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тапсырыс берушілерге жол таратады. 
Қызметкерлердің бәрі өз жұмысына 
машықтанып алған. Қолы-қолдарына 
жұқпайды – тез, әрі дәл қимылдайды. 
Зауыт жұмысымен жан-жақты танысқан 
соң, «Spirit-Қазақстан» серіктесті гінің бас 
директоры Жасұлан Карипов бізді өзінің 
бөлмесіне бастап барып, өндіріс ошағының 
ерекшелігі жайында әңгімелеп берді.

– «Spirit-Қазақстан» кәсіпорны су-
сындар мен ішімдікке арналған төрт 
түрлі қақпақтарды шығарады. Бізге дейін 
еліміздегі сусын мен алкагольді өнімдер 
шығаратын кәсіпорындар өздеріне қажетті 

қақпақтарды сырт елдердің зауыттары-
на тапсырыс беріп, әкеліп отырады. За-
уыт құрылысын бастамай тұрып біздер 
қазақстандық кәсіпорындарға қандай дүние 
қажет екенін мұқият зерттедік. Ойлана келе 
қақпақ шығарып, мол пайда табуға болаты-
нына көзіміз жеткен соң бірден іске кірісіп, 
осы зауытты салдық. Қазіргі таңда облыс 
аумағындағы кәсіпорындардың бәрі бізге 
тапсырыс беріп отыр. Өзге облыстардағы 
кәсіпорындармен де байланысымыз 
кеңейіп келеді. Қақпақ жасауға қажетті 
пластмасса шикізатын «Қазэнергосинтез» 
деп аталатын отандық кәсіпорын мен Гер-

Қазір кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде индустриялды-
инновациялық бағдарлама үлкен қарқынмен іске асуда. Ел экономика-
сын ілгері дамытуда Оңтүстік Қазақстан облысында бірқатар жұмыстар 
атқарылып жатқанын таяуда өз көзімізбен көріп қайттық. Облыстық 
әкімдіктің баспасөз қызметінің қолдауымен аймақта бой көтерген 
өндіріс ошақтарында болып, олардың жұмысымен танысудың сәті 
түсті. Әйгілі Шымкент фосфор зауытының өндірістік базасында инду-
стриялды аймақ құрылып, бірқатар кәсіпорындардың іске қосылған 
екен. Енді соның жайын айтсақ. 

Жақында «Өмірді қорғау» қоғамдық қорының ұйытқы болуымен 
Қазақстан мен Қытайдағы қазақ кәсіпкерлерінің басқосу жиыны бо-
лып өтті. Шара барысында «Өмірді қорғау» қорының «Қытайдағы 
қазақ кәсіпкерлері» деп аталатын анықтамалық кітабының таны-
стырылымы болды.

партиясының Алматы қалалық филиалы 
төрағасының орынбасары Әділ Несіпбаев, 
«Өмірді қорғау» қорының жетекшісі 
Мұратқан Шоқан және ақындар Қажытай 
Ілиясов пен Ұлықбек Есдәулет екі жақтағы 
кәсіпкерлердің бірлесіп, ел экономика-
сын көтеруге белсене араласуы керектігін 
айтты. «Бұл азаматтар өз қаржысына мек-
тептер салдырып, мешіттер тұрғызған. 
Олар ұлттық құндылықтарымызға үлкен 
демеушілік жасап жүрген азаматтар. Ұлт 
үшін жұмыс істеп, үлкен жұмыстың тізгінін 

ұстаған дәл осындай азаматтарды елімізге 
кеңінен құшақ жая шақыруымыз қажет», – 
деді М.Шоқан. Жиынға Қытайдағы қазақ 
кәсіпкерлерінің көптеп қатынасуынан 
олардың екі арадағы байланысты дамытуға 
ықыласты екенін байқағандай болдық. 
Ал атақонысқа көшіп келіп, кәсібін да-
мытып отырған Жасан Зекейұлы сынды 
кәсіпкерлер екі елдің арасындағы бизнес 
жағдайды жақсы білуі кәсіпкерлерге зор 
мүмкіндіктер туғызатынын алға тарт-
ты. Аспан асты еліндегі миллиардтаған 
халықтың арасынан суырылып шығып, 
кәсіпкерлік салада жетістікке жету кез 
келген адамның маңдайына жазылмайтын 
бақыт. Сондықтан қазақ деген ардақты атқа 
дақ түсірмей, қызу бәсекеге төтеп берген 
қандастарымызды нағыз ер деп атасақ бо-
латындай… Көршілес елдегі шағын және 

орта кәсіпкерліктің өрісін кеңейтіп, 
сырттағы қандастарымызға қамқорлық 
танытып жүрген іскер азаматтар әр түрлі 
кәсіппен айналысады екен. Айталық, 
қазақтың киіз басу өнері мен ұлттық 
тағамдарын дайындауға ден қойған іскер 
азаматтардың ой-пікірін тыңдағаны-
мызда ұлттық кәсібімізді басты орынға 
қоятындарын алға тартты. Жиын ба-
рысында Қытайдағы қазақ кәсіпкері 
Болат Зейнеұлы дүниежүзіндегі ең 
ұзын қазыны айналдырып, Гинестің ре-
кордтар кітабына қазақтың атын алтын 
әріппен жазғанын мақтанышпен айтты. 
Өз кезегінде қазақстандық кәсіпкерлер 
Қытайдағы әріптестерімен тығыз қарым-
қатынас орнатуға әзір екендерін айтып, 
тізе қосып жұмыс істеуге ықыласты 
екендерін жеткізді.

Қазір кәсіпкерлік саланың түрі 
көп. Өмірде көзге көрінбейтін заттар-
ды өндіріп, мол пайда тауып отырған 
кәсіпкерлерді кездестіргенде еріксіз бас 
шайқап, тапқырлығына тәнті боласың. 
Оңтүстік мұндай зауыттардан да кенде 
емес екен. Солардың бірі түрлі сусын-
дар мен ішімдіктердің құтыларына ар-
нап қақпақ шығаратын «Spirit-Қазақстан» 
кәсіпорны. Индустриялды аймаққа қоныс 
тепкен кәсіпорынның жұмысы салған бет-
тен бізге таңсық болып көрінді. Зауыттың 
орналасқан аумағы да үлкен емес. Шағын 
ғана зауыт 32 адамды тұрақты жұмыспен 
қамтып отыр. Түрлі қақпақтарды дайын-
дап шығарып жатқан автоматтандырылған 
құрылғыларды жастар тізгіндеп, 
қадағалайды екен. Зауыттың ішіндегі 
аппараттардың дыбысынан құлақ тұнады. 
Қызуы бет қаратпайтын пеште полиэтилен 
балқыса, келесі бір жерден ол дайын қақпақ 
болып кең жәшікке сауылдап төгіліп жатыр. 
Келесі бір құрылғы дайын қақпақтардың 
сыртына сауда белгілерін соғыуда. 
Қақпақтар дайын болғанда жұмысшылар 
оларды арнайы қорапқа салып, қоймаға 
жөнелтеді екен. Одан ары қарай қақпақтар 

