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Таяуда Алматыда өткен IX Менеджмент тәуекелі халықарылық конференциясында елімізге аты 
мәлім саяси сарапшы Досым Сәтбаев Кедендік одаққа қатысты толғамды ойларын жайып салды. 
Өз кезегінде сарапшы маман Кедендік одақ саяси-экономикалық тұрғыдан Қазақстанның үмітін 
ақтамағанын алға тартты. 

Конференцияа баяндама жасаған Д.Сәтбаев Кедендік одақ 
пен Еуразиялық одақ қазақстандық кәсіпкерлердің оң жамбасы-
на келмегенін алға тартты. 

– Соңғы уақыттары тәуелсіз сарапшыларды былай қойып 
билік басындағы шенеуніктердің өздері Кедендік одаққа қатысты 
сыни пікірлерін ашықтан-ашық айта бастады. Таяуда ғана 
ҚР Қаржы министрі Болат Жәмішев Кедендік одақ аясындағы 
қазақстандық өнім өндірушілердің үлесі 2012 жылы 17 пайызды 
құрағанын алға тартты. Ал 2011 жылы бұл көрсеткіш 20 пайызды 
құрған еді. Осыдан-ақ, Кедендік одақтың ел экономикасына алға 
жылжуына кедергі келтіріп отырғанын байқауға болады. Үштік 
одақтың ойдағыдай жұмыс істемеуіне үш елдің тарифтер мен 
түрлі заңнамалық жағдаяттардың дұрыс реттей алмай отырғаны 
әсер етуде, – деді сарапшы маман. Осы ретте Д.Сәтбаев келешек-
те Кедендік одақтың құлауына билік басындағы тұлғалардың 
ауысуы да әсер етуі мүмкін екенін алға тартты. 

– Мойындауымыз керек. Бүгінде көптеген журналистер 
Қазақстанда билік ауысқаннан кейін Кедендік одақтың жай-
күйі не болады деп сұрақ қоятын журналистер көп. Дәл осындай 

сұрақ белорустерді де мазалап жүргеніне сенімдімін. Жалпы 
бұл мәселеге қатысты кесімді пікір айту қиын. Десек те соңғы 
уақыттары қазақ қоғамында Еуразиялық одаққа сын көзбен 
қараушылардың қатары өсе түскені жасырын емес. Ал мұндай 
жағдайда билік басына келген топтар қоғамдық пікірді есепке 
ала отырып, қимылдайтыны белгілі. Осындай жағдаяттарды 
сарапқа салсақ, алдағы уақытта еліміз үштік одақтан шығып 
жатса, өз басым таңқалмас едім, – деді. Сондай-ақ, саясаттану-
шы үшттік одақтың ғұмырының қысқа болуына демографиялық 
жағдай да әсер етуі мүмкін екенін айтып қалды. Бүгінде 
Қазақстандағы адам саны 17 миллионға таяп қалғаны белгілі. 
Осылайша мемлекет құраушы ұлттың үлесі 63 пайызға жеткен. 
Ал орыстардың үлесі 23 пайызға таяу. Бұл жағдай Қазақстанда 
Кендендік одаққа қарсы көңіл-күйдің қалыптасуына түрткі бо-
латыны сөзсіз. Д.Сәтбаев соңғы уақыттары саясат саханасында 
ұлтшыл-патриоттық бағытты ұстанға топтардың шыға бастауы 
заңды құбылыс ретінде бағалайтынын да алға тартты. Бұдан 
басқа еліміздегі діни жағдай да еліміздің Кедендік одақтан ірге 
ажыратуға бір табан болса да жақындата түсетіні анық. 

Таяуда Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Темір Назханов Бішкек қаласында 
өткен «Қырғызстанның еуразиялық ынтымақтастыққа кірігу жолында» деп аталатын халықаралық 
конференцияға қатысып қайтты. Қазақстан мен Ресей нарығында еңбек етіп, тауар экспорттап жүрген 
қырғыздардың белсенділігін Кедендік одақ пышақ кескендей тыйғаны белгілі. Осыдан кейін айыр қалпақты 
ағайындар Кедендік одаққа мүше болуды ойластыра бастаған-ды. Бұл мәселені қазір қырғыз билігі жан-
жақты қарастырып жатыр. Он ойланып, тоғыз толғанған ағайындар конференцияғы Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының өкілін сарапшы маман ретінде арнайы шақырған болатын. 

одаққа мүше болу мәселесін қолдап 
отырған жоқ. Сол сияқты сүт өндірушілері 
де Қырғызстанның Кедендік одаққа мүше 
болғанда өздерінің ұтылатындарын ай-
тып дабыл қақты. Бүгінде Кедендік одақ 
шеңберінде арнайы техникалық регла-
менттер қалыптасқан. Үштік одаққа мүше 
елдердің қабылдаған техрегалметі бой-
ынша сүт – сүт және сүт өнімдері болып 
екіге бөлінеді. Егер қырғыздар Кедендік 
одаққа мүше болса, сүт өнімдерін экс-
порттау үшін арнайы сертификат алуы 
тиіс. Мұндай жағдайда Қырғызстанның 
сүт өндірушілер өз өнімдерін Кедендік 
одақтың техрегламентінде көрсетілген 
талаптарға лайықтау үшін көп уақыт пен 
қаржысын жоғалтады. Мұндай жағдайда 
олардың сүт өнімдерін өңдеу саласы-
на айтарлықтай нұқсан келетіні сөзсіз. 
Үшіншіден, Қырғызстанның Кедендік 
одаққа мүше болуы енді ғана аяғына тұрған 
жеңіл өнеркәсібіне ауыр соққы болып 
тиюі мүмкін. Иә, қазір Қырғызстанның 
жеңіл өнеркәсбі әжептәуір дамыған. 
Айырқалпақты ағайындар Кедендік 
одаққа мүше болғаннан кейін тоқыма 
өнеркәсібіне қажетті сырттан келетін 
шикізат өнімдерінің бағасы шарықтап 
шыға келетіні анық. Бұдан басқа 
жеңіл өнеркәсіп саласында мардым-
сыз айлыққа жұмыс істеп жүрген 
тәжірибелі мамандардың Ресейге ауып 
кетпесіне ешкім де кепілдік бере ал-
майды. Осындай жайттарды есепке 
алсақ, Қырғызстанның Кедендік одаққа 
мүше болуының кері тұстарын бірден 
байқаймыз. Дегенмен тұтастай елді алып 
қарағанда қырғыздардың одаққа мүше 
болуының тиімді тұстары да бар. Осы-
лайша Қырғызстанда Кедендік одаққа 
қатысты екіұдай пікір қалыптасып отыр. 
Қалай болғанда да, бауырлас елдің 
Кедендік одаққа мүше болатыны шешіліп 
қойғандай... 

Тиімді тұстар
Бішкек төрінде өткен алқалы басқосуға 

Қырғызстан үкіметінің басшысы Жантөре 
Сатбалдиев, Ресей үкіметі төрағасының 
бірінші орынбасары Игорь Шувалов сынды 
лауазымды тұлғалар қатысқанымен жиын 
маңызды болды. Өз кезегінде сөз алған 
ресейлік мамандар қырғыздардың Кедендік 
одаққа мүше болуы өзекті мәселелердің 
бірі екенін атап өтті. Осы ретте И.Шувалов 
Қырғызстан одаққа мүше болғанда 
біртұтас кедендік тариф пен шекарадағы 
шектеулер толығымен жойылатынын 
айытып, қызықтырды. Қырғызстанның 
Экономика министрі Темір Сариев 
бүгінде Қырғызстанның Кедендік одақ 
пен Еуразиялық қауымдастыққа қосылу 
мәселесі бойынша дайындық жұмыстары 
жүріп жатқанын алға тартты. Алатаудың 
бөкетерін ен жайлаған қырғыздар ДСҰ-ға 
мүше болса да ең жоғарғы ынтымақтастық 
Кедендік одаққа мүше елдермен орнап 
тұрғаны баршаға аян. Қазірдің өзінде 
қырғыздардың Кедендік одаққа мүше ел-
дермен арадағы сауда айналамы 42 пай-
ызды құрап отыр. Осыдан-ақ, көршілес 
елдің қай жаққа мойын бұруы керектігін 
байқаймыз. Өз кезегінде Т. Сариев 
Қырғызстан Кедендік одаққа мүше болма-
са экономика мен әлеуметтік салады қиын 
жағдай орын алатынын алға тартты. Жиын 
барсында сөз алған ресми тұлғалардың 
сөзінен таяу уақытта Қырғызстанның 
Кедендік одақтың толыққанды мүше ай-
налатынын ұқтық. Көршілес ел Кедендік 
одаққа мүше болған жағдайда шекаралас 
аймақтардағы сауда-саттық жанданып, 
бұрынғы қалпына түсетіні сөзсіз. Ең басты-
сы бұл жай Қазақстан мен Ресейде еңбек 
етіп, нанын тауып жеп жүрген қырғыздар 
үшін пайдалы болмақ. 

