанымызда екі тараптың бір-бірімен келіспейтін тұстары да бар екеніне көзіміз жете 
түсті. Енді мамандардың ойына құлақ түрсеңіздер. 
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Азық-түлік бағасы 
қымбатағаннан кейін «нан бол-
са ән болады» деген қарапайым 
тәмсілдің мағанасын тереңде 
жатқанын аңғарғандаймыз... 
Құдайға тәуба, аузынан ақ майы 
аққан астықты мемлекеттердің 
қатарындамыз. Бірақ кейде нан 
өнімдері бағасының шарықтап 
кететіні түсініксіз. Мәселенің 
мәніне тереңірек үңілген ма-
мандар қымбатшылыққа 
инфлация, жанар-жағармай 
бағасының шарықтауы мен та-
сымал құнының артуы тіклей 
себепкер екенін айтуда. «Нан 
болса ән болады» деген қанатты 
сөздің мәнін жете түсіну үшін 
Алматы қаласының іргесіндегі 
Қапшағай қаласына ат басын 
бұрдық. 

Қапшағай еліміздің ойын-
сауық және туризм орталығы 
ретінде танымал қала. 
Қапшағайдың дәл ортасында 
Жетісу жұртшылығын сапа-
лы астықпен қамтамасыз етіп, 
тәулігіне тонна-тонна ұн шығарып 
отырған алып кәсіпорын бар екенін 
көпшілік біле бермейді. 2010 жыл-
дан бері Қапшағай аймақты нан 
өнімдерімен қамтамасыз етуде 
жетекші орынға шыққан. Қаланың 
іргесіндегі «AGRO-FOOD» ком-
паниясына қарайтын «Қапшағай 
бидай өнімдері» кәсіпорыны Ал-
маты, Талдықорған, Қапшағай, 
Текелі қалаларын қажетті 
ұнмен қамтамасыз етіп отыр. 
Жетісудағы тоқшылыққа жау-
апты кәсіпорының жұмысымен 
танысып, ондағы қарапайым 
қызметкерлермен тілдесу көптен 
бері ойымызда жүрген еді. Көкейде 
жүрген көрікті ой ақыры  бізді 
Қапшағайға алып барды. 

Келетінімізден күнібұрын 
білген «Қапшағай нан өнімдері» 
серіктестігінің бас директоры 
Самат Нәдірбаев бізді жылы шы-
раймен қарсы алды. Ат шаптырым 
алаңқайды алып жатқан өндірістік 
алаңқайда 120 мың тоннаға дейін 
астық сиятын элеваторлар тау-
дай болып төніп тұр. Ал алып 
қамбаға іркес-тіркес жалғасқан 
қос ғимараттың ішінде Түркия мен 
Германиядан әкелінген дирмендер 
жұмыс істеуде

– Қапшағайда мұндай 
алып элеваторлардың бар 

екенін көпшілік біле бермейді. 
Оның өзіндік сыры бар. Еліміз 
Тәуелсіздігіне қол жеткізіп, 
нарықтық қатынастарға бой 
ұрғанда көптеген өндіріс 
ошақтары жұмысын тоқтатты. 
Қапшағайдың іргесіндегі астық 
қоймасы мен ұн шығаратын ком-
бинат та қиын-қыстау кезеңмен 
бетпе-бет келді. Кәсіпорын 2000 
жылдан бері біршама жұмыс 
істеген. 2010 жылы өндірістік 
кешенді біздер сатып алғалы бері, 
жұмысын жүйесін тауып келеді. 
Қажырлы еңбектің арқасында қазір 
Жетісудің бас қамбасына айналып 
отырмыз. Алматы облысындағы 
наубайханалардың 75 пайы-
зын ұнмен қамтамасыз ететін 
мүмкіндікке жеттік, – деді сөзден 
гөрі іске мығым жігіт ағасы. 

Тәулігіне 550 тонна ұн 
шығаратын кәсіпорында 150-
ге жуық қапшағайлықтар еңбек 
етуде. Әңгіме барысында Самат 
Тілеубайұлы биыл еліміз бойын-
ша рекордтық деңгейде яғни, 29 
млн. тонна астық жиналғанын алға 
тартты. Қазіргі таңда Қазақстан 
дүниежүзіндегі ұн экспортында 
Ресейден кейінгі екінші орында 
келеді. Соңғы уақыттары астық 
экспортын жандандыруға тасымал 
мәселесі қиындықтар туғызғаны 
жасырын емес. 

Бұдан кейін бізді «Қапшағай 
бидай өнімдері» кәсіпорының 
техникалық директоры Тоқтасын 
Мамыров бізді кәсіпорынды 
көрсетті.

