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Төтенше 
жағдайда 

үрейге 
берілме!

Адам табиғаттағы, өндірістегі, 
көлік апаттарының төтенше жағдай-
дың басы-қасында болғанда оқиғаны 
әртүрлі бағалайды. Бірер адам-
нан шыққан үрейлену көпшілікке 
берілсе, онда жаппай үрей (паника) 
туындауы мүмкін. Үрейге берілген 
адамдар жағдайды шынайы бағалай 
алмайды немесе асыра сілтеуге бейім 
тұрады. Олар өз сезіміне бой ұрып, 
жауапкершілікті жоғалтады.

 Бұндайда теріс түсінушілік, бұрмалаушылық 
әңгімелер көп болады. Сондықтан адамдар-
ды төтенше жағдайларға алдын ала дайындау 
маңызды жұмыс. Апат жағдайында қалай қимыл-
даудың, іс-әрекеттің кезегін үйрету керек, жат-
тығулар өткізу қажет. Егер жаппай үрейленушілік 
туындаған жағдайда адамдармен тез арада сұх-
баттасып, қорқыныш сезімді жоюға тырысу ке-
рек. Басқаруды тез арада бір кісі өз қолына алға-
ны дұрыс. Содан кейін сол адамдардың өздерін 
құтқару, қалпына келтіру жұмыстарына кірісу 
керек. Психикалық денсаулық негізінен жұмыс 
орнында өзін сезінуге қажетті қабілетті тәжіри-
бені ғана емес, сонымен қатар, оны сақтап қалу 
үшін қажет. Құтқарушылардың кәсіби қызметін 
бастапқы сатыда дайындау, сапалы іріктеуге 
де тәуелді. Психологиялық дайындық психолог-
тар және (кезекші ауысымда) қатардағы құтқа-
рушылар және басқару бөлімшелер (біліктілікті 
арттыру басқару қызметкерлері) арқылы жүзеге 
асырылады. Құтқарушылар үшін бірінші орында 
маңызды – өзін-өзі бақылау дағдылары, зардап 
шеккендермен байланысу қабілеті және оларды 
психологиялық оқытуға бағыттау. Оқу процесіне 
енгізілген шиеленіс және қауіп элементтері, жоға-
ры психологиялық жүктемені еңсеру үшін бір-
те-бірте игеріледі, адам белсенді, күрделі және 
шиеленісті жағдайда ғана өз міндетін жүзеге асы-
рады. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Универ-
ситеті еліміздің бәсекеге қабілетті жоғары білімді 
болашақ маман иелерін дайындайтын бірден-бір 
жоғары оқу орны. Университет профессорлар 
мен оқытушылардың білім ресурстары және оқы-
тудың озық технологиялары мен инновациялық 
әдістерді тиімді қолдану арқылы білім алушы-
ларға мемлекетіміздің ғылыми және кәсіби сала-
ларында көптеген мүмкіндіктер ашатын оқу ор-
дасы. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың 2020 
жылғы қыркүйек айындағы және 2021 қаңтар 
айындағы халыққа жолдауындағы білім беру са-
ласы жөніндегі реформасының талаптарын мін-
сіз орындап жатыр. Бірінші кезекте қашықтықтан 
оқытуды қамтамасыз ету: «Күнделікті мәселе-
лерді шешумен қатар, балалардың бәріне бірдей 
мүмкіндік туғызу үшін жүйелі шаралар қабылдау 
қажет. Балаларымыз қай жерде тұрса да, қандай 
тілде оқыса да сапалы білім алуы керек». Со-
нымен қатар кәсіби білім беруді ұйымдастыру: 
«Біз кәсіби білім берудің бүкіл жүйесін еңбек на-
рығында сұранысқа ие білікті  мамандар қалып-
тастыруға бағыттағанымыз жөн». 