Кері тұстар
Конференция барысында 

Қырғызстанның Кедендік одаққа мүше 

болуының кері тұстары да назардан тыс 
қалған жоқ. Қазіргі таңда қырғыз эконо-
микасына алтын, сүт өндірісі және жеңіл 
өнеркәсіп саласы дем беріп тұр. Конфе-
ренцияда сөз алған алтын өндірушілер 
Қырғызстанның Кедендік одаққа мүше 
болуы алтын өндірісіне салқынын 
тигізетінін атап өтті. Бүгінде көршілес 
елде өндірілген алтынның көпшілігі 
Кедендік одақ мүше емес елдерге экс-
портталатыны белгілі. Бұдан басқа 
қырғыздар тәуелсіздігіне ие болғалы 
бері алтын қоры мол кеніштерін Батыс 

елдерінің компанияларымен бірлесіп 
игеріп келеді. Сондықтан Қырғызстанның 
алтын өндірісі батыс елдерінің техно-
логиясына байланған. Егер қырғыз елі 
Кедендік одаққа мүше болып жатса, сол 
шетелдік технологияға қажетті қосалқы 
бөлшектерді әкелудің құны артып, ал-
тын өндірісін ақсайтыны жасырын 
емес. Мұндай жағдайда Қырғызстанда 
өндірілген алтынның әлемдік нарықтағы 
бәсекеге қабілеттілігі төмендейтіні айт-
паса да түсінікті. Сол себепті алтын 
өндірушілер Қырғызстанның Кедендік 
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Бүгінде сот орындарының шығарған шешімін орындата алмай сабылып жүрген 
адамды еліміздің кез келген өңірінен кездестіруге болады. Ал Алматы қаласында бұл 
жағдай тіпті ушығып кеткен. Жақында «Нұр Отан» ХДП Алматы қалалық филиалы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Қоғамдық кеңес мүшелері бас қосып, 
сот актілерін орындау саласындағы келеңсіз жайттарды талқылады. 

Жартыкеш тірлік
Қоғамдық кеңестің мүшесі 

Рүстем Хайдаров елімізде 
сот актілерінің орындау ісі 
шатқаяқтап тұрғандықтан 
қарапайым халықтан ба-
стап ірі компанияларға дейін 
шағым айтатынын алға тарт-
ты. Осы ретте біздер Алматы 
қаласындағы сот актілерін орын-
дау департаментінің жұмысының 

қаншалықты ақсағанын мәслихат 
депутаты Андрей Моргуновтың 
баяндамасынан анық аңғардық.

– Қазір Алматыда сот 
орындарының шығарған 
шешімдерінің жартысынан аста-
мы орындалмай қалуы әдетке 
айналған. Жалпы алған мұндай 
жағдайда өзге өңірлерге де 
тән құбылыс. Орындалмаған 
сот шешімдері жылдан-жылға 
сырғып, орындалмаған істің 
қарасын көбейіп жатыр. Айталық, 
2012 жылы Алматы қаласы сот 
актілерін орындау департаментіне 
105 735 іс келіп түскен. Жыл 
аяғына дейін соның жартысы 
ғана орындалған. Дәл осы жылы 
өз ісін дұрыс атқармаған 46 
сот орындаушысы қызметінен 
аластатылған. Олардың көпшілігі 
3-5 жыл осы салада жұмыс істеп, 
мол тәжірибе жинаған мамандар. 
Ал жұмысқа қабылданған жас 
мамандар жұмысты алып кете 
алмай, департамент жұмысын 
тығырыққа тіреп отыр, – деп ба-
яндамашы көңілге түйген ойын 
жайып салды. Қазіргі таңда али-
мент, банктен алған несиесін 
өтеуден қашып жүргендер де 
сот орындаушылардың беделіне 

нұқсан келтіріп жүргені белгілі. 
Отырыста сала мамандары 
сот шешімін орындауда заңда 
көрсетілген нақты мерзім 
мүлде сақталмайтынын айтып, 
қынжылысын білдірді. Өткен 
жылы Алматы қаласының 3,5 мың 
тұрғыны сот орындаушылардың 
әрекетсіздігіне қапаланып, 
прокуратура органдарына 
шағымданыпты. Бұдан кейін 
шұғыл тексеру жұмыстарын 

жүргізген бақылаушы орган 
шағымданған азаматтардың 90 
пайызының ойы дұрыс екенін 
анықтаған. Осы ретте прокурату-
ра органдарының қызметкерлері 
заңды тұлғалардың ісін қараған 
кейбір сот орындаушылары 
қарсы тараптан пара алып, сот 
шешімін орындауды бірнеше 
айға сырғытып, заңсыздыққа жол 
беретін кездері де болатынын 
жасырмай айтты. Мәселен, 2012 
жылы Алматы қаласы бойынша 
94 мың сот шешімінің 36 пайы-
зы ғана орындалып, мемлекет 
қазынасына қайтуы тиіс 837 млрд. 
теңгенің тек қана 0,8 пайызы ғана 
қайтқан. Осы бір мәліметтен-ақ 
сот орындаушылардың сыбай-
лас жемқорлықтың шырмауына 
шырмалғанын байқаймыз. Бұл аз 
десеңіз, өз ісіне салғырт қараған 
Алматы қаласындағы сот орын-
даушылар өткен жылы 90 іске 
қатысты құжатты жоғалтып 
жібергені де көңілге кірбің 
туғызады. Осының кесірінен 
қаладағы заңды және жеке 
тұлғалар 388 млн. теңге шығын 
шеккенін «нұротандықтар» 
жайып салды. Осыдан кейін 
Алматы қаласы прокуратура-

сы өз ісіне атүсті қараған біраз 
сот орындаушылардың үстінен 
қылмыстық іс қозғаған. 

Реформа қажет
Кеңес жұмысы барысын-

да көпшілік назарына Алматы 
қаласындағы сот орындаушы-
лар департаменті жайында ар-
найы сюжет көрсетілді. Бейне 
материалдарды көргенімізде сот 
шешімін орындата алмай, де-

партамент алдын торауылдап 
жүрген қарапайым халықтың 
қарасы көп екеніне көзіміз жетті. 
Бейне материалдан департамент 
ғимаратында күрделі жөндеу 
жұмыстары жүріп жатқандықтан 
көптеген құжаттардың әр жерде 
үйіліп жатқанын байқадық. 

Осындай өткір пікірлер 
айтылғаннан кейін мінбеге 
көтерілген Алматы қаласы 
бойынша сот актілерін орын-
дау департаментінің басшысы 
Арман Әпиев айтылған сын-
ескертпелердің бәрі орынды 
екенін мойындап, бұл мәселе 
бүгін қалыптаспағанын алға 
тартты. Таяуда ғана қызметке 
тағайындалған жас маман сот 
актілерін орындау ісін жанданды-
ру үшін салаға түбегейлі реформа 
жасау керектігін алға тартты. 

– 1998 жылы сот актілерін 
орындау ісі сот орындарының 
құзіретінен алынып, Әділет 
министрлігінің құрамына 
берілгелі бері жағдай ушыға 
түскені жасырын емес. Қазіргі 
таңда көптеген адамдар қоғам 
алдындағы жауапкершілігін 
сезінбейді. Сондықтан азамат-
тар алиментті, салық пен түрлі 

айыппұлдарды өз еріктерімен 
төлемейді. Мұның бәрі сот 
орындаушылардың басына 
таяқ болып тиіп жатыр. Әрине, 
сот шешімін орындау ісінің 
бұлайша құлдырауына сот 
орындаушылардың кінәсі бар. 
Бірақ дәл бүгін бір-бірімізді 
кінәлап отыратын уақыт емес деп 
ойлаймын. Сондықтан бәріміз 
сот шешімін орындау ісіне 
жаңаша реформа жасауға күш 
салуымыз керек. Қазіргі таңда 
сот орындаушыларға қызметтік 
көлік берілмейді, таңертең 
тұрып жұмысына кеткен маман 
кешке автобуспен үйіне әрең 
жетеді, – деп сала басшысы сот 
орындаушылардың жұмысы 
тығырыққа тіреліп тұрғанын 
жасырмады. Осылайша ашы-
лып әңгіме айтқан департамент 
басшысы «Сот орындаушылар 
«спецназ» емес, олар кеше ғана 
жоғарғы оқу орнын бітіріп кел-
ген қыз-жігіттер. Қазір қоғамда 
«қорқақтар ғана айыппұлы мен 
несиесін төлейді» деген теріс 
пікір қалыптасқан. Сондықтан 
бұл мәселені қоғам болып 
жеделдетіп шешуіміз керек», – 
деген А. Әпиев бүгінде бір сот 

орындаушы 500 айыппұл қағазы 
мен 150 банк ісін қарайтынын 
алға тартты. 