– Кеңес заманында астық 
комбинаты Жетісу халқын бидай 
өнімдерімен толықтай қамтамасыз 
еткен. Тіпті, мал азығы мен күріш, 
жүгеріне өңдеген кездеріміз де бол-
ды. Комбинаттың күріш өңдейтін 
бөлігі өзінің барлық қауатын сарқа 
жұмсаған. Бүгінде оны қайта істету 
экономикалық тұрғыдан тиімсіз. 
Мына алдарыңызда тұрған астық 
қоймаларына 120 тоннадан астам 
астық сақтауға болады, – деп алып 
қамбаларды қолымен нұсқап, 
әңгімесін ары қарай жалғады. – 
Өткен жылдың күзінде Түркиядан 
әкелінген дирменді күрделі 
жөндеуден өткізу үшін 250 мың 
доллар қаржы жұмсады. Бұдан 
басқа кәсіпорынның жылу жүйесі, 
зертханасы, кеңсе ғимаратын, ша-
тырын, екі бункері мен бойлерін 

жаңартып, сауап іс жасалын-
ды. Осындай инвестицияның 
арқасында кәсіпорын қайта түлеп, 
қаламыздың әлеуметтік жағдайын 
шешуге септігін тигізуде. Қазір 
өндірісті бақылау барыс толықтай 
автоматтандырылған. Кезінде бір 
ауысымда 20 адам жұмыс істесе, 
қазір оның бәрін 3-4 адам ғана 
атқарады, – деп Тоқтасын Мамы-
ров кәсіпорын заманауи техноло-
гия орнатылғанын алға тартты. 

– Жаңа технологияның тағыда 
қандай артықшылығы бар? – деп 
зауыттың мүмкіндігін білуге 
ықыласымыз ауғанда, сөзге 
кәсіпорын басшысы араласты:

– Кәсіпорынға орнатылған 
замануи технологияның өзіндік 
артықшылықтары жетіп арты-
лады. Жаңа Тоқтасын ағамыз 
жаңа технология жұмысшы са-
нын қысқартқанын айтты. Бұдан 
басқа Германия мен Түркияның 
әкелінген дирмендері сапалы өнім 
шығарып қана қоймай, қуат көзін 
үнемдейтінімен де тиімді болып 
тұр. Айталық, Кеңес заманындағы 
дирмендер бір тонна ұн шығару 
үшін 120-130 кВат сағат электр 
қуатын пайдаланса, жаңа техно-
логиямен жабыдықталған дир-
мендер бір тонна ұн өндіруге бар 
болғаны 50-55 кВат сағат электр 
қуатын тұтынады. Осыдан-ақ, бұл 
дирмендердің біз үшін қаншалық-
ты пайдасы бар екенін бағамдай 
беруге болады, – деді. Алматы 
қаласын сапалы азық-түлікпен 
қамтамасыз етуде Алматы облысы 
шаруалар мен кәсіпорындарына жа-
уапты міндет жүктеліп отырғаны 
белгілі. Дағдарыс кезінде комбинат 
Алматы қаласындағы наубайхана-
лармен тығыз байланыс орнатып, 
бір келі ұнды 45 теңгеден беріп, 
нан бағасының көтерілмеуіне 
септескенін айтуға тиіспіз. Қазіргі 
таңда кәсіпорын Алматыдағы 
наубайханаларға бір келі ұнды 
43 теңгеден беруде. Кәсіпорын 
қызметкерлері Жетісудағы ас 
атасы нанның қымбаттауыман 
жол бермегендерін мақтанышпен 
айтты. Әңгіме барысында 
«Қапашаға бидай өнімдері» 
кәсіпорының басшысы бидайды 
Солтүстік Қазақстан облысынан 
тасымалдап, қамбаларына құйып 
алғандарын да айтты.  Осы рет-
те кәсіпорын басшысынан Ал-
маты облысын диқандараның 
өнімдерін қаншалықты сатып 
алып отырғанын сұрадық.   