Қолжетімді және сапалы білім беру арқылы 
болашақ мамандар дайындауда көптеген ша-
ралар атқаруда. Атап айтсақ, «География және 
табиғатты пайдалану» факультетінің «Тұрақты 
даму бойынша ЮНЕСКО» кафедрасында ашық 
сабақтар, эдвайзерлік сағаттар өткізіліп жатыр. 
Білім беруге өте көп көңіл бөлінеді. «Қоршаған 
ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсізігі» 
мамандығының «Табиғи және техногенді тәуе-
келдер» пәнін игеруші диплом жобалауға дайын-
далып жатқан 4-курс студенттеріне ашық дәріс 
өткізілді. Дәріске төтенше жағдайлар саласы-
на еңбек сіңірген қайраткер, Әскери ғылымдар 
академиясының құрметті академигі, техника 
ғылымдарының докторы Тасболат Игбаев шақы-
рылды. Өндіріс орындарындағы еңбекті қорғау, 
ұйымдастыру, төтенше жағдайлар саласын-
дағы өзекті мәселелер туралы студенттермен ой 
бөлісті. Дәріске қатысқан кафедра мұғалімдері 
мен студенттер қонаққа сұрақтар қойды. Кафе-
дра меңгерушісі Т.А.Базарбаева  Тасболат Мың-
боловичқа алғысын білдірді. 

Қазіргі уақытта әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университеті QS жақандық рейтингісінде 
165-орында көтерілуі сапалы білім берудің нәти-
жесі. Бұл көрсеткіш ҚазҰУ-дің тек еліміздің ғана 
емес, бүкіл әлемдік көшбасшы университеттер 
қатарында болуы мақтаныш сезімін туғызады. 

Айгүл ҚОЖАХАН, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

Тұрақты даму бойынша
ЮНЕСКО кафедрасы,

қауымдастырылған профессор,
техника ғылымдарының кандидаты

Бағаны көтерген 
делдалдар заңға 

бағынбай ма?
– Cоңғы кезде өзіңіз жиі айтап жүрген қым-

батшылық мәселесі... Әсіресе азық-түлік бағасы 
15-30 пайызға дейін көтерілді. Ал «Тұтынушы-
лардың құқын қорғау» туралы заңда әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік бағасына 15 пайыз үсте-
ме қосылған жағдайда сауда орындары жауап-
кершілікке тартылуы керек. Бірақ билік бақыла-
усыз кеткен баға нарығын заң бойынша реттеуге 
асығар емес. Неге? 

– Азық-түлік бағасына байланысты өткір мәселе-
лердің бірі – делдалдардың әрекеті. Жақында ғана 
елде болып қайттық, барлық жерде азық-түлік бағасы 
қымбат. Халықтың күнделікті тұтынатын ет, май, қант, 
картоп, жеміс-жидек сияқты ас-суының бағалары 15-
25-30 пайызға дейін қымбаттаған жерлер бар екен. Біз 
мұның себебін қараймыз.

Парламент мүшесі ретінде өткенде  екі базарды 
аралап шықтым. Сонда байқағаным, ауылда сойылған 
малдың етінің құны мен қаладағы еттің бағасында 
800-900 теңгеге дейін айырмашылық бар. Демек, ша-
руаның өндірген тауарының бағасынан ортадағы дел-
далдар пайда көріп жүр. Бағаны көтеріп жүргендер де 
солар.

Жалпы баға саясатында үкімет тиімді тетіктер та-
буы керек. Шаруадан бірден базарға жеткізетіндей 
тетік керек. Бұл үнемі айтылады, бірақ орындалмай 
келе жатыр. Былай қарасаң, азық-түлік бағасын рет-
тейтін нарық дейді. Бірақ үкімет араласпауға болмай-
тын, әсіресе халықтың күнделікті тұтынатын тауарла-
рының бағасына үкімет міндетті түрде араласуы керек.