Кеңес барысында сөз 
алған «Атамекен Одағы» ҰЭП 
Қоғамдық кеңесінің мүшесі, ад-
вокат Жангелді Сүлейменов сот 
актілерін орындау ісі сын көтермей 
тұрғанын айтты. «Қазір барлық 
құқық қорғау органдары саласын-
да алға жылжушылық бар. Бәрі 
жаңалыққа ұмтылып жатыр. Ал 
сот актілерін орындау саласын-
да мүлгіген тыныштық. Жиын 
барысында департаментке келіп 
түсетін бірқатар құжаттардың 
тіпті жоғалып кеткенін естідік 
қой. Әрине, ашық-шашық жер-
де жатқан құжат жоғалады. Өз 
басым Әділет министрлігінің 
құрамындағы Сот актілерін орын-
дау комитеті құжат айналымын 
электронды жүйеге көшіретін кез 
жетті деп есептеймін. Сол кезде 
жұмыстың етек-жеңі жиналып, 
бір арнаға түсер еді. Бұдан басқа 
сот орындаушылардың қызметтік 
жағдайын да шешкен жөн», – деп 
білікті заңгер ойын ортаға сал-
ды. Осылайша жиын барысында 
көптеген ойлар айтылып, қағаз 
бетіне түсті. 

Алматыдағы «Атакент» көрме орталығында Қазақстандық халықаралық 
«Туризм және саяхат – KITF 2013» дәстүрлі көрмесі өз жұмысын бастады. 
Көрмеге әлемнің түкпір-түкпірінен 500-ден астам туристік компаниялар 
қатысты. Осы ретте шараны ұйымдастырушылар көптеген халықаралық 
компаниялар мен ұйымдардың тарапынан қызығушылық білдіріп, ұсыныс 
жасалғанын атап өтті. Iteca көрмелер компаниясының атқарушы директоры 
Юрий Бородихин соңғы жылдары көрмеге қатысушылардың саны бірнеше есе-
ге өсіп, еліміздегі туризм саласының алға басуына септігін тигізгенін тілге тиек 
етті. «Шара барысында тек ұлттық туристік ұйымдарға арналған көрмелер де 
ұйыдастырдық. Ол жерде Туризм және спорт министрлігі және аймақтық ту-
ризм басқармаларының стенділері орын алатын болады», – деді ол. 

Осының өзі-ақ туристердің бізге деген 
сенімсіздігін тудыруда», – деп түйткілді 
мәселедірдің басын ашып берді. Рашида 
Шайкенованың осы айтқанына қарап-
ақ елімізде туризмнің ақсап жатқанын 

байқауға болады. Ежелгі Жібек жолының 
бойына орналасқан Қазақстан аумағында 
таңғажайып қорықтар, ежелгі тарихи 
шаһарлар, көне қорғандар, ықылым заман-
нан қалған жәдігерлер жеткілікті. Тек сол 
аймақтардың келем деушілерге көрсететін 
қызметін халықаралық деңгейге жеткізіп, 
жарнамасын арттыра алсақ жетеді. Бір 
еске сала кетер жайт, еліміздегі туристік 
ресурстарға – туристік қызмет көрсету 
нысандарын қамтитын табиғи-климаттық, 
тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру 
нысандары, сондай-ақ туристердің руха-
ни қажеттерін қанағаттандыра алатын, 
олардың күш-жігерін қалпына келтіріп 
сергітуге жәрдемдесетін өзге де нысан-
дар жатады. Олар мәдени-танымдық, 
экологиялық, спорттық, әлеуметтік, діни 

туризм түрлеріне бөлінеді. Мәселен, 
табиғи-рекреациялық нысандарға 
Солтүстік өңірде жатқан, Көкшетау, Бура-
бай, Баянауыл, Ерейментау, Шығыстағы 
Зайсан, Марқакөл, Алакөл, және Алтай 
алабы, Оңтүстік Батыстағы, солтүстік 
Тянь-шань, Алтынемел таулары, Батыс 
Қазақстанда жатқан Үстірт, Мұғалжар, 
Каспий ойысы, Жайық өңірі Орталық 
Қазақстандағы Қарқаралы, Қызыларай, 
Бектауата, Ұлытау т.б. нысандар жа-
тады. Ал Тарихи-археологиялық 
ескерткіштердің туристік-экскурсиялық 
сапарлардағы орны тіпті ерекше. Соның 
ішінде Жетісудағы Сақ қорғандары, Тал-
хиз қалашығы, Оңтүстік Қазақстандағы 
Отырар, Сайрам, Батыс Қазақстандағы 
Сарайшық сынды көне қалалардың 
орны туристердің қызығушылығын арт-
тырады. Атап айтсақ, археологиялық-
тарихи ескерткіштерде қорғандар мен 
мазарлардың маңызы зор. 

Тізе берсек қазақ даласы тарихқа бай. 
Тек туристерді тарта білсек болғаны. Ол 
үшін барар, көрер һәм демалар жердің 
бағасының қалтаға ыңғайлы болуы шарт. 
Бірақ бар мәселе демалыс орындарының 
тым қымбаттылығында болып отыр. 

Қазақстан – туризмге сұранып тұрған 
ел. Соған қарамастан еліміз осы сала-
дан түсетін миллиардтаған қаржыдан 
қағылып отырғаны жасырын емес. Бұған 
түрлі себеп бар көрінеді. Көрме барысын-
да Қазақстан туристер қауымдастығының 
директоры Рашида Шайкенова: 
«Қазақстанға келетін туристердің ви-
засы 160 доллар тұрады. Ал көрші 
Қырғызстанға ешқандай визасыз 44 мем-
лекеттен туристер келеді. Осылайша біз 
өз бәсекелестерімізге жол ашып отырмыз. 
Сондай-ақ виза алудың жолдары бір жыл-
да екі-үш мәрте өзгеріске ұшырап отыр. 

Қазір Бурабайға 10 күн демалатын болсаң жолдама 700 доллардың 
көлемінде. Осы бағаға Түркияға барып 10 күн «5 жұлдызды» қонақ үйде 
шалқайып жатуыңа болады. Тағы бір мысал, Италияда бір күн тынығу 13, 
БАӘ-де – 38,54, Тай елінде –11,99, Испанияда –10, Германияда –25 доллар. 
Қазақстанда туристердің бір күндік қонақ үйге тоқтауы 89 доллардан ба-
сталып, жоғарылай береді. Ең қымбат ел – Қазақстан болып тұр. Мұның 
өзі сырттан келетін және іштегі туристерге үлкен бөгет. 
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Таяуда Республикалық жекеменшік білім беру ұйымдары қауымдастығы мен 
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының ұйымдастыруымен «Мемлекеттік емес білім 
беру ұйымдарының экономиканы дамытудағы ролі» деген тақырыпта халықаралық 
конференция болып өтті. Соңғы жылдары Республикалық жекеменшік білім 
ұйымдары қауымдастығы еліміздегі жекеменшік оқу орындарының мүддесін көздеп, 
көптеген жұмыстар атқарып келе жатқаны белгілі. Осы ретте қауымдастық түрлі 
тақырыпта халықаралық конференция ұйымдастырып, өзге елдердегі жекеменшік 
білім беру ұйымдарының озық тәжірибесін елімізге әкелуде көптеген жұмыстарды 
қолға алып отырғанын мақтанышпен айтуға болады. 

Білім де нарық талабына 
бой ұруы қажет 

Қауымдастық ұйымдастырған 
халықаралық конференцияға 
қатысқанымызда алқалы 
басқосудың жылдан-жылға мәні 
мен мазмұны артып келе жатқанын 
байқадық. Биылғы конференцияға 
экономикасы мен білімі барын-
ша дамыған Германиядан арнайы 
мамандардың келіп қатысуынан 
көп жайтты аңғаруға бола-
ды. Бұдан басқа айтулы шараға 
Қытайдың Алматы қаласындағы 
Бас консулы Ду Девень ханым 
қатысты. Ал Ресей, Әзірбайжан, 
Армения, Грузия, Қырғызстан 
сында көршілес елдердің жетекші 
мамандардың конференцияға 
қаламай қатысып тұруы дәстүрге 
айналған десек артық айтқандық 
болмас еді. Конференцияның 
жүргізіп отырған Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қауымдастығының директоры 
Роза Садықова алқалы жиынға 
қатысып, көкейде жүрген ойла-
рын ортаға салу үшін алыстан ат 
терлетіп келген құрметті мейман-
дар мен мамандарға деген алғыс 
сезімін жеткізіп, ризашылығын 
білдірді. 

Бұдан кейін мінбеге көтерілген 
Республикалық жекеменшік білім 
беру ұйымдары қауымдастығының 
төрағасы Талғат Акуов мырза 
қазіргі таңда Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстанды 
экономикалық тұрғыдан жедел 
даму жолына түсіруді көздеп 
отырғанын айта келе, бұл бағытта 
білімнің алатын орнына тоқталды. 