маниядан аламыз. Ал бояуларын Голлан-
диядан жеткіземіз. Атыраудағы мұнай-
химия кешені 2017 жылы іске қосылған 
сәтте біздер өзімізге қажетті шикізатты 
сырттан әкелуді тоқтататамыз. Оған дейін 
шикізатты сырттан тасымалдауға тура 
келіп тұр. Бұл зауытты іске қосу үшін 689 
млн. теңге жұмсадық. Қазір өндіріс ошағы 
айына 6 млн қақпақ шығарып жатыр. Бізге 
Ресейдің алкагольді өнім шығаратын 
кәсіпорындарынан көптеп тапсырыстар 
түсе бастағанын мақтанышпен айтуға бо-
лады. Осы ретте біздің Ресей нарығына 
шығуымызға Кедендік одақ та қолайлы 
жағдай туғызып отырғанын айтқым келеді. 
Осылайша күннен-күнге кәсіпорынның 
тынысы кеңейіп келеді, – деді кәсіпорын 
басшысы. Кәсіпорынға Италияда жасалған 
заман талабына толықтай жауап беретін 
жабдықтар орнатылыпты. Дүниежүзінде 
италияндықтар алғаш рет құтыларға ар-
нап қақпақ шығарғаны белгілі. Сондықтан 
бұл бағытта Италия технологиясы ең озық 
болып саналатынын айта кетуіміз керек. 
Әңгіме арасында Жасұлан Карипов қақпақ 
шығаратын зауыттың жанынан көкөніс 
салуға арналған пластмасса жәшіктерін 
шығаруға ниеттеніп отырғандарын да 
жеткізді. Осылайша «Spirit-Қазақстан» 
ЖШС тағы да тыңнан түрен салмақшы. 
Оңтүстік өңірдің халқы  жыл сайын жүздеген 
мың тонна көкөніс өндіріп, еліміздің өзге 
өңірлеріне және көршілес елдерге сауда-
лайтыны белгілі. Бүгінде оңтүстіктің ша-
руалары көкөністерін салуға қажетті шағын 
жәшіктерді Қытай мен Ресейден тасымал-
дап, әуреге түсіп отыр. Алдағы уақытта 
«Spirit-Қазақстан» компаниясы пластмасса 
жәшік шығарып, жер емген шаруаларды 
шетел асып, жәшік тасытқызбайтын болды. 
Әңгіме арасында Жасұлан Карипов жаңа 
зауыттың құрылысы бастап, оған 400 млн. 
теңгеден астам инвестиция салғандарын да 
тілге тиек етті.

– Көкөніс салуға арналған жәшіктің 
түр-түрін шығаратын зауыттың құрал-
жабдықтарын да Италиядан әкелеміз. 
Өндіріс ошағы жыл аяғына дейін іске 
қосуды жоспарлап отырмыз. Біз шығаратын 
жәшіктер бүгінде Қытайдан келіп жатқан 
жәшіктерге қарағанда әлдеқайда жеңіл, са-
палы болады. Айталық, біздің бір жәшігіміз 
350 грамм болса, Қытайдікі 700 грамға 
дейін жетеді. Осыдан-ақ айырмашылықтың 
қандай екенін бағамдай берсеңіз бола-
ды. Мұндай жәшіктерді ағаш жәшіктерге 
қарағанда ұзақ уақытқа дейін пайдалануға 
болады. Сондай-ақ, көкөністі ары-бері 
тасымалдауға да қолайлы. Алдағы уақытта 
жоспарымызда пластмасса қалдықтарын 
қайта өңдеп, күнделікті тұрмысқа қажетті 
бұйымдар шығару да ойымызда бар, – деп 
Жасұлан Карипов болашақтағы жоспарла-
мен де бөлісті.

Шекараның арғы жағындағы қазақ 
кәсіпкерлерінің Қазақстандағы шағын 
және орта бизнес өкілдерімен көп кез-
десе бермейтіні анық. Есесіне мәдени-
рухани байланыс барынша дамыған. Осы 
тұрғыдан алғанда басқосудың ел эконо-
микасы үшін маңызы зор болғанын атап 
айтуға тиіспіз. Шекараның арғы беті мен 
бергі бетіндегі қазақ кәсіпкерлерінің бір-
бірімен тығыз қарым-қатынас орнатуына 
еліміздегі бизнес қауымдастық өкілдері 
барын салуы тиіс. Басқосуға «Нұр Отан» 
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Алматыға ресми сапармен келген Германияның бизнес-өкілдері 
Қазақстанның Сауда өнеркәсіп палатасының өкілдерімен кездесіп, 
болашақ жоспарларын талқылады. Шараға Индустрия және жаға тех-
нологиялар министрінің бірінші орынбасары Альберт Рау, екі елдің 
елшілері мен сауда-өнеркәсіп палаталарының өкілдері қатысты. 

Таяуда Алматыда ІІ орталықазиялық сауда фо-
румы болып өтті. Форумды өткізудегі басты мақсат 
Орталық Азия елдері және Ауғанстан мен өзге де мем-
лекеттер арасында сауда-саттықты жандандыру болып 
табылады. Екі күнге созылған шарада Кіндік Азияның 
әр аймағынан ат артып келген мәртебелі меймандар 
аймақтық экспортқа бағытталған кәсіпорындарды 
дамытудың тиімді жолдарын іздестіріп, өз ойларын 
ортаға салды. 

бұл бағытта тығыз қарым-қатынас 
орнаттық. 

Саъди ҚАДЫРОВ, 
Тәжікстанның инвестициялық 
қолдауды жоспарлау және 
аймақтың дамуын реттеу 
басқармасының бастығы:

– Тәжікстанда 2015 жылға 
дейін экспорт көлемін артты-
ру бағдарламасы шеңберінде 
қазір елімізде көптеген 
жұмыстар атқарылуда. Аталмыш 
бағдарламаның шеңберінде біздер 
негізінен мақта, алюминий, тері 
илеу саласына баса көңіл бөліп 
отырған жайымыз бар. Қазіргі 
таңда Тәжікстан сырт елдерге 300-
ден астам өнім экспорттап отыр. 
Еліміздегі өнім өндіру саласын 
өркендету үшін атқарушы билік 
ел аумағында еркін экономикалық 
аймақ құрып, сырт елдерден ин-
вестиция тарту ісіне баса көңіл 
бөліп отырғанын атап айтуға 
болады. Еркін экономикалық 
аймақта түрлі кәсіпорындар са-
лып, ел экономикасына үлес 
қосқан кәсіпорындарға мемлекет 
тарапынан бірқатар қолдаулар 
ұсынылуда. Бұдан басқа ел 
ішіндегі шағын және орта бизнес 
өкілдерінің жұмысын жеңілдетуі 
мақсатында шекаралық аймақтар 
құрғанымызды да атап айтуға бо-
лады. 

Ақмолхан ОЛИМХАНОВ, 
«Uztadbirnoreksport» сыртқы сау-
да компаниясы директорының 
орынбасары:

Айтулы шараны USAID 
ұйымының аймақтық 
экономикалық ынтымақтастық 
жөніндегі жобасының 
жетекшілері, Kaznex Invest, Ал-
маты қаласының сауда-өнеркәсіп 
палатасы, Қазақстан кәсіпкерлері 
форумы, ҚР Жеңіл өнеркәсібі 
қауымдастығының қолдағанын 
айта кетуіміз керек. Форум бары-
сында аймақтық сауданың дамуы-
на кедергі келтіретін жайттар да 
назардан тыс қалмағанын айтуға 
тиіспіз. Форумның жұмысына 
Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Түркменстан, 
Тәжікстан, Ауғанстан елдерінен 
келген 300-ден астам делегат 
қатысып, ойларын ортаға салды. 
Олардың қатарында бизнестің, 
шикізат емес сектордағы 
компаниялардың өкілдері, 
халықаралық ұйымдармен 
шетелдік сауда өкілдіктері, қаржы 
институттарының, өкілдері бол-
ды. Қазіргі таңда кез келген ел 
аймақаралық ынтымақтастықпен 
тығыз қарым-қатынас орнатпай-
ынша экономикасын алға басты-
ра алмайтыны белгілі. Басқосу 
жиында Орталық Азия елдерінен 
келген іскер топ өкілдері 
алдағы уақытта бірлесіп жұмыс 
істеп, Еуропа нарығына шығу 
керектігін алға тартты. Бүгінде 
Кіндік Азия мемлекеттері өзара 
сауда-саттығын дамытпайынша, 
Еуроодақ нарығына шыға ал-
майтынын жақсы түсініп отыр. 
Бұл үшін бауырлас елдер алдағы 

уақытта кеден саласындағы 
қатынастарын жеңілдетіп, сауда-
саттық тосқауыл болатын келеңсіз 
жайттарды ысырып тастауы тиіс. 
Бұдан басқа іскерлік байланы-
сты дамытудың да маңызы зор. 
Осы ретте жиынға арнайы келген 
іскер топ өкілдерінің ой-пікірін 
назарларыңызға ұсынғанды жөн 
санап отырмыз. 

