
  
 
 
 
 
 

26.12.19 Алматы      «TT Aspandau» дискуссиялық клубы  

                                                                                               Think Tank #16 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ҰҚСК екінші отырысындағы президент Қ. Ж. Тоқаевтің шешімдері:  

мәселелер ма, әлде болашақ па 

 

Спикерлер: 

Асылбек Қожахметов – AlmaU президенті, «Қазақстанның азаматтық альянсы» заңды 

тұлғалар бірлестігінің президенті, «Aspandau» ҒББҚ Басқармасының мүшесі. 

Қанат Нұров — «Aspandau» Ғылыми-білім беру қорының президенті 

Марат Шибутов — Алматы қаласының коғамдық кеңес мүшесі 

Айдос Сарым — саясаттанушы, қоғам қайраткері. 

Дискуссияның бастаушысы және модераторы: 

Бейбіт Апсенбетов — кәсіпкер, «Aspandau» ҒББҚ қамқоршылық кеңес мүшесі, өткенде 

«Казкоммерцбанк» АҚ басқарушы директоры және Deloitte & Touche серіктесі. 

2019 жылдың 20 желтоқсанында Қазақстанның президенті Қ.-Ж. Тоқаев, Ұлттық 

қоғамдық сенім кеңесінің үш айлық жұмысын қорыта отыра, бірқатар саяси бастамалар 

ұсынды. Атап айтқанда, онда парламенттік оппозиция институтының қажеттілігі туралы, 

әлеуметтік, этникалық араздықты қоздыру туралы баптарды ізгілендіру және ғайбат айтуды 

қылмыс деп танымау туралы, сондай-ақ минтингтерді ұйымдастыруға хабарландыру 

тәртібін енгізу туралы айтылды.  

Бұл ұсыныстар елдегі демократиялық институттардың қайта құрылуы үшін өте 

маңызды, алайда бұл өзгерістер саяси партияларды тіркеу туралы шалағай шешімнің 

тұрғысынан қарағанда қаншалықты түбегейлі? Осы шаралардың революциялығына 

қарамастан, бұл жаңалық неге мемлекеттік телеарналарда бірінші болып шыққан жоқ, неге 

Қазақстанның элиталарын аяғынан тік тұрғызбай, азаматтық қоғамды да аса толқытқан 

жоқ? Бұл саяси шикілік па, «жатталған әсліздік» синдромы, әлде қоғамдағы 

демократизацияға деген сұраныстың жоқтығы ма? Осы сұрақтарға Ұлттық қоғамдық сенім 

кеңесінің мүшелері  Think Tank #16 шарасында жауап береді.  

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

ТТ ASPANDAU дискуссиялық клубы (Think Tank Aspandau)  

 

«Аспандау» ғылыми-білім беру қоры «Қазақстан-2030» Ақпараттық қоғамды құру 

саясатын» іске асыру барысында ТТ ASPANDAU дискуссиялық клубын жасады, оның 

мақсаты қоғамның өзекті мәселелерінің ғылыми негізделген шешімдерін табу. Клуб өз 

жұмысын мемлекеттік саясат пен қоғамдық пікірге әсер ете алатын сараптама 

қоғамдастығының элиталарының қатысумен жүргізілетін ғылыми семинар-дискуссиялары 

түрінде атқарады.  

  ТТ ASPANDAU дискуссиялық клубы жұмысын 2012 бастады және бүгінгі күнге 

дейін мына Think Tank шараларын өткізді: 

1.  29.05.2012 «ҚР экономикалық және саяси болашағы» — Айдан Кәрібжановтың 

қатысуымен; 

2.  31.08.2012 «ҚР қор нарығының даму болашағы» — Эльдар Абдразақовтың 

қатысуымен; 

3.     25.12.2012 «Қазақстан Республикасының білім беру мәселелері» — Ораз 

Жандостың қатысуымен; 

4.  25.04.2014 «Жалпы адамзаттық әлде ұлттық құндылықтар: Әлемдегі және 

Қазақстандағы соңғы оқиғалары тұрғысынан қарағандағы басымдылықтарды 

белгілеу» - Шоқан Лаумулиннің қатысуымен;  

5.  26.06.2014 «Қазақстандағы жоғары білім алудың мәселелері мен даму болашағы» 

– Асылбек Қожахметовтың қатысуымен; 

6.  16.10.2014 «Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігі — объективтік ақиқатты 

іздеу» — Арманжан Байтасовтың қатысуымен; 

7.  05.12.2014 «ЕЭО болашағы мен КО-ның Қазақстан үшін нәтижелері: «Қазір 

қайдамыз?» Раимбек Баталовтың қатысуымен; 

8.     27. 05.2015 «Қазақстандықтардың ұлттық сәйкестігі: біртұтас Қазақстандық 

Ұлттың титулдық ұлты ретіндегі қазақтар» — Айдос Сарымның қатысуымен; 

9.     09.06.2016 «Мұнайдың бағасы төмен кезіндегі бюджет және бағам саясаты» — 

Рахим Ошакбаевтың қатысуымен; 

10.  12.04.2017 «Еңбек нарығы: Қазақстандағы құрылымдық жұмыссыздықтың 

қалыптасуына әсер ететін факторлар және оларды жеңу жолдары» — Жақсыбек 

Күлекеевтің қатысуымен; 

11.  15.11.2017 «Қазақ алфавитін латындандыру» — Қанат Тәсіпбековтың 

қатысуымен; 

12.  29.03.2018 «Қазақстанның қоғамдық сананың қалыптасуындағы тарихи 

ғылымның маңызы» — Радик Темірғалиев пен Сұлтан Әкімбековтың 

қатысуымен; 

13.  15.06.2018 «Активтердің телеком-саласында шоғырлануының 

макроэкономикалық зардаптары: «Қазақтелеком» АҚ-ның «КСЕЛЛ» 

компаниясы акцияларының бақылау пакетін сатып алуының пайдасы мен 

зияны» — Каспарс Кукелистің қатысуымен; 



  
 
 
 
 
 

14.  09.08.2019 «Теңге – девальвациялық болжаулар және инфляция» — Алмас 

Чукин, Ануар Үшбаев және Арман Бейсембаевтің қатысуымен; 

15.  14.11.2019 «Зейнетақы реформасы: жетістік па, жоқ сәтсіздік па?» — Алмас 

Чукин, Бейбіт Апсенбетов, Шолпан Айнабаеваның қатысуымен. 

Think Tank Aspandau материалдарымен мына сілтемелер бойынша таныса 

аласыздар: 

Сайтымыздың Think Tank Aspandau бөлімінде – www.aspandau.kz 

Youtube-арнамызда – www.youtube.com/user/Aspandau 
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