– Бүгінде Үкімет еліміз үшін 
маңызы зор индустриялды-
инновациялық даму 
бағдарламасын іске асыруда 
қыруар қаржы бөліп, еліміздің 
әр аймағында көптеген өндіріс 
ошақтарын салып жатқаны 
белгілі. Қазіргі таңда заман та-
лабына сай салынған өндіріс 
ошақтарында жұмыс істейтін 

мамандардың тапшылығы 
айтарлықтай сезілуде. Осы ретте 
біздер ғылым мен білімсіз ел эко-
номикасы алға баспайтына тағы 
да көзіміз жетті. Осы конференци-
яны ұйымдастыруда біздер сырт 
елден келген мамандар кәсіптік-
техникалық маман дайындау-
да шынайы өмірде сыналған іс-
тәжірибелерімен бөліссін деп әдейі 
шақырып отырмыз. Сондықтан біз 
сіздердің ой-пікірлеріңізді ерекше 
ықыласпен тыңдауға дайынбыз. 
Қазір маман дайындау мәселесіне 
елімізде жетекші кәсіпорындар 
да қызығушылық тантып отыр. 
Осы ретте Қазақстанның жұмыс 
берушілер конфедерациясының 
өкілдері қатысып отырғаны 
айрықша қуанышқа бөлейді, – деп 
қауымдастық басшысы ыстық 
ықыласын жеткізді. «Ақ жол» 
партиясы атынан конференция 
жұмысына қатысуға арнайы кел-
ген ҚР Парламенті Мәжілісінің де-
путаты Алмас Тортаев соңғы жыл-
дары Қазақстандағы білім беру 
жүйесі нарықтық экономикаға сай 
дамығанын тілге тиек етті. «Та-
лантты жастарға жан-жақты білім 
беріп келе жатқан жекеменшік 
білім ошақтары тәуелсіздік жыл-
дары еліміздің білім беру саласын-
да мемлекеттік оқу орындарымен 
қатар тұрып, жастарға кемел білім 
беруге толықтай құқығы бар екенін 
дәлелдеді. Бүгінде жекеменшік 
оқу орындар мемлекеттік маңызы 
зор істерді мемлекеттік білім 
ошақтарынан бір мысқылда кем 
орындамайтынын байқатып отыр. 
Қазақстандағы жекеменшік білім 
ордалары мемлекеттен бір тиын да 
қаржы алмай-ақ, мемлекеттік оқу 
орындарымен бәскелестікке түсіп, 
зор табыстарға жетіп отырғанын 
көріп отырмыз. Үстіміздегі жылы 
Білім және ғылым министрлігі 
еліміздегі білім сапасын көтеру 
үшін жекеменшік жоғарғы оқу 
орындарының санын қысқартуды 
көздеп отырғандарын мәлімдеді. 
Осы ретте Мәжілістегі бірқанша 

мандатқа ие болған «Ақ жол» 
партиясы бұған өзінің қарсы 
екенін білдіріп, білім сала-
сында да әділ бәсекелестіктің 
қалыптасуын жақтайтынын 
ашық айтты. Осы ретте біздер 
Қазақстандағы жекеменшік білім 
беру ұйымдарының жақтаушысы 
екенімізді білдіру үшін осы кон-
ференция жұмысына қатысып 
отырған жайымыз бар», – деп 
халық қалаулысы «Ақ жол» 
партиясының аманатын арқалап 
келгенін паш етті. 

Ортақ істі бірлесіп 
шешкен жөн

Достастық елдерінің конфе-
ренция жұмысына қызығушылық 
танытуының өзіндік сыры 
бар. Күні кеше ғана Кеңестер 
Одағының шекпенінен шыққан 
одақтас елдердегі маман дайындау, 
білім беру саласында қордаланған 
мәселелері бір-біріне ұқсас. 
Сондықтан жекеменшік білім беру 
ұйымдарының жетекші маман-
дары бұл бағытта табысқа бастар 
жолды бірлесіп іздеуге қашанда 
мүдделік танытып отырғанын 
айта кетуіміз керек. Посткеңестік 
елдерде жекеменшік білім беру 
ошақтары бір кезеңде пайда бо-
лып, өз жұмыстарын бастағаны 

белгілі. Қазіргі таңда осы елдерде 
жекеменшік оқу орындары бір-
біріне қарайлас, орайлас дамып 
келеді. Сондықтан ТМД-ға мүше 
елдердің ортақ мәселені бірлесіп 
шешу қашанда маңызды. 

Бүгінде Қазақстанда 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қоғамдық өмірімізден өз орын-
дарын барынша айшықтап алды 
десек қателеспейміз. Көпшілік 
жекеменшік мектептерге о 
бастағыдай үрке қарамайды. Қайта 
керісінше, үлкен үміт-сеніммен 
қарайтынын көріп жүрміз. Қазіргі 
таңда ата-аналар мүмкіндігі болып 
жатса, баласын жекеменшік мек-
тептерге оқытуға ықыласты. Сол 
сияқты жекеменшік жоғары оқу 
орындарына да сұраныс жоғары. 
Бүгінде жекеменшік университет-
тер мен институттар мемлекеттік 
жоғары оқу орындарының басты 
бәсекелесіне айналған. Біздің бұл 
сөзімізге еліміздегі студенттердің 
тең жартысынан астамы 
жекеменшік оқу орындарын таңдап, 
сол жерде білім алуы айқын дәлел 
болады. Десек те, соңғы уақыттары 
Білім және ғылым министрлігі 
жекеменшік оқу орындарындағы 
білім сапасының сын көтермейтінін 
сылтау қылып, білім нарығында 
жан-жақты танылған бірқатар 
университеттер мен институт-
тарды біріктіруді қолға алатынын 
айтып қалды. Мұндай жағдайда 
еліміздің білім беру саласы түрлі 
жағдайға тап болып, маман дайын-
дауда көптеген күрделі мәселелер 
туындап, оның кесірі экономикаға 
тиетіні анық. Ал билік орындары 
болса, жекеменшік оқу орындарды 
қысқартудың зардабы қаншалықты 
қиын болатынын ой тезіне салмай 
отырғаны жанымызға батады. 
Қазіргі таңда еліміздің білім беру 
саласына жауапты шенеуніктер 
білім сапасын студенттердің 
оқу орын тәмамдағаннан кейін 
жұмысқа орналасуымен өлшеп 
жүргені жасырын емес. Егер осы 
байламға сүйеніп, мәселенің аста-
рына көз жүргіртсек, жекеменшік 
оқу орындарды бітірген түлектердің 
жұмысқа орналасуы мемлекеттік 
оқу орындарда тәлім алған 
қатарластарынан кем түспейтінін 
байқаймыз. Таяуда «Рейтинг.KZ» 
ақпараттық агенттігі еліміздегі 
жоғарғы оқу орындарының білім 
сапасын анықтау мақсатында жас 
мамандарды жұмысқа қабылдап 
жатқан жетекші компаниялар 
арасында сауалнама жүргізіп, 
мықтыларды анықтаған бола-
тын. Сауалнама нәтижесінде 
Қазақстандағы ең таңдаулы 10 
оқу орынның 7-і жекеменшік оқу 