Нұрлан МҮСІРӘЛИЕВ, 
Қырғызстанның сауда-өнеркәсіп 
палатасы төрағасының орынба-
сары:

– Біздер негізінен кептірілген 
жеміс, ет, сүт өнімдерін, темекі, 
киім-кешектерді айналадағы 
көршілерімізге барынша экс-
порттап жатқан жайымыз бар. 
Бұдан басқа Қырғызстанда алтын 
өндірісі мен электр қуатын өндіру 
ісі жақсы дамыған. Қазіргі таңда 
Орталық Азия елдері арасында 
Қырғызстанның жеңіл өнеркәсібі 
қарқынды дамып келе жатқанын 
мақтанышпен айтуға болады. 
Әрине, қырғыз жеріндегі жеңіл 
өнеркәсіптің мұндай жетістікке 
жетуіне көптеген жайттар себепші 
болғанын айтуға тиіспін. Тігін-
тоқыма саласы Кеңес өкіметі 
тұсында елімізде қатты дамығаны 
белгілі. Аталмыш саланың еліміз 
тәуелсіздікке қол жеткізген соң 
дамуына сол кезде қалыптасқан 
білікті кадрлар дембергені 
анық. Бұдан басқа тоқыма-тігін 
саласының алға басуына негізгі 
болған шикізат қорының елімізде 

өндірілуі де жеңіл өнеркәсіптің 
дамуына түрткі болды деп 
білемін. Тоқыма тігін саласын-
да қазір шағын және орта бизнес 
өкілдері көптеп жұмыс істеуде. 
Олардың өндірген өнімінің ба-
сым бөлігі Ресейге экспортталу-
да. Қазақстан нарығына шығарып 
отырған тоқыма-тігін өнімдеріміз 
5 пайызды құрайды. Осыдан-
ақ, Қазақстан Қырғызстанның 
стратегиялық әріптесі екенін 
аңғаруға болады. Мен сөз еткен 
игілікті істерге қырғыздың іскер 
азаматтарының арқасында қол 
жеткізіп отырмыз. Сыртқа өнім 
экспорттайтын кәсіпорындарға 
қазір қырғыз үкіметі ешқандай 
көмек көрсете алмай отырғанын 
айтуға тиіспін. Өнім экспорт-
тайтын кәсіпорындарға қолдау 
көрсететін Қазақстанның іс-
тәжірибесі Орталық Азия 
елдеріне үлгі болады деп 
есептеймін. Соңғы уақыттары 
Қырғызстандағы саяси жағдайлар 
да салмақты экономикалық саясат 
жүргізуге кесірін тигізгені жасы-
рын емес. Тек соңғы уақыттары 
ғана атқарушы билік ел эко-
номикасын алға сүйрейтін са-
лаларды дамытуға барынша 
мән беріп, арнайы бағдарлама 
әзірлей бастады. Алдағы уақытта 
біздер туризм, тоқым-тігін, ет 
және сүт өнімдерінің экспортын 
арттыруға бас мән беретін бо-
ламыз. Бүгінде біздер елімізде 
өндірілген сүт өнімдерінің 92 
пайызын Қазақстанға экспорттап, 

Нұрлан Мүсірәлиев Саъди Қадыров Ақмолхан Олимханов

– Өзбекстанда сауда-саттықтың 
дамуына ықпал ететін көптеген 
алғышарттар бар. Еліміздің 
Ұлы Жібек жолы мен Еуразия 
кеңістігінде дәл ортасында орнала-
суы экономиканың дамуына негіз 
болып отырғанын айтқым келеді. 
Бұдан басқа Өзбекстандағы арзан 
жұмыс күші де өндірістің дамуына 
түрткі болып отырған жайы бар. 
2011 жылы Өзбекстанның сыртқы 
сауда айналымы 25 млрд. долларды 
құрап, зор нәтижеге қол жеткізді. 
Осы ретте сауда айналымының тең 
жартысы ТМД елдерінің үлесінде 
екенін айта кетуім укерек. Соңғы 
уақыттары еліміздің экспорттық 
әлеуетін арттыруда шағын және 
орта бизнес өкілдері айрықша 
көзге түсуде. Осыны ескеріп, 
мемлекет кәсіпкерлердің кең ты-
ныстауы үшін салықтық және 
қаржылық есептемелерін тапсы-
ру ісінде көптеген жеңілдіктер 
қарастырып отыр Шағын және 
орта бизнес өкілдері экспортқа 
шығаратын өнімінің көлеміне 
қарай экспорттық салықтан 
босатылған. Бұл өз кезегінде 
еліміздегі кәсіпкерлердің белсенді 
әрекетке көшуіне ықпал еткенін 
атап айтуға болады. Бүгінде 
еліміздегі тоқыма-тігін саласы-
мен айналысатын кәсіпорындар 
толықтай мүліктік салықтан 
босатылған. Өткен жылы шағын 
кәсіпкерлердің сырт елдерге өнім 
шығарғанда кететін кедендік 
рәсімдеуге кететін шығындарын 
екі есе төмендеткен болатын.

мәртебесін алғаны белгілі. Қазіргі таңда 
Германияда шағын және орта бизнес 
өндірістің 90 пайызын қамтамасыз етіп 
отыр. Ал бізде бұл көрсеткіш 10 пайыздың 
айналасында. Сондықтан немістерден 

көптеген жайттарды үйренуге бола-
ды. Ел Үкімет алдағы 2020 жылға дейін 
өндіретегі кәсіпкерлік саланың үлесін 
15-20 пайызға жеткізуді жоспарланғаны 
белгілі. Форум барысында сауда, инвести-
ция, жаңа қазақстандық жобалар талқыға 
салынды. Бүгінде Қазақстан мен Герма-
ния арасында тауар айналымы 6,5 млрд. 
долларды құрайды. Алдағы уақытта, 
оның ауқымы шамамен 10 млрд. долларға 
жеткізу көзделінген. 

Сабыр ЕСІМБЕКОВ, ҚР Сауда 
өнеркәсіп палатасының президенті:

Германиялық сауда-өндірістік 
палатасының Қазақстандағы өкілдігі 
1994 жылдан бері табысты жұмыс істеп 
келе жатқаны белгілі. 2008 жылы атал-
мыш ұйым Орталық Азиядағы өкілдік 

ГФР – Еуроаймақтың негізгі экономикалық локомотиві болып отырған ел. 
Осы аймақтағы барлық ІЖӨ-нің 28 пайызы осы елдің үлесінде. Халықаралық 
аса беделді ВЭФ агенттігінің рейтингі бойынша ол бәсекелестікке 
қабілеттілігі жөнінен бесінші, инвестициялық тартымдылығы жөнінен 
Қытай, Үндістан, АҚШ және Бразилиядан кейінгі бесінші орында тұр. 
«Еуростат» агенттігінің мәліметіне қарағанда, Германияның ІЖӨ-сі 
2010 жылы 3,7 пайызға артып, 2,5 трлн. еуроны құрады. Бұл жан басына 
шаққандағы ІЖӨ көлемі 30,6 мың еуро құрайды деген сөз. Ал 2011 жылғы 
ІЖӨ көлемі 3,52 трлн. еуроға жетіп, дүние жүзінде АҚШ, Қытай және 
Жапонияны ғана алдына салып отыр