– Мінберлерде руханият мәселесі жиі ай-
тылғанымен, халықты әлеуметтік-тұрмыстық 
мәселелер көп мазалайтынын көріп жүрміз. 
Әсіресе, баспаналы болсам, баламды оқытсам 
екен деп күні-түні еңбектенгенмен, төменгі жа-
лақы, банктерден алған қарыз халықтың еңсесін 
көтертпей отыр. Мәжіліс депутаты Айбек Па-
яев жақында Үкіметке «Қазақстан халқының 
жағдайы әлемдегі 56 елдің ішіндегі ең төменгі 
деңгейдегілердің бірі. Халықаралық стандартқа 
және қазақстандық қоғамның қажеттіліктеріне 
сәйкес жалақыны нақты күн көріс минимумына 
сай көтеру ойларыңызда бар ма?» деген сауал 
жолдады. Сіздіңше қазіргі күрделі дағдарыс ке-
зеңінде Үкімет жалақыны өсіре ала ма? Жалпы 
халықтың әлеуметтік проблемаларын шешу үшін 
не істеу керек?

– Жалақы мәселесіне келер болсақ, бұл үнемі ай-
тылып жүрген мәселе. Өз басым осы мәселені екі рет 
басқа мемлекеттермен салыстыра отырып көтердім. 
Төменгі жалақы, төменгі күн көріс деңгейіне байланы-
сты мәселе өте күрделі және бұл кешенді түрде шешілуі 
керек мәселе. Оған үкіметтің берген жауаптары бар. 

Шынында да халықтың төменгі күнкөріс деңгейі, 
төменгі өмір сүру себеті өте төмен, қарабайыр. Ресей, 
Прибалтика, Белорусья, мемлекеттерінен өте төмен. 
Әлемдік халықаралық стандарттар бар, оларға жету 
үшін кешенді түрде жұмыстар атқарылуы тиіс. Бізде 
төменгі жалақы 42 500 ғой. 

Тіпті болмаса, біз ең төменгі айлық көрсеткішін 
(МРП-ні) көтеретін болсақ, ол бүкіл жалақыға, зейне-
тақыға, бүкіл төлем жүйесіне қатты әсер етеді. Сон-
дықтан мұның да дұрыс тетігін Үкімет жасайды деп 
ойлаймын. Өйткені үш жылдық бюджетті қабылдадық. 
Биылғы 2021 жылдың бюджетінде бұл төменгі күнкөріс 
деңгейі де және төменгі жалақы да өскен жоқ. Былты-
рғы мөлшерде қалды. Бірақ бұл бағытта үкімет жұмыс 
жасауға уәде берді.

– Қазір қоғам өте күрделі кезеңді бастан өт-
керіп жатыр. Тіпті  ата діннен, ислами имандылық 
жолынан адасушылық асқынып барады. Иман-
нан алыстап, ар-ұяттан безінудің де кейбір се-
бептері «Құдай мені тез байыта салса ғой» деген 
материалдық тәуелділіктің салдары секілді...

– Дінге қатысты мәселе өте көп. Әртүрлі көзқарас, 
әртүрлі пікірлер бар. Қазақстан негізі зайырлы мемле-
кет дегенімізбен, дін мемлекеттің негізі идеологиясының 
бір саласы. Имандылық, ибалық, ар-ұят, намыс сияқты 
құндылықтар мемлекеттен бөлінбейді. Дегенмен, кеңе-
стер одағында болған 74 жыл уақыт бізді ислам дінінен 
алшақтатты.

Тәуелсіздік алғаннан бері «есік-терезені» ашып та-
стадық. Елімізге еркін енген, бақылаусыз келген неше 
түрлі діндер мен наным-сенімнің барлығы ентелеп еніп 
ел ішін жайлады. 

Дінді реттейтін заң Парламентке бірнеше рет келіп, 
біршама өзгерістер енгізілді. Соның ішінде ата-дәстүр-
лерімізге сәйкес келмейтін ағымдарға тосқауыл қой-
ылды. Бірақ әлі де болса, қоғамда бізге жат кейбір 
көзқарастар қылаң беріп қалады. Меніңше бұл жерде 
тәрбие мәселесі жетіспей жатқан сияқты. 