орындар құраған. Осыдан-ақ, 
жұмыс берушілердің білікті маман 
дайындауда қандай оқу орындарға 
сенім артатынын бағамдауға бо-
лады. Қазақстан экономикасын 
құраушы ірі компаниялардың 
жекеменшік оқу орындарына 
таңдау жасауы жайдан-жай емес. 
Оның сыры жекеменшік универси-
теттер мен институттардың білім 
сапасын арттыруда үнемі ізденісте 
жүретінін байқауға болады. Же-
келеген білім ордаларының білім 
сапасын көтеруде Республикалық 
жекеменшік білім беру ұйымдары 
қауымдастығы да қыруар тірлік 
атқарып жүргенін атап айтуымыз 
қажет. Қауымдастық құрылған 
күнінен бастап, сырт елдегі озық 
іс-тәжірибелерді елімізге әкелу 
үшін көптеген ұстаздардың ше-
телде біліктілігін жетілдіруге 
мұрындық болып келе жатқанын 
атап айтуымызға болады. Үкімет 
еліміздің білім беру саласын-
да кәсіптік-техникалық білім 
беру жүйесін алғаш рет қолға 
алғанда бұған жұрттың алды бо-
лып, Республикалық жекеменшік 
білім беру ұйымдары үн қосқанын 
жақсы білеміз. Бұл бағытта 
қауымдастық Германиямен тығыз 
қарым-қатынас орнатып, кәсіптік-
техникалық білімнің көкжиегін 
кеңейтетін дуальді жүйені енгізуге 
күш салғанын айтсақ жетіп жа-
тыр. Халықаралық конференция-
да бұл жайында қауымдастықпен 
тізе қосып жұмыс істеп жатқан 
Германияның Трир қаласындағы 
шеберлер палатасының өкілі Карел 
Криз мырза жан-жақты айтып берді. 
Осыған дейін еліміздегі кәсіптік 
білім беретін колледждердің 
түлектері бар уақытын оқу орын 
қабырғасында өткізіп, теориялық 
тұрғыдан білім алғаны жасы-
рын емес. Дуальді жүйе бұған 
түбегейлі өзгеріс енгізгені белгілі. 
Бүгінде аталған жүйені енгізе 
бастаған орта буынды оқу орын-
дары жастардың білімді өндірістің 
қайнаған ортасында жүріп алуы-
на баса мәне беріп отыр. Осы-
лайша еліміздегі колледждер мен 
кәсіпорындар бірлесіп маман дай-
ындауды қолға ала бастады. Қазір 
колледж түлектері оқуға арнаған 
уақытының 80 пайызын өндіріс 
басында өткізіп, білікті маман бо-
луды басты орынға қойып отыр. 
Өз кезегінде конференция қонағы 
Карель Криз мырза «Қазір Герма-
нияда дуальді жүйе бойынша білім 
алып жатқан жас жеткіншектердің 
саны 1,6 миллионға жетіп отыр. 
Олар 350 мамандыққа маманда-
нуда. Осы ретте Германиядағы 
ірі 500 таяу кәсіпорын өздерінің 
өндірістік базасында жастардың 
мамандықтарының қыры мен сы-
рын жете үйренуіне жағдай жасап 
отырғанын мақтанышпен айта 
аламын. Ал шағын және орта биз-
нес өкілдерінің 80 пайызы дуальді 
жүйені қолдап, колледждер-
мен тығыз жұмыс істеп жатыр. 
Осының арқасында неміс эконо-
микасы дүниежүзін шарпыған 
қаржы-экономикалық дағдарысқа 
төтеп беріп, еліміздің абыройын 
асқақтатып келеді. Дуальді жүйені 
таңдаған Қазақстанның да осын-
дай биік жетістікке жетуіне шын 
жүректен тілектеспін», – деді Гер-
маниядан ат терелтіп келген маман 
ағынан жарылды. 
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Кәсіпкерлердің қайырымдылық іс-шараларымен айналысуы қоғам 
үшін қашанда маңызды. Қайырымдылық ізгіліктің анық көрінісі. 
Сондықтан қолымнен келгенше айналамдағы жұртқа қолдау көрсетіп 
тұруды өзімнің азаматтық парызым санаймын. Қазіргі таңда елімізде 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деген ұғым-түсінік қалыптасқан. 
Осылайша қазақ кәсіпкерлері қоғам алдындағы жауапкершілігін ба-
рынша түсініп отыр. 

Қазақстың сән әлеменің көшін өрге сүйреп жүрген нәзік 
жанды, ісімер шеберлеріміз баршылық. Солардың бір 
«Мақпал» сән үйінің директоры Базила Әбділманова. Соңау 
кеңес заманында да қазақы ою-өрнекке жан бітіріп, сән сала-
сында талмай еңбек еткен Б.Әбділманованы көпшілік жақсы 
біледі. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының белсенді 
мүшесі ретенде танылған апаймыз жақында өзі көптен күткен 
«Мақпал» сән үйінің галлереясын ашып, тұсауын кесті. 

«Мақпал» сән үйі галлереясының 
ашылу салтанатына Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы тарапынан Темір Назха-
нов пен Мәншүк Қоңырова, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова және 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-
ның басқарма төрайымы Ләззат Ибрагимова 
қатысты. «Мақпал» сән үйінің қуанышымен 
бөлісу үшін Астанадан арнайы келген Айткүл 
Самақова ханым Базиал Әбділманованы 
қазақтың сән өнерін дамытуды сонау кеңес за-
манында бастап, бүгінге дейін жалғастырып 
келе жатқан тәжірибелі ісмер маман екенін 
алға тартты. «Қазақтың сән өнерінде Базила 
Әбділманованың алатын орыны ерекше. Он 
саусағынан өнер тамған қас шебердің көздің 
жауын алатын киімдерін бүгінде өнер адам-
дары саханаға киіп шығып, халқымыздың 
қолөнер мәдениетін көпшілікке кеңінен наси-
хаттап келеді. Сондықтан ел мәдениеті үшін 
жаралған Базила құрбыма табыс тілеймін»,  
– деп халық қалаулысы ыстық ықыласын 
жеткізді. Көненің көзіндей болып жеткен 
ұлттық киімдерімізді жаңғыртып, сырт елдер-
де насихаттауда қолынан ине, жібі түспеген 

қазақ қызы ешқандай қолдау-көмексіз өз 
ісін дамыта білді. «Мақпал» сән үйінің 
ерен еңбегі жайында Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының вице-президенті Темір 
Назханов та өз ойын ортаға салды. 

– Базила Кәкенқызының еңбекқорлық 
қасиеті жастарға үлгі-өнеге қылуға болады. 
Кеңес заманында қазақтың ұлттық киімдерін 
тігіп, өзін ұлтжанды, қазақтың өжет қызы 
екенін таныта білген апайымызға қандай 
құрмет көрсетсек те жарасады. Осыдан 
бірнеше жыл бұрын бір топ кәсіпкерлермен 
бірге Франция астанасы Парижге барғаным 
есімде. Дүниежүзілік сән орталығы санала-
тын Париж қаласында Базила Әбділманова 
бір минутында құр өткізбеуге тырысты. Ол 
жақтағы сән үлгілерін мұқият қарап, ондағы 
замануи сән үлгілерін көкейіне тоқуымен 
болды. Өз басым бүгінгі кәсіпкерлердің 
бәрі Базила апайымыздай алдына мақсат 
қойып, соған жеткенші еңбектенуі тиіс деп 
есептеймін. Бүгін ашылып отырған гал-
лереяны ашуда көп еңбектенгенін жақсы 
білемін. Алдағы уақытта еңбегіңізді жемісін 
жеп, қазақтың ұлттық нақштағы сән өнерін 

дүниежүзіне насихаттап, жүре беріңіз! – 
деп ойын ортаға салды. Расында да Базила 
Әбділманова сән орталығын ашу жолында 
көптеген қиындықтарды бастан кешкенін 
білеміз. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қорының жеңілдетілген несиесін алу жолын-
да көп жүгірді. Сүйікті ісі ісімерлікті тастап, 
кәсібін өрістету үшін несие алуда көптеген 
қиындықтарды еңсергенін үлкен ерілікке 
бағалауға болады. Галлереяның ашылу сал-
танатына қатысқан «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қорының Ләззат Ибрагимова да 
Базила Әбділманованың «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасы шеңберінде 
жеңілдетілген несие алуда көп жүгіргенін 
жасырмай айтты. «Базила Әбділмановамен 
алғаш рет әкімдікте несие алудың соңында 
жүргенде таныстым. Сол кезде әпкеміздің 
бойынан мақсаткершілік қасиетін байқаған 
едім. Әрине, «Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасына бойынша несие алу оңай 
емес. Бұл үшін қажетті құжаттарды жинап, 
тапсырып, біраз күтуге тура келеді. Осындай 
сәттерде кейбір кәсіпкерлерге табандылық 
жетпей жататыны жасырын емес. Осы рет-
те кәсіпкерлерге Базила Әбділманованың 
сабырлылығын үлгі тұтар едім. Біздің «Даму» 
қорының қызметкерлері сізді еліміздегі 
кәсіпкерлікпен айналысып жүрген әйел 
азаматшаларға дем беруші ретінде жақсы 
таниды. Сіздің мақсатқа жету жолындағы 
табандылығыңыз жастарға үлгі-өнеге бо-
латыны сөзсіз», – деп «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» басқарма төрайымы өз ойын 
ортаға салды. 

Бұдан кейін «Мақпал» сән үйінің 
галлереясының ашылу салтанатына 
жиналған қауым Базила Әбділманованың 
қолынан шыққан сән үлгілерін көріп, тамша-
лады. Кеш барысында қазақ эстрадасының 
жұлдызы Айжан Нұрмағанбетова сахана 
түріне шығып, өз өнерін көрсетті.  

үздік аула сыпырушылар үшін арнайы 
бағалы сыйлықтарымыз да бар. Топ жарған 
жүлдегерді шипажайға демалдыру ойда бар. 
Ал екінші, үшінші орын иелеріне бағалы 
сыйлықтарды тапсыруды көздеп отырмыз. 