– Біз экспорттап отырған мұнайдың әрбір 
3-ші баррельін Германияға тиесілі. Бұдан 
басқа, онда жеткізіліп отырған металл мен 
тау-кен өнімдерінің ауқымы жоғары. Герма-
ния біз үшін индустриалды құрылыс саласы 
жағынан қызық. Қазір елде неміс капитал-
мен жұмыс істеп жатқан кәсіпорындардың 
саны мыңға жетіп отыр. Германияның 
Орталық Азия елдерімен жасап отырған 
сауда-экономикалық байланысының 85 
пайызы Қазақстанға тиесілі. Осыдан-ақ екі 
елдің арасында берік экономикалық байла-
ныс орнағанын байқауға болады. 
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Саяси шешімдер институтының мәжіліс залында өткен кезекті басқосуда сарапшы мамандар «Барахол-
каны» жабайық па, әлде қалдырайық па?» деген тақырып төңірегінде ойларын ортаға салды.  Басқосуға 
әкімдік қызметкерлері мен бизнес қауымдастық өкілдері және тәуелсіз сарапшылармен қатысты. Өз 
кезегінде шенеуніктер жұртшылыққа базарларды көшіру немесе жою туралы сөз болмағынын, тек сау-
да орындарын заманауи келбетін қалыптастыруды мақсат тұтқандарын айтты. Дегенменде пікірталас 
кезінде базар қожайындары базарды жаңаланса, ондағы бір орынның жалға беру құны кем дегенде 1,5 
есеге өсетінін ескертті. 90-жылдары елімізде жұмыссыздық ушыққанда халықты асырап, ел бюджетін 
салықпен қамтамасыз еткен базарлар екені даусыз. Қазір кәсіпкерлердің басым бөлігі сол қиын-қыстау 
кезеңде киім-кешекті өңірлерге тең-теңдеп тиеп апарып, үстіне баға үстемелеп саудалау арқылы көтерілгені 
белгілі. Бүгінде бір Алматыдағы базарлардың айналасында 180 мың адам жұмыс істеп, нәпақасын тауып 
жеп жүр. Осы жағынан алғанда, басқа-басқа, «Барахолканың» ел әлеуеті мен әлеуметіндегі рөлі зор екенін 
байқайсың. Сондықтан базарды жаңарту жағына келгенде әсіресе оның әлеуметтік қырына баса мән берген 
жөн. Сол себепті ол алдын ала жан-жақты талқылауды қажет етеді. Алайда жиынға келген билік өкілдері 
баяндамасында қандай да бір әлеуметтік мәселелердің қарастырылмағаны жұртты таңырқатты. 

болмасын. Қазір жаңадан тұрғызылған 
сауда алаңдары бар, сол «Барахолканың» 
маңайында. Сондағы бос орындарға қандай 
да бір базардың, мәселен, «Олжаның» 
жаңалау жұмысы аяқталғанша саудагерлері 
бара тұрады. Болды!

Жібек ӘЖІБАЕВА, Қазақстан сауда-
саттық кәсіпорындары қауымдастығының 
вице-президенті:

– Әлемдік тәжірибеге көз салсақ, бау-
ырлас түрік елінде базарлар елдегі жалпы 
бөлшек сауданың 80 пайызын жүргізіп 
отырғанын байқаймыз. Ал дүкендердің үлесі 
30 пайыз. Біздің елімізде де базарлардың 
алатын орыны еркеше екенін естен 
шығармаған абзал.  Тағыда айта түссек, 
Франция билігі Париждің қақ ортасында 
орналасқан базарды қала сыртына көшіру 
үшін жергілікті билік 13 жыл жұмсапты. 
Онда да бірде-бір саудагердің зиян шекпеуі 
қатты қадағаланған. Міне, осындай кезең-
кезеңдік саудагерлерді қолдау шарасын 
жоғарыдағы билік өкілдерінің баянда-
масынан байқамадым. Латын Америка-
сында бестселлерге айналған бизнесмен 
жазушы Эрнандо де Сотоның «Өзгеше 
жол» кітабында жергілікті биліктің көше 
саудасына тыйым салу шарасы үшінші 
әлемдегі көзге көрінбейтін төңкеріс деп 
атапты. «Барахолканың» «келбетін сәндеу» 
әлеуметтік маңызы зор мәселе екенін 
түсінеміз. Дегенменде мойнында пәленбай 
несиесі бар саудагердің ертең жұмыссыз 
қалу қаупі бары екенін ескеруіміз керек. 
Сондықтан «базарды жаңалаймыз, ал мына 
жерлер «қызыл сызықта» орналасқан» деп 
олардың жұмыс орнын жаба салуға бол-
майды. Базар қандай болуы керектігін 
нақтылайтын бізде заң да жоқ. Сол себепті 
ол стихиялық тұрғыда қанат жайды. Қазір 
пәтерін кепілге қойып, 35 мың долларға кон-
тейнер сатып алып, сол «қызыл сызықта» 
тұрған базарда сауда жасап тұрғандар көп. 

Ендеше, бұл арадағы қаржылық шығынды 
ортақтасып өтеуі тиіс. 

Ерлан ҚАНАПИЯНОВ, «Арал» 
базарының директоры:

– Мәселені бірлесіп шешуге мен де 
келісемін. Әрине, базарды жаңалау керек. Бірақ 
оған біз дайын емеспіз. Мәселен, ұсынылып 
отырған архитектуралық жоба бойынша сау-
да алаңын тұрғызу үшін кем дегенде 50-100 
млн доллар керек. Ал бізге мұндай көлемде 
несиені ешкім бере алмайды. Бұл арада біз 
үшін тәуекел деңгейі жоғары. Бір «барахол-
када» орналасқанымен, ондағы базарлардың 
табыс деңгейі әртүрлі. Сондықтан көтерме 
базарларға қарағанда «Арал» секілді бөлшек 
сауда жасаушылардың жағдайын тамаша 
деп айтуға келмейді. Бүгіндері қайтадан 
жаңаланғаны ретінде құрылыс материалдарын 
саудалаушы 

ТҮЙІН
«Жаңа сауда алаңындағы орын-

ды жалға алу құны қаншалықты 
қымбаттауы мүмкін?» деген сауалға 
жиындағы мамандар бірауыздан «кем 
дегенде 1,5 есе» деп жауап қатысты. 
Мұны кез келген шағын кәсіпкердің 
қалтасы көтермеуі мүмкін.  Алай-
да жиын соңында әкімдік өкілдері 
базар басшыларымен келіссөзді 
ары қарай жалғастырып, Қазақстан 
сауда-саттық кәсіпорындары 
қауымдастығының ұсыныстарын 
қарастыратындықтарын айтты әрі 
базардың реңкін өзгерту үдерісі 2020 
жылға дейін созылатынын жеткізді. 
Бұл бір көңілді жайландырған жайт 
болды. Тек белгілі бір мерзімге дейін 
ғана...

Жанат АЙТІЛЕУОВ, Алматы қалалық 
Сәулет және қала құрылысы басқармасы 
бастығының бірінші орынбасары:

– Бүгінгі таңда қалаға кіру мен шығу 
жайы қатты қиындап кеткен. Әсіресе 
Райымбек даңғылы, Құлжа және Талғар 
күре жолдары бойынша. Себебі қаланың 
кіреберіс және шығаберісінде орналасқан 
74 базардың 34-і шекті – «қызыл сызықты» 
жартылай және толықтай жаулап алған. 
Осыған байланысты бір жыл бұрын біз 
базар басшыларына «қызыл сызықты» бо-
сату туралы ескерту хат жолдағанбыз. Бұл 
арадағы басты мақсат – көлік қозғалысын 
қалыпқа келтіру әрі базарларды заманауи 
ету. Нәтижесінде жолдар кеңейіп, күрделі 
жөндеуден өткізіледі. Базарлар жаңаланады, 
сатушылар бұрынғыдай қыста суықта, жаз-
да ыстықта тұрмайды. Жалға беру мерзімі 
аяқталған, «қызыл сызықта» тұрған ба-
зарларды жауып жатырмыз. Ал жартылай 
шекті сызықтағылармен қазір келіссөз 
жүргізудеміз. Олар базарын жаңалау бой-
ынша архитектуралық жобаларын бізге 
ұсынуда.