Менің жеке өз көзқарасым, жалпы дінге терең бой-
ламау керек. Ол ұшы-қиыры жоқ мұхит. Негізі жас ба-
лалардың мешітке баруын, олардың діни оқуларға тым 
әуес болуын дұрыс деп ойламаймын. Бізде зайырлы 
қоғамның ең басты шарты – білім мен ғылым. Шын-
дығында дінге бетбұрған мемлекеттің дамығанын мен 
көрген жоқпын. Сондықтан зайырлы қоғам ретінде ұр-
пақтың тәрбиесі мен біліміне алаңдауымыз керек. Ал 
имандылық, ибалық мәселесінде дінді дұрыс пайдала-
нуымыз керек.

Біз эмоцияға
 тез беріліп кетеміз

– Өзіңіз білесіз, «Отбасылық-тұрмыстық зор-
лық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл» туралы заң 
жобасына қатысты қоғамның көзқарасы екіге 
жарылды. Қолдап жатқандар да, қарсылар да 
бар. Парламент бұл заңды қабылдамайтын бол-
ды, әлі де талқыланады, толықтырылады де-

ген ақпарат тарады. Сіздің ойыңызша заңдағы 
олқылықтар мен артықшылықтар қандай?

– Бұл заңға қатысты айтарым, былтыр Парла-
ментке түскен. Мәжілісте талқылаудан өткен. Қоғамға 
өте қажет заң. Ұлттық құндылықтарымызға, ұлттық 
салт-дәстүрімізге келмейтін кейбір баптар бар. Олар-
ды жөндеуге, толықтыруға болатын еді. Бірақ қоғамда 
түрлі көзқарастар мен пікірлерге байланысты заң жоба-
сы қазір Парламент пен Мәжілістен алынды. Заң қайта 
жасалады. 

Бірақ статистика деген нәрсе бар. Сол статисти-
каға сүйенсек, елімізде отбасындағы зорлық-зомбылық 
жылдан-жылға қатты асқынып барады. Қоғам орнын-
да тұрмайды, қазір басқа ұрпақ келді. Ұлттық құн-
дылықтарды онша менсінбейді.

Ғасыр ауысса да әлі отбасындағы әлімжеттік, ба-
ланы ұрып-соғу, әйелді сабау, тіпті мүгедек қылу, үйден 
қуып жіберу, далаға шығарып жіберу фактілері өкінішке 
орай бар. Қоғамдағы ең әлжуаз, қорғалуы өте нашар 
топ – балалар. Балалар қазір үйде тәрбиеленіп жа-
тыр. Заңның мақсаты отбасындағы озбырлыққа қарсы 
іс-қимыл, яғни профилактика – алдын-алу болатын. Ке-
лешекте қабылданатын заңда осы мәселелер қоғамда 
жан-жақты талқыланады. 

Маған да бірнеше азаматтар хабарласты. Зиялы 
қауымнан хабарласып, бассалып, ойбайға басып 
жатқандар бар. Мен «Сіз заңды оқыдыңыз ба?» дей-
мін. Оқыған жоқпын дейді. Заңды оқымай жатып, қалай 
пікір айтасыз, оқымайсыз ба деймін. Заңда қанша бап 
бар, сол баптарды қарап, түсінбейтін жерлерін заңгер-
лерден сұрап, бапқа қатысты нақты пікір айту керек 
қой. Өкінішке орай бізде эмоцияға, бір күндік мәселе-
лерге көңіл бөлу басым. 

Мен тағы да айтамын депутат ретінде, сенатор 
ретінде салт-дәстүрімізге, ұлттық құндылықтарымы-
зға қарсы келетін бірнеше бап бар екені рас. Біз бірінші 
мұсылман қоғамымыз, азиялық мемлекетпіз, дініміз 
ислам. Сондықтан да Еуропадағы, Америкадағы от-
басылық құндылықтар көп жағдайлар бізге келмейді. 
Бірақ отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы заң 
бізге керек. Ол салдармен күресетін заң емес, алдын 
алуға арналған заң болуы керек.