Дамағын елдерде кәсіпкерлердің 
өздері қайырымдылық іс-шараларын 
ұйымдастыруға мүдделі болып тұрады. 
Өйткені, оларда қайырымдылықпен 
айналысқан кәсіпкерлерге мемлекет тара-
пынан бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. 
Жалпы мұндай үрдіс біздеде де бар. 
Мәселен Қазақстанда игілікті шараларға 
атсалысқан компаниялардың мемлекетке 
төлейтін салығының 3 пайызы шегеріледі. 
Меніңше, салықтық мөлшерлемені бұдан да 
төмендетуге болады. Айталық, Америкада 
қайырымдылық істерін қаржыландырған 

компания жалпы төлейтін салығының 10 пай-
ызынан босатылады. 3 пайыз ғана салықтан 
босатылу ірі компаниялар үшін қомақты 
қаржы болып саналады. Ал шағын және 
орта бизнес үшін бұл соншалықты қомақты 
сомма емес. Қазақстандық кәсіпкерлер көп 
жағдайда қайырымдылық іс-шараларына 
жүрек қалауларымен барады. Осы рет-
те еліміздегі қайырымдылық қорларының 
жұмысын жандандырудың маңызы зор деп 
есептеймін. Қазіргі таңда қайрымыдық 
қорлары мен бұқаралық ақпарат құралдары 
арасындағы байланысты жандандыра 
түсудің де мәні зор. 

Жанат АБДЫКАЕВ, 
«Town Credit» микрокредиттік 

ұйымының жетекшісі, кәсіпкер.

Бүгінде кәсіпкерлер қайырымдылық 
шараларына өз қалуымен барады деп 
нық сеніммен айта аламын. Осыдан-ақ 
Қазақстандағы шағын және орта бизнес 
өкілдерінің моральдық таным деңгейі 
қаншалықты жоғары екенін байқауға бо-
лады. Иә, мен бір компанияның басшысы 
ретінде қандайда бір қайырымдылық ша-
расына қолдауға қатысты шешім қабылдай 
аламын. Бірақ шешім қабылдар сәтте 
ұжымдағы адамдардың атынан да шешім 
қабылдап жатқанымды түсінемін. Көмекке 
мұқтаж болған жандарға қолдау көрсету 
арқылы біздер өз арамызда моральдық 
құндылықтардың салтанат құруына жол 
ашамыз. Осы тұрғыдан алғанда кез кел-
ген компанияның қайырымдылық ша-
расына қатысуы өздеріне пайдалы деп 
айтар едім. Осы уақытқа дейін көптеген 
іс-шараларға қолдаушы болдық. Бірде же-
келген адамдарға қол созсақ, енді бірде 
қоғам игілігі үшін қажетті жұмыстарды 
атқарып, көптің алғысына бөлендік. Қазіргі 
қоғамда жергілікті билік орндарына мемле-
кет тарапынан қайырымдылық іс-шаралары 
үшін қаржы бөлінбейді. Сондықтан бұл 
ретте кәсіпкерлердің жергілікті билік 
орындарымен бірлесіп жұмыс істеуінің 

маңызы зор. Қоғамдық құндылықты 
қалыптастыруда кәсіпкерлердің бастама-
шы болуы жалпы қоғам үшін аса қажет 
дүние. Өнер адамадарының көмек көрсету, 
әлеуметтік жағдайы төмен топтарға көмек 
қолын созу және қоғам игілігіне қажетті 
жалпыламы іс-шараларға өткізуге атса-
лысуда кәсіпкерлері қамшы салдырмай 
келеді. Біздер қайырымдылық шараларын 
іске асыруда Алматы қаласы Медеу ауда-
ны әкімдігімен тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс істейміз. Аудан басшысы Сұлтанбек 
Мәкежанов ақылдасып, аудан көлеміндегі 
қандай іс-шараларға қатысатынымызды ал-
дын ала анықтап аламыз. Наурыз сынды төл 
мерекелерде киіз үй тігіп, шараның мәнді-
сәнді өтуіне өз үлесімізді қосамыз. Қазіргі 
таңда Медеу ауданындағы ауала сыпырушы-
лары арасында байқау ұйымдастырып, үздік 
аула баптаушыны анықтап жатырмыз. Ерте 
замандарда Еуропада мұржа тазалаушы кел-
се, көпшілік оны құт-береке келді, үйімізде 
жылылық орнайтын болды деп құрмет 
көрсеткен ғой. Бізде сол сияқты жұрттың 
аула сыпырушыларға деген құрметін арт-
тыру мақсатында осы іс-шараны қолға алып 
отырмыз. Ауласын мұнтаздай қылып таза-
лап, өз ісіне асқан жауапкершілікпен қараған 
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Кеден одағының құрылғанына биыл үш жылға жуық 
уақыт өтті. Осы үш жыл бізге не берді? Кеден одағының 
бүгіні мен ертеңі туралы жайында «Жас Қазақ» ұлттық 
апталығының сұрақтарына Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының вице-президенті Темір Назханов 
жан-жақты жауап берді.

мания мен Италиядан әкелетін 
бөлшектердің бағасының өсуі 
түрткі болды. 

– Кеден одағына кірер кезде: «Енді 
Қытайдың арзанқол тауарларына 
тосқауыл қойылады. Бұдан былай 
өз өнімдерімізді шығаратын бо-
ламыз» деген уәж жиі айтылды. 
Дұрыс есеп жасамадық па, әлде 
өзіміз дайын болмай шықтық па? 

– Шенеуніктер енді 16 милли-
он емес, 170 миллиондай халқы бар 
үлкен нарыққа шықтық деп желпінді. 
Билік басындағылар өнімімізді сау-
далап, табысқа кенелеміз деп ойла-
ды. Шындығында бәрі керісінше 
болып шықты. Қазақстанның эко-
номикасы, бизнесі бұған мүлде дай-
ын болған жоқ. Қазақстан халқын 
киіндіріп, тамағын беріп жатқан 
да – шетел. Тіпті бір кездері апор-
тымен даңқы шыққан Алматы ба-
зарына алма Қытайдан, тіпті Иран 
мен Польшадан келіп жатыр. Баяғы 
жартас, сол жартас күйінде қалды. 
Дағдарыстан бұрын елміздегі 
өндіріспен айналысатын шағын 
кәсіпкерлердің үлесі үш-ақ пайыз 
болатын! Орта және ірі бизнесте 
бұл көрсеткіш біршама тәуірлеу 
еді. Бірақ олардың өзі дағдарыс ал-
дында көп несие алған. Өндіріс са-
ласында несие алмасаң болмайды. 
Айналымға ақша керек. Ол несие 
кем дегенде 7-10 жылға берілген. 
Тауар шығарып, сатқанда ғана та-
быс болады. Дағдарыс кезінде орта 
бизнес қарызға белшесінен батып 
қалды. 

– Ресей ірімшік, сыр, арақ-шарап 
өнімдерімізге түрлі кедергілерді 
ойлап тауып, шекарасынан ары 
асырмай қойғаны мәлім. Оның 
үстіне, тасымал салығы дегенді 
шығарған. Ресейдің тауарларына 
қатысты бізде де осындай шара-
лар жасалып жатыр ма? 

– Бейтарифтік реттеу – сылтау 
табу деген сөз. Шығарған өніміңе 
Қазақстаннан сертфикат алсаң, Ре-
сейге апарып сату үшін ол жақтан да 
сертификат алуың керек. Ол бұрын 
да болған жайт. Ол неге өзгермейді? 
Біздің стандарттарды Ресей «ол 
дұрыс емес, біздегідей болуы ке-
рек» деп міз бақпай отыр. Тіпті 
арақ сататындарға депозитке мына-
дай ақша салуларың керек деген де 

күлкілі талап қойып жатыр. Мұның 
себебі түсінікті. Ресей мемлекеті өз 
өндірушілеріне қорған болып отыр. 
Қауымдастығымызда балықты 
қайта өңдеуші бір компания бар. 
Кеден одағына кіргенде бізде дай-
ын өнімді Еуропаға апарып сата-
тын, яғни еуросертификатқа ие 7-ақ 
компания бар еді. Олар тауарының 
70 пайызын Еуропаға, 15 пайызын 
Ресейге сататын. Ресейде мұндай 
70 компания болды. Тасымалдаушы 

компаниялардың да жайы осындай. 
Айырмашылығы он есе. Бізде 10 
компания болса, Ресейде 100 компа-
ния бар. Сүтіміз бен балығымыздың 
(қайта өңдеушілер үшін шикізат бо-
лып табылады) бағалары Ресеймен 
салыстырғанда арзан. Олар осы 
шикізатты көп сатып алып, өңдеп, 
өзімізге қайта сатуда. 

Бас санитары – 
президенттерді еске 

түсіреді 

– Жақында Ұлттық банктің 
төрағасы Григорий Марченко: 
«Қазақстан даму жағынан Ресей-
ден басып озбауы керек. Басып оза-
тын болсақ, Ресейді сүйреп жүре 
алмаймыз. Ал Ресей алдымызда 
болса, бізді сүйрей алады» деді. 
Мұны қалай түсінеміз? Ресейдің 
артында ілбіп жүру пешенемізге 
жазылған ба? 