Қуанышбек ҚАШҚЫМБАЕВ, Алматы 
қаласы Жер қатынастары басқармасының 
бастығы:

– Бұл арада көшіру туралы сөз айтыл-
майды. Базарды көшіретіндей қала ішінде 
де, сыртында да бос жер жоқ. Барлығы 
әлдеқашан жекешелендіріліп кеткен. «Жа-
бады, саудагерлерді қуады» деген ой да 

ЗЕРТТЕУ
Саяси шешімдер институты жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша, 

алматылықтардың 40 пайызы «барахолканың» заманауи келбетке келгенін қаласа, бұған 26 
пайызы қарсы екен. Осыдан-ақ базарды жаңалауға қоғамның кет әрі емес екенін аңғаруға 
болады. Дегенмен ол қалай жүзеге асырылады? Осы жағына жергілікті биліктің бас ау-
ыртпауы таңқалдырады. Жергілікті билік өкілінің бірі «базарлар мүлде жабылмайды» 
десе, бірі 74-тің 34-і жабылатындығын айтып қалды. Ал бұл – шамамен 80 мың адамның 
жұмыссыз қалуына әкеліп соғатын фактор. Мұншама адамның жайын ескермей, бір демде 
сыртқа сыпыра салу құқықтық мемлекетке сын.

ЖОБА
Қазақстан сауда-саттық кәсіпорындары қауымдастығының базарларды жаңа форматқа 

көшіруге байланысты бағдарламасының маңызды бөліктері. 
1) Алдын ала зерттеулер бойынша, базарда сауда жасайтындардың басым бөлігі – әйел 

қауымы. Онда да оның 74 пайызы – зейнет жасына жақындап қалғандар. Егер олардың 
жұмыс орны жабылса, онда оларды мерзімінен бұрын зейнетке шығару керек.

2) Несиесі барларға жаңадан жұмысына кіріскенше қарызын өтеу бойынша «демалыс» 
қарастырылсын.

3) Базардың жабылуына байланысты бизнестің шығыны өтелсін.
4) Бағдарламаға қатысушыларға қаржылық қолдау көрсетілсін.
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Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығына мүше 
кәсіпкерлер арасында 
Күлпаш Төлеубаеваның 
орны алабөтен. Оны әріптес 
іні-сіңлілері еңбекқорлық 
қасиетін үнемі өздеріне 
үлгі тұтатынын білеміз. 
Тынымсыз еңбектің 
арқасында жүздеген адам-
ды тұрақты жұмыспен 
қамтып отырған кәсіпкер 
ханыммен жақында 
тілдесіп, ой-пікіріне құлақ 
түрдік. Енді соған назар 
аударсаңыздар.

– Күлпаш Алпысбайқызы, Ал-
маты қаласы әкімі Ахмет-
жан Есімов таяуда шаһардың 
аумағындағы қызыл сызықтан 
шығып кеткен базарлардың 
жұмысына шектеу қоятынын 
айтып, талап қойғанын білесіз? 
Өзіңіз басқарып отырған 
«Құрдас-7» әмбебап базарына 
құзырлы орындар мұндай ескер-
ту жасаған жоқ па?

– Бірден айтайын, «Құрдас-7» 
базары Алматы облысы, 
Қарасай ауданының аумағында 
орналасқан базар. Сондықтан 
қалада орын алып жатқан 
жайттарға біздің қатысымыз 
жоқ. Бірақ та қалалық әкімдіктің 
мәселе көтеріп, шаһардың тыны-
сын кеңейту үшін бірақ базар-
ларды заман талабына сай қайта 
жаңғырту турасында талап 
қойып отырғанынан хабардар-
мын. Соңғы уақыттары Алма-
ты тұрғындары артып, қаланың 
инфрақұрылымын кеңейту 
мәселесі күн тәртібіне шыққанын 
бәріміз білеміз. Мұндай 
жағдайда жергілікті билік орын-
дары көлік және жүргіншілер 
жолдарын кеңейтетіні анық. 
«Қызыл сызықтың» аумағын 
ұлғайтқанда жол жиегінде тұрған 
базар мен өзге де сауда нүктелері 
оның үстіне шығып кететіні 
белгілі. Мұндайда кейбіреулер 
«әкімдіктегі шенеуніктер 
«қызыл сызық» үстінен неге жер 
телімдерін берді» деп түсінбей 
жатады. Шындығында біздер 
көп сөз қылатын «қызыл сызық» 
қатып қалған дүние емес. Ол қала 
мен елдімекен дамығанда оның 
да аумағы кеңейіп отыратынын 
біреу білсе, біреу білмей жатады.  
Әдетте жергілікті билік орында-
ры жолдарды кеңейткенде осын-
дай жайттармен бетпе-бет келіп 
жұртқа мән-жайды түсіндіруге 
тура келеді. Қазіргі таңда қала 
ішіндегі базарлар қалалық 
әкімдіктің қойған тапсырмасын 
дұрыс түсініп отыр. Меніңше, ба-
зар иелері сауда орындарын жалға 
алушыларға барынша жағдай 
жасауы керек деп есептеймін. 
Шағын кәсіпкерлерді тиісті 
инфрақұрылыммен қамтамасыз 
етудің маңызы зор. Сонда ғана 
кәсіпкердің жұмысы алға басады. 
Өз басым сауда орындарын жалға 

алушылардың жағдайын бірінші 
орынға қоямын. Таңертең базарға 
аяқ басқан сәттен бастап, жайма-
ларды жағалап сауда-саттықпен 
айналысып тұрған жұрттың хал-
жағдайларын сұрауды әдетке 
айналдырғам. Тіпті олардың 
қабағын түскенін көрсем, баяз та-
уып бір орында отыра алмаймын. 
Қазір баяғы заман емес қой. За-
ман көші алға озған сайын сауда 
орынын жалға алған кәсіпкерлер 
өздеріне жағдай жасауын талап 
етеді.  Мүмкіндік болса, барлық 
мәселені айтқызбай шешуге ты-
рысамын. Осылайша заманауи 
үрдістен қалып қалмаға барын-
ша тырысып келемін. Біздер 

айналадағы базарлардың арасын-
да бірінші болып, газ жүргіздік. 
Қазір базардағы әжетхана, 
әкімшілік ғимараты, намазхана, 
басқа да ғимараттарды толықтай 
газға қосылған. Сондай-ақ, ба-
зар аумағынан су шығарып 
алғанымызды да атап айтуға бо-
лады. 

– Сонда сіз үшін сауда орын-
дарын жалға алатын 
кәсіпкерлердің жағдайы бірінші 
орында тұратын болды ғой?

– Солай десеңізде болады. 
Жалпы айналадағы жұрттың 
қамын ойлау, маған бала кезде 
сіңген қасиет. Жастаймыздан 
еңбек етіп, көптеген адамдар-
мен араласып, осындай дәрежеге 
жетіп отырған жайымыз бар. 
Сондықтан өзіммен қызметтес 
болған адамның үнемі риза 
көңіл күйде болғанын қалаймын. 
Кеңес заманында халықты 
тамқатандыру саласында ұзақ 
жыл жұмыс істедім. Ол кезде 
қалалы жердегі мейрамханаларда 
негізінен орыстар жұмыс істейтін.  
Мейрамханда жұмыс істейтін 
қазақтар ілеуде бір кездесетін. 
Өзге ұлттардан қалыспай еңбек 

етіп, қазақтың еңбекқор халық 
екенін танытуға тырыстым. 
Айналамдағы адамдармен 
береке-бірлікті сақтап, ақ-адал 
жұмыс істейтін қасиет сол кезде 
бастап қалыптасты. Бойындағы 
қуатын аямай еңбектенген 
адам түбі мұратына жететініне 
талай рет көзім жетті. Кеңес 
өкіметі тұсында билік орын-
дары халықты тамақтандыру 
саласындағы еңбегімді елеп, 
ескеріп депутаттыққа да сайлаған 
да болатын. Кейіннен еліміз 

тәуелсіздікке қол жеткізгенде 
өзімді кәсіпкерлік салада сынып, 
көптеген адамға жұмыс тауып 
бергеніме дән ризамын. . 

– Алматы облысы тарапынан 
«базарыңызды реконструк-
ция жасаңыз» деген талап 
қойылмады ма?