– Шынымен қазір елімізде қандай да бір 
мәселенің алдын алғаннан гөрі «болары болып, 
бояуы сіңген соң» жамырап, шулап ақыл айту 
тенденциясы қалыптасып келеді. Әр саланың өз 
кәсіби маманы қайда? «Шымшық сойса да, қа-
сапшы сойсын» қағидасынан айырылып қалдық. 
Қалтадағы дипломның да қадірі қашты. Жоғары 
оқу орнын бітіргендердің 20 пайызы ғана ма-
мандығы бойынша жұмыс істеуі мүмкін, қалған 
80 пайызына маман ретінде сұраныс жоқ. Бұл 
тығырықтан қашан, қалай шығуға болады деп 
ойлайсыз?

– Жоғары оқу орнын бітіретіндерге грант саны жыл 
сайын көбейіп келе жатыр. Гранттар туралы Парла-
ментте бірнеше рет мәселе көтергенбіз. Жалпы грант-
тарды бөлген кезде, мемлекет тарапынан оқытатын 
нақты сұраныс бар мамандықтарды бірнеше мини-
стрлік бірлесе анықтауға мүдделі болуы керек. Еңбек 
және әлеуметтік қорғау, Білім және ғылым министрлі-
гі, Ұлттық экономика министрлігі бар осылар алдағы 
жылдары қоғамға жоғары білімді қандай мамандықтар 
қажет болады, қай өңірге қандай маман қажет болады 
соны анықтап, сол болжамға сәйкес оқыту керек. Бірақ 
көп жағдайда бұл формальды түрде өтеді де, грантпен 
оқыған азаматтарымыз өз мамандықтары бойынша жұ-
мыс істемейді. Бұл үкіметтің тікелей жұмысы. Мұны біз 
үнемі айтып келе жатырмыз. Жақында ғана білім тура-
лы заңды қабылдадық, осы желтоқсан айында өзгерту-
лер мен толықтырулар енгіздік.

– Оқуға бөлінген гранттардың мерзімін он 
жылға ұзартып, университет бітірген маманды 
жұмысқа міндетті түрде орналастырып, еңбекке 
араластыру арқылы грантты қайтару секілді ми-
ханизмді іске қосса деген пікірлер де бар. Мұндай 
тәсіл мамандырды сұранысқа сай дайындауға 
әсер етер еді. Сіз, қажетсіз маман проблемасын 
қалай шешу керек деп ойлайсыз? 

– Бұрын грант алған студент бітіргеннен кейін жі-
берген жаққа бара бермейтін. Мысалы шалғай ауылға, 
шалғай ауданға бармайтын. Соңғы қабылданған заңға 
бірнеше баптар енгіздік. Грантты алып төрт жыл оқып, 
бакалавр бітірген соң жіберген жаққа бармайтын бол-
са, төрт жыл оқыған мемлекеттің берген қарызын қай-
таруы керек. Тіпті үш жыл оқып, соңғы курсын ақылы 
негізде оқитын болса да оқыған жылдарының қарызын 
қайтаруы керек. Бұл мемлекеттің мүддесіне жасалған 
мәселе.

Білікті Парламент қана 
нәтиже шығарады

– Иә, айтуыңызға қарағанда Үкімет пен Парла-

мент атқаратын шаруа әлі де көп екен. Мәжілістің 
жаңа құрамына да сын аз айтылып жатқан жоқ. 
Сіздіңше VII шақырымдағы депутаттар халыққа 
қызмет ететін сапалы заңдарды қабылдай ала 
ма? «Еститін Үкімет» қағидасына сай жұмыс істе-
уге қабілетті ме?