– Қалжыңы болар. Біз Ресейге 
ешқашан да жете алмаймыз. Кеңес 
одағы кезінде ет, май, жүн, бидай, 
мұнай, металл секілді шикізат 
беретін ел болғанбыз. Қазір де дәл 
солай. «Үш жыл ішінде тауар алма-
су өсті» дейді. Оның құрылымын 
қарасақ, сол бұрынғы металлдан 

шығаратын кейбір өнімдер, мұнай, 
сосын бидай. Егер Кеден одағының 
құрамындағы елдер ДСҰ-ға кірсе, 
онда бұл ұйымның қажеті де жоқ. 
Себебі оның деңгейі басқа, мүлдем 
басқа талаптар қойылады. ДСҰ-
ға кірген соң олардың тарифімен 
сәйкестендіру қажеттілігі туады. 
Біздер тарифтерді көтеріп, Ресейдің 
тарифтеріне жақындаттық. Ресей 
өз нарығын өте күшті қорғап жа-
тыр. Көлік жасау ісі жақсы даму-

да. Біз енді сырттан ала алмаймыз. 
Жаман да болса, Ресейде жасалған 
көлікті алуға мәжбүрміз. Шетел-
ден әкелетін болсаңыз, салығы 
өте қымбатқа түседі. Осылайша, 
Ресейдің автокәсіпорын саласын 
көтеруге көмектесіп жатырмыз. 
Басқа тарифтерге қатысты да осы-
ны айтуға болады. Статистикалық 
мәліметтерге жүгінсек, бұрын 
Қытайдан қалай тауар таситын 
болсақ, қазір де солай тасып 
жүрміз. Себебі Қытайдың заттары 
Ресеймен салыстырғанда бәрібір 
арзан. Ресейдегі темір шикізаты 
Қытаймен салыстырғанда, 10-
15 пайыз қымбат. Қытайда баға 
өспеген. Шығыс көршімізбен 
арадағы логистика бұрыннан жақсы 
жолға қойылған. Ешқандай кедергі 
жоқ. Шенеуніктер бастапқыда 
қиын болады, бірақ артынша жақсы 
болады деп сендірген. Арада үш 
жыл өтсе де, оң өзгеріс көрінбейді. 
Инфляция өсіп жатыр. Мәселен, 
мұнайымызды Ресейге береміз. 
Олар өңдеп, бізге жанармайды 
қымбат бағамен қайта сатады. 
Жалпы, жанармайдың 35 пайызы 
Ресейден келеді. 

– Мәскеуде өткен Ресей, Бела-
русь және Қазақстан өкілдері 

бас қосқан Кеден одағының бір 
жиынына қатысқан азамат бы-
лай дейді: «Ресей мен Беларусь өз 
мүддесін қорғап, қызылкеңірдек 
болды. Қазақстан тарапы ләм-
мим деп жақ ашпады. Бұл менің 
намысыма тиді...» 

– Біздің мүддемізді 
табандылықпен қорғайтын адам-
дар болмады. Бішкекте өткен 
жиында Ресейдің бірінші вице-
премьері Игорь Шувалов Кеден 
одағында шешім консенсус арқылы 
қабылданады деп мәлімдеді. Шын-
туайтында, ешқандай консенсус 
жоқ. Ресейдің бақылау, санитарлық 
қадағалау органдарының құзыры 
өте күшті. Бізбен салыстыруға да 
келмейді. Ол елдің бас санитары бір 
– Геннадий Онищенконың сөйлеген 
сөзі мен ісі президенттерді еске 
түсіреді. 

– Сіздің сөзіңізге қарасақ, Кеден 
Одағының бізге түк пайдасы жоқ 
секілді боп көрінеді. Тым құрыса, 
бір жақсы жағын айтып бере ала-
сыз ба? 

– Бір ғана жақсы жері – шекара-
дан өткенде бұрынғыдай кеденшілер 
тексермейді. Бірақ енді шекарашы-
лар тиісе бастады. «Қандай зат апа-
ра жатырсың? Салығын төледің бе?» 
– деп мазалайды. Шекарашының 
онда шаруасы қанша? Парақор 
кеденшілерден құтылғанымызбен 
оның орнын «тәбеті» күшті шекара-
шылар басты.

– Қазақ бизнесі Ресей мен Беларусь 
бизнесімен бәсекеге түсуге дайын 
емес екенін айттыңыз. Ертең 
ДСҰ-ға кірсек, Кеден Одағымен 
жылап көріспейміз бе? 

– Солай болуы да мүмкін. Бірақ 
Кеден одағына қарағанда ДСҰ-
ның деңгейі өте жоғары. Ол жерде 
күшті Трансұлттық компаниялар 
бар. Ресейдің компанияларының 
өзі оларға бәсекелес бола алмай-
ды. ДСҰ-ға кірсе, Ресейге де өте 
қиын болады. Алайда бізді қорғап 
қалатын бір жағдай бар. Жеріміз 
үлкен, халқымыз аз. Жол шығыны 
көп. Сондықтан, оларға өндірісті 
осы жерде өндіру қолайлы болмақ. 
Әлемде жүйе арқылы бизнес жүріп 
жатыр. Қазір «Мега» секілді ірі 
дүкендерде сапалы әрі арзан тауар 
алуға болады. Ал «Барахолкада» 
бағаны түсірмейді. 

«Жас Қазақ» 

Тариф жалына қол 
тигізбейді

– 29 наурызда Бішкекте өткен 
«Қырғызстан Еуразиялық интегра-
ция жолында» атты халықаралық 
форумға қатыстыңыз. Жиын-
да Қазақстан, Ресей, Беларусь, 
Украина және Тәжікстан өкілдері 
бас қосты. Осы форумнан не ой 
түйдіңіз? 

– Қырғыз елі Кеден одағына 
кірмей, көп қиындықты ба-
стан кешіріп жатыр. Өйткені, 
Қырғызстан реэкспортпен айна-
лысушы ел еді. Қытай тауарлары 
Қырғызстан арқылы Қазақстан 
мен Ресейге өтетін. Кеден одағы 
құрылған соң шекара жабылды. 
Шекарадағы жағдайды өз көзіммен 
көріп қайттым. Адамның қарасы 
көп. Енді тауар жолы жабық. 
Қырғыздар өнімдерін Қазақстан 
мен Ресей нарығынан басқа жерге 
апарып сата алмайды. Сондықтан 
олар не де болса, тәуекелге бел 
буып, Кеден одағына кіруге 
ұмтылып отыр. Қырғыздар үшін 
Кедендік одақтың пайдасы шама-
лы. Кеден одағына кіруге тек қана 
бір мемлекетті үгіттеп отыр. Ол 
– Украина. Бұл ел болса, бас тар-
тумен келеді. Біріншіден, Украина 
ДСҰ мүшесі. Екіншіден, бұл елдің 
саясаты көп жерде Ресеймен қайшы 
келеді. Әсіресе, газ мәселесінде. 
Қырғызстанның келер жылы Кеден 
одағына кіру жоспары бар. Мен ауыл 
шаруашылығына қатысты баянда-
ма жасадым. Олар осы ұйымдағы 
Қазақстанның тәжірибесін 
біліп, артықшылықтары мен 
кемшіліктерін саралап көргісі келді. 
Өкінішке қарай, 2009 жылдан бері 
айтып келе жатқан дүниелеріміз 
өзгерген жоқ. 

Тариф ең үлкен мәселеге ай-
налды. Өндіріске келсек, бізде таза 
өндіріс жоқ. Шикізатын шетел-
ден аламыз. Мәселен, жиһаздың 
тақтайы, бекіткіштері және тағы 
басқа да керек-жарағы не Қытайдан, 
не Ресейден, не Еуропадан әкелінеді. 
Дүкендер мен қоймаларға қажетті 
тоңазытқыш құрылғылармен ай-
налысатын бір компанияның өз 
өнімдерін шығарып жатқанына үш 
жыл болды. Оның бағасы қазір 20 
пайызға қымбаттаған. Оған Гер-
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Көктем шыққалы бері Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы мен Полшаның елшілігі жанындағы Сауда және ин-
вестиция жөніндегі байланыс бөлімінің арасындағы іскерлік қарым-қатынас қызы түскендей. Бизнес клубтың бұл 
жолғы басқосуы тағы да «Галерея вин» мейрамханасында өтті. Отырысқа Қазақстан мен Польшаның кәсіпкерлері 
көптеп қатысып, бір-бірімен іскерлік байланыс орнатуға тырсты. Осы ретте Германияның Жентекші сарапшылар 
орталығының өкілдері қатысып, кезекті басқосудың мәні мен мазмұнын арттыра түсті.