– Әзірше обылыс пен аудан 
тарапынан ондай талап қойылған 
жоқ. Бірақ аудан басшылары 
қашан айтады екен деп жоғарыға 
құлақ түріп отырған жоқпыз. 
Қайта базарды заман талабына 
сай етуге қатысты мәселелерді 
билік орындарына айтқызбай 
алдын-ала істеп келеміз. Бүгінде 
еліміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сара саясатының арқасында 
дамудың даңғыл жолына түскені 
белгілі. Мұндай жағдайда ба-
зар иелерінің қол қусырып 
отыруына болмайды. Жиыр-

лыс орталықтарында орналасқан 
базарлар ауыл халықының ба-
сты асыраушысы десек артық 
айтқандық болмас еді. Ел ішін 
былай қойып, Қырғызстан, 
Өзбекстаннан келген азаматтар 
да Алматының базарларлары-
нан екі қолына бір жұмыс тауып 
отырғанын жұрттың бәрі біледі. 
Бізге жұмысқа қабылданған адам-
дар баспана беріп, күніне бір уақыт 
өз есебімізден тамақтандырып 
отырамыз. Бұдан басқа жуына-
тын бөлмелерін де салып бердік. 
Бір сөзбен айтқанда қарапайым 
адамдардың жұмыс істеуіне 
барлық жағдай жасалған. Еңбек 
заңында көрсетілген талаптардың 
бәрін басшылыққа алғанбыз.  

– Үкімет сауда орындарын 
жалға алған кәсіпкерлер заңды 
тұлға ретінде тіркеліп, кас-
са аппаратын алып жұмыс 

ма бірінші ғасырда өмір сүріп 
отырғандықтан жағдайдаың за-
ман талабына сай болуы үшін 
күш салудамыз. Меніңше, Алма-
тыдай алып қаланың іргесіндегі 
әмбебап базарлар түтіндетіп пеш 
жағып отырмауы керек. Қазір 
қаладағы жалдау құны ең арзан 
біздің базар. Сондықтан шағын 
кәсіпкерлер бізбен тізе қосып 
жұмыс істеуге ықыласты.  

– Күлпаш апай, бүгінде қанша 
шағын кәсіпкерге сауда орында-
рын жалға беріп, қанша адамды 
жұмыспен қамтып отырсыз? 

– Қазіргі таңда базары-
мызда 500-ден астам шағын 

кәсіпкерлер сауда орындарын 
жалға алып жұмыс істеп жатыр. 
Бұдан басқа базар айналасындағы 
жұмыстарды атқаратын тағы 
да 100 адам тұрақты жұмыспен 
қамтылған. Осылайша ұзын-
ырғасы 600-ден астам адам 
«Құрдас-7» базарының айнала-
сында еңбек етіп, отбасы асырып 
отыр. Бүгінде ауылды жерлер-
ден екі қолына бір жұмыс таба 
алмаған адамдар базар жағалап, 
жан бағатыны жасырын емес. 
Сондықтан ірі қалалар мен об-

істейтін болып жатыр? Бұған 
әріптестеріңіз қаншалықты 
дайын?

– Бизнестің заң аясында 
болуы біз үшін басты міндет. 
Үкіметтің бұл талабына біздің 
арендаторлар түсіністікпен қарап 
отыр. Олардың бәрі алдағы 2013 
жылдың алғашқы айынан бастап, 
заң аясында жұмыс істеу үшін 
дайындалып жатыр. Бұл орынды 
ұсыныс деп есептеймін. Қазіргі 
таңда өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
ел азаматтарының көпшілігі ба-
зарларда сауда-саттықпен айна-
лысатыны белгілі. Осыған дейін 
олар зейнетақы жинақтаушы 
қорларына бір тиын да аудар-
май жұмыстарын істеп келді. 
Енді олар заңды тұлға ретінде 
тіркелсе, зейнетақы қорларына 
тапқан табысынан тиісті жарна-
сын аударып, кейін зейнетақы 
алу мүмкіндігіне ие болады. Осы 
тұрғыдан алғанда бұл бастаманы 
қолдауға болады.

– Бүгінде мемлекет кәсіпкерлерге 
қолдау көрсетуді басым 
бағыт етіп алып отырғанын 
өзіңізде білесіз. Жалпы өзіңіз 
жеңілдетілген несие алып, 
жұмысыңызды кеңейтуді 
ойладыңыз ба?

– Шынымды айтса, несие алып 
жұмыс істеуде жөн көрмеймін. 
Қазіргі таңда екінші деңгейлі 
банктердің шағын және орта биз-
неске бөліп отырған несиелерінің 
пайыздық үстемесі тым жоғары. 
Оны алып, шығынға батқанша, 
тірлікті біртіндеп кеңейткен жөн 
деп есептеймін. Несие алсаң 
барыңды жоғалтып алуың мүмкін. 
Сондықтан асықпай, бизнестің 
өрісін біртіндеп кеңейткен абзал. 
Ешкімге «несие ал» деп де кеңес 
бермеймін. Бәріне таза еңбекпен 
жеткен дұрыс қой.  

– Қайырымдылық шаралары-
на да атсалысып тұратын 
шығарсыздар?

– Әрине, жетімдер үйіне, қарт 
адамдарға үнемі жәрдем жасап, 
көмек қолымызды созып тұрамыз. 
Бұл бағытта Қарасай аудандық 
әкімдігімен тығыз байланы-
стамыз десек артық айтқандық 
болмас еді. Өз бетінше көмек 
сұрай келген адамдарды да бетін 
қайтарған емеспіз.   
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Қазір бұрынғы посткеңестік елдерде маман дайындау ісі маңызды мәселеге айналған. Қазақстан да 
кәсіптік-техникалық маман дайындау ісіне баса көңіл бөле бастады. Ел дамуына негіз болатын бұл 
іске Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының да белсенді түде араласып, кәсіптік білім беру жүйесінің 
көкжиегін кеңейтетін немістің дуальді жүйесін енгізуге барынша күш салып жатқаны белгілі. Таяу-
да Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Темір Назханов Қап тауында орналасқан 
Грузия еліне жол тартып, «Бизнестің халықаралық білім беру конференциясына» қатысып қайтты. 
Газетіміздің бұл жолғы санында түрлі-түсті ревалюциядан кейін биілік басына келген Михаил 
Саакашвилидің Грузияда қаншалықты ашық қоғам орнатқанын Т. Назханов өзі әңгімелеп берді. 

Полиция аз, айыппұл көп
Грузия Кавказдағы шағын елдердің 

бірі. Олар Кеңес өкіметінің құрамынан 
бөлініп шыққаннан кейін біздер 
сияқты біраз саяси-экономикалық 
қиындықтармен бетеп-бет келген-ді. Ке-
рек десеңіз грузиндер азамат соғысында 
бастан кешірген болатын. Ал билік ба-
сына демократиялық құндылықтарды 
жақтаушы М.Саакашвили келгелі бері 
Грузияда ашық қоғам орнату жолында 
көптеген ілгерілеушіліктер орын алғанын 
мойындауымыз керек. Айталық, демократ-
тар алғашқы жұмысын жемқорлықтың 
шымына батқан құқық қорғау саласынан 
бастағаны есімізде. Сол кезде Грузияның 
жас президенті көше торуылдаған 
«гайшниктердің» жұмысына тыйым 
салғанын жыр қылып айттық. Айтса 
айтқандай, біздер ел астанасы Тбилисиді 
аралағанымызда көше бойында бейсауыт 
жүрген бірде-бір тәртіп сақшысын көрген 
жоқпыз. Тек орталық көшелерінде ғана 
бірлі-жарым тәртіп сақшылары көліктерге 
бағыт сілтеп, орталықта кептеліс ту-
ындамауы үшін жұмыс істеп жатқанын 
байқадық. Тбилиси көшелерінен Алматы 

көшелеріндегідей иін тірескен көліктер 
мүлде жоқ. Тек адам аяғы көп жиналатын 
орталық көшелерінде біршама көліктер 
жиналады. Алматыдағыдай кептелісті 
байқау қиын. Осылайша М.Саакашвили 
тәртіп сақшыларының арасындағы жең 
ұшынан жалғасқан жемқорлыққа бала-
та шапқанына грузиндер дән риза. Десек 
те таяқтың екі ұшы болатыны белгілі. 
Бүгінде Грузияның тәртіп сақшыларының 
заң бұзған адамдарға салатын айыппұлы 
өте жоғары екен. Сондықта қарапайым 
халық барынша тәртіп сақтап, форма 
кигендердің құрығына түсіп қалмауға 
тырысады. Тіпті, кейбір полицейлер өзіне 
ұнамай қалған жандар жеңіл-желпі тәртіп 
бұзып, көзге түссе, оларға аямай айыппұл 
салатын кездері де болып тұратынын 
қарпайым грузиндер жасырмай айтты. 