– Жетінші шақырылымдағы Парламентке әртүр-
лі көзқарастар бар. Сайлау өтті, өткен сайлауды айта 
бергеннен ештеңе өзгермейді. Өзінің артықшылықтары 
мен кемшіліктері бар. Артықшылығы партиялық прай-
меризді алғаш рет қолданды. Мен өзім біршама жақ-
сы жақтарын көрдім. Бұрын білінбей жүрген қоғамда 
пікірлері естілмей, өтуге мүмкіндігі болмай жүрген біраз 
азаматтарға жол ашылды. «Nur-Otan» праймериздері 
арқылы облыстық мәслихат, қалалық, аудандық мәс-
лихаттарға мықты-мықты өзінің көзқарасы, пікірлері 
бар азаматтар сайлауға өтті. Парламентке де бір топ 
азаматтар келді. Нәтиже алдағы уақытта көрінер. 

Әрине Парламент өте күшті болу керек. Білікті Пар-
ламент болу керек. Әр саланың мықты-мықты маман-
дары отыруы керек.

Мемлекеттік тіл туралы 
Заң керек!

– Биыл еліміз Тәуелсіздіктің 30 жылына аяқ 
басты. Мемлекетіміздің дербес даму даңғылында 
бағындырған биіктеріміз, орындалған арманда-
рымыз аз емес. Әттең, дейтін бір тұсымыз қазақ 
тілінің өз тұғырына қона алмай, «босаға жағалап 
жүрген ауыр халі». Кеше ғана ант қабылдаған 
депутаттар ана тіліне тіптен шорқақ. Нельсон 
Мендела «Адамның түсінетін тілінде сөйлессең, 
сен оның басымен сөйлесесің. Ал егер ана тілін-
де сөйлессең, онда оның жүрегімен сөйлесесің» 
депті. Айтыңызшы, қазақтың мемлекеттік тілі 
– ана тілінде сөйлемейтін Парламент қазақтың 
жоғын қашанғы «түйе мініп жүріп» жоқтайды? 
Қашан қазақтың «жан  қалауына» қызмет етеді?

– Тіл тақырыбы әбден жауыр болған тақырып. Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаев  «Егемен Қазақстанға» 
берген соңғы сұхбатында ұлттық құндылықтарға бай-
ланысты өзінің үлкен бағдарламалық мақаласын-
да айтты. Біздің комитет Парламентте ұлттық құн-
дылықтарға байланысты үлкен тыңдау өткіземіз. Біз 
мемлекеттік тілді қабылдау туралы мәселені көтеретін 
боламыз. 

Қазіргі тілдер туралы заң емес, мемлекеттік тіл 
туралы заң қабылдауымыз керек. Сол кезде басқа 
заңдар сол мемлекеттік тіл заңының аясында ары 
қарай өз жұмысын жасай беретін болады. Шынымен 
мемлекеттік тіл мәселесі – өте өзекті мәселе. Ол ке-
рек. Тілді 30 жыл айтып келе жатырмыз. Айтудан кенде 
болған жоқ. Бірақ енді заңмен бекіту керек. Барлығын 
заң аясында жасауымыз керек. Мысалы Прибалтика, 
көрші мемлекеттер заңмен бекітті. Біз де заңмен рет-
теуіміз керек.

– Қазіргі Ресейдегі жағдай ары қарай қалай 
өрбиді деп ойлайсыз? Егер санкция әлі де кү-
шейетін болса, салдары біздің экономикаға, тең-
гемізге кері әсер етпей ме?

– Ресей үлкен мемлекет. Негізінен сыртқы саясаты-
на қарайтын болсақ, одан әлі совет одағынан қалған 
империялық пиғылды байқау болады. Ал, жалпы қуаты 
мен байлығы әлемдегі ең мықты мемлекеттер қатарын-
да. Ғылыми әлеуеті, экономикалық әлеуеті де жоғары. 
Бірақ дәл қазіргі әлеуметтік, экономикалық жағдайы 
тым жақсы деп айта алмаймын. Өйткені Батыс Еуропа 
елдерінің, Американың санкциялары Ресейдің эконо-
микасына үлкен зиян келтіріп жатыр. 

Ресейдің ішкі саясатында, ішкі ауылдарында, ай-
мақтарында жағдай өте ауыр, өте қиын. Сыбайлас 
жемқорлық өте жоғары. Сондықтан Ресей халқының 
күннен күнге билікке қарсы наразылығы күшейіп келеді. 
Навальныйға байланысты халықтың билікке қарсы кө-
терілісінің бәрі Ресейдің ішкі шаруасы. 