бәсеңдетпей отырған бірден-бір ел 
саналып отыр. Сондықтан біздер 
дамудың даңғыл жолын таңдаған 
Қазақстанмен арадағы сауда-
экономикалық байланыстың 
гүлдене түскенін қалаймыз. 
Алдағы уақытта Қазақстан Поль-
шамен арадағы байланысын 
кеңейтіп, ЕуроОдақпен байланы-
сын нығайта түсетіне сенімдімін. 
Бүгінде Польша мен Қазақстанның 
экономикалық мүмкіндігі бір-
бірімен қарайлас. Сондықтан екі 
елдің қол ұстасып, дамуы жөн деп 
есептеймін, – деп консул мырза 
көкейге түйген көрікті ойларын 
ортаға салды. Осы ретте Бизнес 
клубтың жетекшісі Темір Назха-
нов соңғы уақыттары Қазақстан 
мен Польша арасындағы 
байланыстың тамыры тереңдей 
түскенін айтып, В. Осуховский 
мырзаның сөзін толығымен 
қолдайтынын алға тартты. Иә, 
айналдырған 2-3 жылдың ішінде 
қазақстандық кәсіпкерлер Поль-
ша жеріне жұмыс сапармен 
барып, ондағы әріптестерінің 
іс-тәжірибесіне қаныға түскені 
белгілі. Газетіміздің өткен са-

нында Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының белсенді 
мүшесі Нұржан Қалиевтың По-
занан қаласында өткен жиһаз 
көрмесінде қатысып, әріптестік 
көкжиегін кеңейтіп қайтқанын 
жазған болатынбыз. 

Мәртебелі мейманнан кейін 
сөз алған Тәулесіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының президенті 
Талғат Акуов Қазақстан мен 
Польша арасындағы іскерлік 
байланысқа көңілі толатындығын 
жеткізді. «Бүгінде екі елдің 
кәсіпкерлері арасына Поль-

ша тарапынан елшілік 
жанындағы Сауда және 
инвестиция жөніндегі 
бөлім арағайын болса, 
Қазақстан тарапынан 
біздің қауымдастық 
алтын көпір болып 
отыр. Осылайша біздің 
қауымдастық шағын 
және орта бизнес 
өкілдері алдында өзіне 
жүктелген міндетін абы-
роймен атқарып келеді. 
Алдағы уақытта біздер 
осы бағыттан таймай екі 
ел арасындағы сауда-
экономикалық байланы-
старды жандандыруға 
күш сала беретін боламыз. 
Ал поляк кәсіпкерлеріне 

елімізге инвестиция құйып, мол 
табысқа қол жеткізулеріңізге 
тілектестігімді білдірімен», – деп 
қауымдастық басшысы ақ тілегін 
алға тартты. 

Фармацевтика 
саласындағы жетістіктер

Соңғы уақыттары Польшаның 
фармацевтика салсындағы ірі 
компаниялары Қазақстанға ин-
вестиция құйып, отандық фарм-
цевтиканы дамытуға түбегейлі 
ден қойғаны белгілі. Осы рет-
те Santo Member of Polpharma 
Group фармацептикалық 
компаниясының өкілі Влодзи-
меж Грыглевич Қазақстанның 
фармецевтика саласын биік 
деңгейге көтеру жолында нендей 
жұмыстар атқарғанын алға тарт-
ты. Шымкенттегі «Химфарм» 
АҚ-мен терең байланыс орнатқан 
кәсіпорынның аяқ алысы жаман 
емес. Өз кезегінде В. Грыглевич 
мызра таяуда GMP халықаралық 
сапа стандартына қол жеткізіп, 
Қазақстанның фармецевтика сала-
сын еуропалық талаптарға сай ету 
жолында алғашқы қадам жаслаған 
алға тартты. GMP халықаралық 
сапа стандарты бойынша жұмыс 
істейтін кәсіпорының цехының 
өндірістік қуаты 35-50 млн. ам-
пулалар шығаруға жететінін 
алға тартты. Сондай-ақ, өндіріс 
ошағы қазір 32 атаулы дәрі-
дәрмек түрін шығарып, оның 
бірқатарын сырт елдерге экс-
порттап, еліміздің мерейін 
асқақтатып жатқанын алға тарт-
ты. «Өндірген өнімдерінің 10 пай-
ызын Әзірбайжан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Түркіменстан сияқты 
көршілес шет елдерге экспорт-
тап жатырмыз. Алдағы 3 жылда 
оны ең кемінде 30 пайызға дейін 
жеткізу жоспарда бар», – деді 
кәсіпорын басшысы. 

Қауымдастық алтын 
көпір

Бизнес клубтың жетекшісі 
Темір Назханов басқосудың рес-
ми бөлімін өз басқарып, алыстан 
ат терлетіп келген меймандарғы 
кезек-кезегімен сөз беріп, ой-
пікірін айтуға мүмкіндік жасады. 
Жиырма шақты бизнесмендерін 
өзімен ерте келген Польшаның Ал-
маты қаласындағы диполматиялық 
өкілдігінің Бас консулы Веслав 
Осуховский бірінші болып сөз 
сөйледі. Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы мен Польшаның 
іскер топ өкілдерімен арадағы бай-
ланысты жандандыруға өлшеусіз 
үлес қосып келе жатқан В. Осу-
ховский мырза Бизнес клубтың 
барлық мүшлерімен көзтаныс бо-
лып кеткенін мақтанышпен айт-
ты. Консул мырза бұған дейін де 
Польшаның көптеген кәсіпкерлерін 

бастап, Бизнес клубтың мәртебелі 
мейманы болғанын «НГ» газетіне 
талай рет жазған-ды. Өз кезегінде 
кәнігі дипломат:

– Қазақстандағы Польша 
елшілігі жанынан Сауда және 
инвестиция жөніндегі байланыс 
бөлімін құрғанымызда екі ел 
арасындағы іскерлік байланысты 
арттыруды басты мақсат еткен 
едік. Бүгінде біздер осы мақсатқа 
толықтай қол жеткізгенімізді 
көріп, көкірегімізді мақтаныш 
сезімі билеп отыр. Екі елдің 
кәсіпкерлерне алтын көпір бо-
лып отырған бөлімнің жұмысын 
жандандыруға Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
қосқан үлесі зор деп есептеймін. 
Біздер 3-4 жылдан бері 
қауымдастықпен тығыз қарым-
қатынас орнатып, әріптестік 
көкжиегін кеңейтіп келеміз. 
Мұны Бизнес клубтың белсенді 
мүшелері жақсы біледі. Шығыс 
Еуропадағы саяси-экономикалық 
ахуалы тұрақты 38 миллион халқы 
бар Польша қашанда Қазақстанды 
өзінің Орталық Азиядағы сенімді 
серіктесі санайды. Бүгінде 
Еуропаның көптеген елдері түрлі 
экономикалық қиындықтармен 
бетпе-бет келіп, ауыр кезеңді 
бастан кешіріп жатқаны жасы-
рын емес. Ал Польша мемлекеті 
болса барлық дағдарысқа қарсы 
сауатты іс-жоспарлар қабылдап, 
экономикалық дамуын деңгейін 

«Польфарма» Шымкенттегі 
зауытқа Қазақстанда саты-
лып жатқан өздерінің дәрілік 
препараттарының өндірісін 
әкеледі. Осылайша «Химфарм» 
«Польфармның» портфеліндегі 
300-ден астам өнімге, сондай-ақ 
қазіргі таңда жасалып жатқан 
400 жаңа өнімге бір мезетте қол 
жеткізеді. Бұл кардиологиялық, 
неврологиялық, гастрологиялық, 
сондай-ақ онкология мен 
биотехнологиялық препарат-
тарды құрайды. «Польфар-
ма» тобының коммерциялық 
қызметі Химфарм қызметімен 
бірігіп, нарыққа «Santo. Member 
of Polpharma Group» марка-
сымен танылып отыр. Осы-
лайша Қазақстан Орталық 
Азиядағы «Польфарма» тобының 
коммерциялық қызметін басқару 
орталығына айналады. Бұл 
компанияның Польша, Ресей, Ис-
пания және Түркияда өндірістік, 
зерттеу және сауда жүргізетін 
бөлімшелері бар, бұл өз кезегінде 
халықаралық деңгейде тәжірибе 
алмасуға мүмкіндік береді 
дейді мамандар. Үстіміздегі 
жылдың шілдесінде заманауи 
құрылғылар орнатылып, зауыт 
жылына 350 миллион ампула мен 
4 миллион инфузиялық пакет 
шығарады. Компания өз өнімінің 
сапасын арттыруға шамамен 84 
миллион долларға жуық қаржы 
жұмсамақшы. Айта кетейік, биыл 
«Химфармның» құрылғанын 130 
жыл толады. Отандық нарықтың 
50 пайызынан астамына иелік 
ететін «Химфарм» ел аумағында 
сатылатын әрбір бесінші дәріні 
жасап шығарушы саналады. 
Кәсіпорын 24 фармакологиялық 
топқа жататын дженерик және 
түпнұсқалық 200-ден аса дәрілік 
препаратты шығарып, жыл сайын 
20-ға жуық жаңа дәрі өндірісін 
игереді.