– Алматы облысында 
негізінен 4 класты бидай өседі. 
Оның ылғалдылығы жоғары. 
Сондықтан одан жоғары сұрыпты 
ұн алау мүмкін емес. Өзімізге 
қажетті астықтың басым бөлігін 
Солтүстік облыстардан тасымал-
даймыз. Жетісуда өскен астықтың 
біраз бөлігін сатып алып, бірінші 
және екінші сұрыпты ұн шығаруға 
пайдаланамыз, – деген Самат 
Нәдірбаев қазір мемлекет жер емген 
диқандар мен ауыл шаруашылығы 
саласы кәсіпорындарына барынша 
қолдау көрсетіп жатқанын да тілге 
тиек етті. – Қазір Үкімет экспортқа 
бидай шығарып, еліміздің 
ауылышаруашылық әлеуетін 
арттырған шаруаларғы қомақты 
субсидия төлеп келеді. Диқандар 
сырт елдерге сатқан әр тонна би-
дайына мемлекеттен 45 доллар 
көлемінде көмекқаржы алып отыр. 
Ал өнідірістерге келсек, бүгінде 
біз сияқты ауылшаруашылығы 
өнімдерін өңдеумен айналыса-
тын кәсіпорындар 70 пайызға 
дейін қосымша құн салығынан 
босатылған. Бұл кәсіпорындардың 
аяққа тұрып кетуіне үлкен көмек 
болып тұр. Бұдан басқа Кедендік 
одаққа мүше мемлекеттер би-
дай экспортына байланысты 
тарифтерді өзгеріссіз қалдырғаны 
отандық өндірісті демеу болғанын 
айтуға тиіспін. Енді тек қана 
алаңсыз жұмыс істеуіміз керек, 
– деп білікті басшы мән-жайды 
жіліктеп түсіндіріп берді. 

Міне, немістер жасаған 
дирменнің алдында тұрымыз. 
Қас, кірпігін әппақ ұнның 
тозаңы шалған жұмысшылар 
өндірістің технологияның мұқият 
бақылауда. Бункерден бидай сау-
ылдап тоқтаусыз құйылып жатыр. 
Ал дүрсүлдеген өндірістің соңғы 
бөлігінде қап-қап ұндар лента 
арқылы қоймаға қарай кетіп жа-
тыр. Қос диріменнің бас техноло-
гы Назигүл Өтегенова жұмыс ба-
рысы компютерленген орталықта 
басқарылатындығы алға тартты. 

– Басқару орталығындағы мони-
тор арқылы бидайдың қаншалықты 
ылғалды болуын, ұнның сапа-

сын және құрал-жабдықтардың 
майын бәрі-бәрін кірпік қақпай 
бақылаймыз. Кәсіпорын 
басшылығы жұмысшылардың 
алаңсыз жұмыс істеуіне барлық 
жағдай жасаған. Аусымнан шыққан 
жұмысшыларға арнап жуыну 
бөлмесі де салынған. Онда бір 
мезетте 50 адам емін-еркін жуы-
нады. Орташа айлық жалақымыз 
42 мың теңгені құрайды, – деді. 
Кәсіпорының техникалық ди-
ректоры бұрыннан жұмыс істеп 
келе жатқан білікті мамандарын 
сақтап, жас мамандарды тартуға 
да айрықша көңіл бөліп отырғанын 
баяндады. Осы ретте «Қапшағай 
бидай өнімдер» кәсіпоры Алматы 
технологиялық университетпен 
тығыз қарым-қатынас орнатқанын 
білдік. Биылдың өзінде кәсіпорында 
150 жуық студент өндірістік 
тәжірибеден өтіп үлгерген. Сондай-
ақ, Қапшағай қаласындағы кәсіптік 
маман дайындайтын оқу орынның 
түлектері кәсіпорында теориялық 
білімдерін іс жүзінде шыңдап 
жүргенін білдік. Кәсіпорында 
аралап болғаннан кейін Самат 
Нәдірбаевтан болашақтағы жоспар-
лары жайында сыр суыртпақтадық. 

– Алға қойған мақсаттарымыз 
бар. Әңігме басында Қазақстан 
әлемде басты ұн экспорттаушы 
елге айналғанын айттық қой. Бұл 
бағытта біздің басты бәсекелесіміз 
Ресей. Үстіміздегі жылдың 
қыркүйек айында Өзбекстан 
мен Тәжікстанға біршама астық 
экспорттадық. Алдағы уақытта 
Қазақстанның жоғары сұрыпты 
сапалы ұнын сырт елдерге көптеп 
шығаруды жоспарлап отырған 
жайымыз бар. Қазір Алматы об-
лысында мал шаруашылығы 
қарқынды дамып келеді. Осыны 
ескеріп, біз алдағы мал азығы 
үшін қоспа жем (комбикорм) 
шығару ойымызда бар, – деді. 
Сөз соңында Самат Нәдірбаев 
Қазақстан халқын Тәуелсіздіктің 
20 жылдығымен және Жаңа жыл 
мерекесімен құттықтауды ама-
наттады. Осылайша өндірісі өрге 
басқан Қапшағайдан көңіліміз 
марқайып аттандық.  