Онда болып жатқан оқиғалардың ықпалы Қа-
зақстанға да тиюі мүмкін. Біз олардың ішкі шаруасына 
қол сұға алмаймыз. Дегенмен келешекте оларды үлкен 
реформа күтіп тұруы мүмкін. Саяси реформа, басқа да 
бір өзгерістер болуы мүмкін. Халқының, басқа да топ-
тардың Ресей билігіне қарсылығы үдеп барады. Бұл 
жағынан қарағанда Ресейдегі жағдай Қазақстан үшін 
де сабақ болуы керек.

Интеграциялық саясатта 
Ресейдің үлес 
салмағы  басым

– ЕАЭО интеграциялық процестер көбіне эко-
номикалық тұрғыда тәуелділік қамытына ұқсай-
ды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
ЕАЭО-тың былтыр мамыр айында өткен жиы-
нында ЕАЭО-тың жаппай интеграциялау саяса-
тының кейбір тармағы уақыт өте келе маңызын 
жоятынын айтты. Бірақ Президенттің ұсыны-
сын өзге түгіл өзіміздің экономистер ескерген 
жоқ. Жалпы ішкі және сыртқы нарықта отандық 
өндірістің дамуына ЕАЭО-тың интеграциялық 
біртұтастандыру саясатының кері әсері көп си-
яқты?...

– ЕАЭО-қа да қатысты әртүрлі көзқарастар бар. 
Солардың ішінде бұл одақ тиімсіз деген пікір көп ай-
тылады. Біз зерттеп көрдік. Тиімсіз тұстары да, тиімді 
тұстары да бар. Әсіресе, Ресей тарапынан тиімді 
тұстары аз. Интеграциялық саясатта Ресейдің үлес 
салмағы өте көп.

Біз Ресей сияқты тауар өндіруші ел емеспіз, тауар 
алушы, тұтынушы елміз. Өкінішке орай ішкі нарығы-
мызда отандық тауарды сыртқа шығару жоқ. Көбіне 
шикі зат шығарушымыз.  Біздің ең үлкен кемшілігіміз, 
ұтылған тұсымыз қай саланы алсақ та өзіміздің бренд 
болатын отандық тауарларымыз жоқтың қасы. Көбіне-
се шикі зат, мұнай, газ, басқа да прокаттар ғана бар. 
Сондықтан біз тұтынушы ел ретінде Ресейдің, Бело-
русьяның заттарын, тауарларын алушы ғанамыз. Сол 
жағынан келгенде, біз ұтылып отырмыз.

Екінші жағынан біз көрші мемлекетпіз. Бұрын бір 
одақта болдық. Кедендік жағынан, мысалы Ресейден, 
Белорусьядан, Армениядан келетін тауарлардың, ке-
дендік одақ, еуразиялық одақ болмаса қосымша құн 
салығы 30 пайызға дейін қымбаттап кетер еді. Осы 
тұрғыдан келгенде еуразиялық одақ елдерінің тауарын 
тиімді бағада алып отырмыз. Шетелден, Еуропадан 
тіпті Қытайдан келетін тауарлар мен еуразиялық одақ 
елдерінен келген тауарларды салыстырсақ болады.

Мұның әрине әлі де жетілдіретін тұстары өте көп. 
Бұл саяси одақ емес, экономикалық одақ. Жалпы көп-
теген ратификациялық заңдарды қабылдап жатырмыз. 
Кейбір бұйымдар мен өнімдерді таңбалау саясатының 
бізге керек емес тұстары да бар. Ол Парламентте ай-
тылып жатыр. Келешекте ол жөнделеді деп есептеймін.

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен – 
Тілекгүл ЕСДӘУЛЕТ   

ҚР Парламенті сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлы: 

Ресейдегі жағдай 
Қазақстан үшін де 
сабақ болуы керек