Иванишвилидің өнегесі 
Таяуда Грузияның билік басында 

айтулы оқиға болғаны белгілі. Парла-
мент сайлауы өтіп, 7-8 жылдан билік 
тізгінін уысынан шығармай келген 
М.Саакашвили өзінің басты қарсыласы 
Бидзина Иванишвилимен заң шығарушы 
органдағы бірқатар мандаттарды бөлісуге 

мәжбүр болғаны белгілі. Грузияға 
жасаған сапарымызда Бидзина Иваниш-
вили кезінде М.Сакашвилилдің негізгі 
жақтаушысы болып, оның сайлау ком-
паниясын қаржыландырған білдік. Ал 
бүгінде қос саясаткердің жолы екіге айы-
рылып, бір-біріне оппонет болып отыр. 
Грузиденремен тілдескенімізде халықтың 
Б. Иванишвилиге деген көзқарасы оң 

екенін байқалып тұрды. Осы ретте бізді 
мына бір жайт қатты таңқалдырғанын 
айта кетуіміз керек. Б Иванишвили 
өзінің туған елдімекеніндегі халықтың 
коммуналдық шығындарын ай сайын өз 
қалтасынан төлейтінін естігенде, оның 
шынымен де халық қамын ойлайтын 
азамат екенін байқадық. Оның бұл ісі 
талай миллиардерлерге сабақ болатыны 
анық. Біздің елімізде де байшыкештерден 
кенде емес. Бірақ олардың жерлестеріне 
көмектеспек тұрмақ, ауылдарына ат ізін 
салмайтыны жасырын емес. Сондықтан Б. 
Иванишвилидің бұл ісі қыруар қаржыны 
астына басып отырған азаматтарға ой сал-
сын деп әдейі айтып отырмыз. Грузиндер 
халыққа пайдасы тиген осындай азаматқа 
бекерге таңдау жасамағаны анық. 

Шарап ел экономикасының 
тірегі

Қап тауының бел ортасында орналасқан 
Грузияның негізгі экономикалық серіктесі 
Ресей екені белгілі. М.Саакашвили билік 
басына келмей тұрғанда грузидердің 
өндірген тауарларының 80 пайызы Ресей 
асқан болатын. Ал батысшыл Сакашвили 
билік тізгінін қолға алған соң, арадағы 
байланыс пышақ кескендей тыйылды. 
Бүгінде грузиндердің тіл үйіретін әйгілі 
шараптары бұрынғыдай Ресейге тасы-
малданып жатқан жоқ. Мамандардың 
айтуынша, Грузия негізінен шарап, 
түрлі жеміс-жейдектерді көршілес Ре-
сей нарығына экспорттап, пайда тапқан. 
Қазір қос елдің президенті Владимир 
Путин мен М.Саакашвили ортақ тіл 
табыса алмауынан қарапайым халық 
зардап шегіп отыр. Грузиндер Ресей 
нарығы өздері үшін жабылғаннан кейін 
шарап пен әйгілі «Боржоми» суын экс-
порттайтын басқа елдерді қарастыра 
бастаған-ды. Соңғы уақыттары ресми 
Тибилис Қазақстанмен тығыз қарым-
қатынас орнатуға күш салып жүр. Екі 
елдің арасындағы байланыстың тереңдей 
түскенін еліміздегі дүкен сөрелерінде 
Грузияның сапалы шараптарының пайда 
болғанынан-ақ байқауға болады. Бұдан 
басқа Қазақстанның іскер топтаы Гру-
зия экономикасына инвестиция салып, 
ел экономикасын көтеруге атсалысу-
да. Сондықтан болса керек, қарапайым 
грузиндердің Қазақстан жайында оң 
көзқараста екенін байқадым. 

Жалпы Грузияда болған аз ғана 
уақыт ішінде шағын және орта бизнес 
саласындағы бірқатар іс-тәжірибелерін 
өзімізге енгізуге болатына көзім жетті. 
Грузия бізден бизнесті тіркеу жағынан 
оқ бойы озық тұр. Бұдан басқа кеден 
саласындағы құжат рәсімдеу жағы да 
көш ілгері дамып кетіпті. Олар мұндай 
жетістікке электронды құжат айналымның 
арқасында қол жеткізіп отырғанын 
жергілікті мамандар айтып берді. Осы-
лайша олар қоғамдық өмірді жайлаған 
сыбайлас жемқорлыққа түбегейлі бал-
та шапқаны бізге ой салғанын айтуға 
тиіспін. 
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Бүгінде көне түркілердің ұрпағы дүниежүзіне жайы-
лып, оның әрқайсы көптеген мемлекеттердің негізін 
құрап отырғаны белгілі. Біздің бұл сөзімізге Шығыс Еу-
ропаны ен жайлап отырған Венгрия қыпшақтарының 
өмірі айқын мысал болады. Мажарстанды мекен ет-
кен қыпшақтар негізінен Куан даласын мекендейтіні 
белгілі. Шығыс Еуропадағы қыпшақ, мадиярлар-
мен тығыз қарым-қатынас орнатқан Қазақстанның 
қауымдастығының төрағасы Марал Томпиев мырза 
алдағы уақытта Венгриядағы қыпшақтар дүниежүзіне 
тарыдай шашылған қыпшақтардың басын қосып, 
құрылтай өткізетінін алға тартты. Аптал азамат 
осы дүбірлі құрылтайға Қазақстаннан баратын 
қыпшақтарды бастап бармақшы. 

Осыдан 770 жыл бұрын 
қыпшақтың ханы Котян кун-
дарды қазіргі Қазақстан жерінен 
Венгрияға алып келді. «Карцаг» 
– қазақша «қарсақ», яғни дала 
түлкісі деген мағана береді. 
Бүгінде Мажарстандағы елдің 
басшылық органдары мен лауа-

зымды қызметтерін негізінен 
этникалық қыпшақтардың 
қолында. Сол себепті олар 
қазақтарды туысқан са-
нап, екі елдің арасындағы 
ынтымақтастықты нығайтуға 
барынша күш салып келеді. 

Екі елдің арасындағы та-
рихи байланыс тереңде жатыр. 
Қазіргі орталық-шығыс Вен-
грия жерінде ХІІ ғасыр соңында 
Торғай даласынан көшіп 
барған қыпшақ тайпаларының 
ұрпақтары өмір сүруде. Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Венгрия қыпшақтарының 
Одағы» өкілдерімен 2007 жылғы 

сапары аясындағы кездесуі 
мәдени қарым-қатынастың 
дамуына қосымша серпін 
бергені белгілі. Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Вен-
грия қыпшақтары Одағының» 
Құрметті көсемі болып сайла-
нуын Қазақстан халқына деген 

ең жоғары құрметтің белгісі деп 
қабылдаған жөн. 

Ендігі кезекте көнеден келе 
жатқан қыпшақ тайпаларының 
өмір-тарихына үңіліп көрсек. 
Қыпшақ – қазақ халқының, басқа 
да бірқатар түркі халықтарының 
негізін құраған ежелгі тайпа 
екенін әңгіме басында айттық. 
Олар орта ғасырларда Орта 
Азия мен Шығыс Еуропаны 
мекендеген аса ірі ұлыстардың 
бірі болған. Қыпшақ атауы 
ежелгі түркінің Шина Усу 
ескерткішінде алғаш кездеседі. 
Махмұт Қашқари еңбегі бойын-
ша, 9 ғасырдағы Қыпшақтардың 

құрамына имақ, субар, қаңлы, 
қарабөрікті, тоқсаба, жете, бөрлі 
сынды белді рулар мен тайпалар 
енген. Қыпшақ Түрік қағандығы 
ыдырағаннан кейін алғашында 
Қимақ қағандығының 
құрамында болып, 11 ғасырдада 
бөлініп шықты. Қыпшақ 
хандығы тез арада күшейіп, 
Қыпшақ Орта Азия мен Шығыс 
Еуропаға тарала бастады. 
Шыңғыс хан империясының ба-
тыс бөлігіндегі Жошы ұлысын 
(Алтын Орда) тарихшылар 
Дешті Қыпшақ деп атады. 13-14 
ғасырларда Қыпшақ сөзі жалпы 
«түркі» ұғымын алмастырып, 

Алтын Ордадағы саудагерлер 
үшін қыпшақ сөздігі – «Кодекс 
Куманикус» шығарылды. Ал-
тын Орда ыдырағаннан кейін 
Қыпшақ көптеген ұлыстарға 
бөлініп кетті. Бір бөлігі Қазақ 
хандығының құрамына кірді. 
Н.А. Аристов қазақ халқының 
қалыптасуы кезінде көлденең, 
ұзын, танабұға, қарабалық, 
қыпшақ рулары болған деп 
көрсетсе, В.В. Радловтың ай-
туынша ол кезде қыпшақ тай-
пасы құрамында торайғыр, 
түйшіке, қытайқыпшақ, бұлтың, 
қарабалық, көлденең, танабұға, 
ұзын, көкмұрын рулары болған. 
Қазақ шежірелерінде 92 бау-
лы қыпшақ деп аталады, бірақ 
ешқайсысында оның барлығы 
бірдей таратылмайды. Шежіре 
бойынша қыпшақтардың өсіп-
өнуі төмендегіше сипатталады – 
қыпшақтардан ақтамсопы, одан 
құлан-қытай, одан сүлімалып, 
одан кебекалып, одан мүйізді 
сарыабыз. Мүйізді сарыабыздан 
қытай-қыпшақ, қарақыпшақ, 
сарықыпшақ, құланқыпшақ та-
райды. Қазақ құрамына енген 
Қыпшақ шежіресі бойынша, 
қарақыпшақтың ірі-ірі бес ата-
сына (ұзын, бұлтың, көлденең, 
қарабалық, торы) бөлінеді.

Қыпшақ даласы
Қыпшақтардың сырт 

пішіні әуелде еуропалықтарға 
ұқсас болды дегенді айта-
ды. Қазақстанда жүргізілген 
антропологиялық зерттеулер 
орта ғасырларда қыпшақ ме-
кендеген жерлерде моңғолдық 
және еуро нәсілдер аралас 
қоныстанғандығын көрсетеді. 
Сондай-ақ шежірелерде 
келтірілген қытай-қыпшақ 
атауы да ежелгі замандарда 
Қытаймен көршілес отырған 
қыпшақтардың атауы болуы да 
мүмкін. Қарақыпшақтан тараған 
Қобыланды батыр 15 ғасырда 
көшпелі өзбек мемлекетін би-

леген Әбілхайыр ханның за-
мандасы ретінде сипатталады. 
Қай өңірді жайласа да, қыпшақ 
белгілі бір халықтың әр түрлі 
тобы есебінде ғана көрінген, 
бірақ бір тілде сөйлеп, бір тек-
тес болған. Қыпшақ қазақтан 
басқа да түркі халықтарының 
(қырғыз, өзбек, қарақалпақ, та-
тар, башқұрт, ноғай, қарашай, 
әзербайжан, түркімен, балқар.) 
ұлт болып қалыптасу барысын-
да елеулі рөл атқарды. Қазақ 
халқының құрамына енген 
қыпшақ, негізінен Сыр бойын, 
Арқа өңірін, Солтүстік-Батыс 
Қазақстан (Ақмола, Қостанай, 
Торғай) аумағын мекендеді. 
қыпшақтардың ұраны – Ойбас, 
таңбасы – екі тік сызық. 

Қыпшақтар билігінің Арал 
өңірі мен Сырдария бойындағы 
аймақтарға таралуына байланы-
сты этникалық-саяси жағдайдың 
өзгеруіне қарай Х ғасырдын 
2-ширегінің басында «Оғыздар 
даласы» деген атаудың орнына 
«Қыпшақтар даласы» (Дешті 
Қыпшақ) деген атау пайда болды. 
Маңғыстауды, сондай-ақ оған 
жапсарлас жатқан аймақтарды 
қаратып алған қыпшақтар 
Хорезмнің солтүстік шегіне 
жақындап келді. Сол арқылы 
қыпшақтардың саяси ықпалы 
едәуір кеңейді. ХІ ғасырдың 
ортасында құмандардың негізгі 
бұқарасы мен билеуші токсо-
ба және бұржоғлы руларының 
қол астындағы қыпшақ 
тайпаларының үлкен топтары 
оңтүстік орыс және Қара теніз 
өңірі далалары мен Византия ше-
караларына дейін қоныс аударды. 
Осы оқиғалардың нәтижесінде 
қыпшақ тайпаларының жері 
этноаумақтық екі бірлестікке – 
Еділ өзені бөліп жатқан Шығыс 
қыпшақ және Батыс қыпшақ 
бірлестіктеріне бөлінді. Қазіргі 
Қазақстан аумағының көп бөлігі 
Шығыс қыпшақ ұлысы ханының 
билігінде болды.

Бүгінде «Қорғас», «Қордай» десе шағын және орта бизнес өкілдері ұйқысынан 
шошып оянады. Олардың бұлайша кірпідей жиырылуының өзіндік себебі бар. 
Шекараның арғы бетінен арқалған тауарын «Қорғасқа» жеткізгенде кәсіпкерлердің 
майдай тасқа тигендей болатыны жасырын емес. Қанша жерден кеден саласындағы 
шенеуніктердің үстінен қылмыстық іс қозғалып, түрмеге тоғытылып жатса да, 
«Қордай» мен «Қорғаста» бармақ басты, көз қысты оқиғалар тыйлымай тұр. Таяу-
да «Атамекен» Ұлттық экономика палатасының төрағасы Абылай Мырзахметов 
Экономикалық даму және Қаржы министрлігі өкілдерімен кездесуінде атышулы 
қос кеденді жекелеген ұйымдардың басқаруына беру керектігін алға тартты. 

«Біздер «Қордай» мен «Қорғастағы» 
жемқорлық оқиғаларын айтып, гөй-
гөйлеуден жалықтық. Еліміздегі шағын 
және орта бизнес өкілдері «Қордай» 
мен «Қорғас» кеден бекеттері құзырлы 
органдардың қарамағында болғанда жең 
ұшынан жалғасқан жемқорлық оқиғалары 
тыйылмайтына сенімді. Мұндай 
жағдайда мемлекеттік органдар кеден са-
ласында бей-берекетсіздікті реттеуге биз-
нес қауымдастықтарды араластырғаны 
жөн деп есептейміз. Бұл ретте біздер 
кеден саласының жұмысын түбегейлі өз 
жауапкершілігімізге алайық деп отырған 
жоқпыз. Кеденшілер өзінің міндеттерін 
атқара берсін. Кәсіпкерлер кеден бекеті 
аумағында қанша автотұрақтар, қанша 
шлагбаум қою керектігін өздері шешуі 
керек. Егер біздің ойға алған ісіміз 
жүзеге асқан жағдайда аталған кеден 
бекеттеріндегі жүк айналымы 4 есе арта-

ды», – деп ойын ортаға салды. «Атамекен» одағы басшысы 
бұл үшін кеден бекеттері жанынан шағын палата өкілдігін 
ашу керектігін де тілге тиек еткенін айта кетуіміз керек. 


