
Жылжыту  тасылымдар тізбегінің тиімділігін арттыру, отандық кəсіпорындардың 
транспорттық экспорт жəне  импорттық, Қазақстанның көліктік-логистикалық кешені 
кəсіпорындары проблемаларын шешу бойынша  бірлескен іс-қимылды қамтамасыз ету, олардың 
мүдделерін халықаралық бірлестіктерде қорғау жəне ілгерілету.

Одақтың бүгінде  58 мүшесі бар. Олар: КазАТО, КазАПО, АНЭК, КАО, 
АПМТ, АЖВК, АСиПМИ жəне тағы басқалар. Сонымен қатар Одақтың 
құрамына  «ҰК» «ҚТЖ» АҚ, «KTZ-Express» АҚ, «ҚазПочта» АҚ, «ҚТЖ»-
ГП», «Кедентранссервис» АҚ, «АМТП», «Казтемиртранс» АҚ, «Air 
Astana» АҚ, «ҰК «КазАвтоЖол» жəне тағы да басқа  ірі компаниялар кіріп 
отыр. 

Сонымен қатар ұйым құрамында 570  транспорттық-логистикалық 
компания бар. 

"KAZLOGISTICS" ҚКҚО халықаралық ұйымдармен белсенді өзара іс-қимыл жасайды, Еуропа 
мен Азияның бірқатар ірі көліктік-логистикалық ұйымдарының құрамына кіреді.

"KAZLOGISTICS" ҚКҚО  төмендегі халықаралық ұйымдарға  кіреді:
– "Тасымалдаушылар мен экспедиторлар қауымдастығының Федерациясы (ОАӨЭЫ ФАПЭ)", 

ОАӨЭЫ елдерінің, сондай-ақ тасымалдарды дамытуға, сауда мен логистикаға, ұлттық 
қауымдастықтардың мүдделерін қолдауға жəрдемдесу үшін басқа елдердің тасымалдаушылар, 
экспедиторлар қауымдастықтарын жəне логистикалық қауымдастықтарын біріктіретін 
халықаралық мемлекеттік емес коммерциялық емес ұйым ( 9 елдің 24 қауымдастығы ФАПЭ 
мүшелері болып табылады);

– "Еуразиялық көлік, экспедиторлық жəне логистикалық ұйымдар одағы (ЕОКЭЛО)". Көлік, 
экспедиторлық жəне логистикалық ұйымдар одағының қызметі тасымалдаушыларға, жүк иелеріне, 
экспедиторларға, логисттерге, сондай-ақ жол саласының ұйымдарына қатысушы елдердің жүктерін 
сапалы тасымалдауда қолайлы жағдайлар жасауға, ведомстволық жəне өзге де кедергілерді 
қысқартуға, көлік саласының барлық қатысушыларының бəсекеге қабілеттілігін жақсартуға, 
бизнестің бұл түрі одан да тартымды болуы үшін көліктің əртүрлі түрлерінің көлік ағындарының 
көлемдерін келісу шарттарына  бағынады.

"KAZLOGISTICS" СТК мынадай ұйымдармен ынтымақтасады:

- Латвия логистика қауымдастығы (ЛАЛ);
- Латвия өнеркəсіпшілері конфедерациясы (LPK);
- Ресей көлік Одағы (СТР);
- "Түрікмен Логистика"Қауымдастығы;
- Беларусь Халықаралық автомобиль тасымалдаушылар қауымдастығы (БАМАП);
-Украина көлік-экспедиторлық ұйымдарының Қауымдастығы (УКРВНЕШТРАНС);
- Ауғанстанның көліктік-экспедиторлық компаниялар қауымдастығы (AAFFCO);
- Қытай коммуникациялық көлік қауымдастығы (ҚКТА);
- Тəжікстан Республикасының халықаралық автомобиль тасымалдаушылары қауымдастығы 

(ABBAT);
- "АМАП КР"Қырғыз Республикасының халықаралық автомобиль тасымалдаушылары 

қауымдастығы;
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«KAZLOGISTICS» Қазақстанның көлік қызметкерлері одағы

БІРЛІКТЕ-КҮШ

«KAZLOGISTICS» Қазақстанның көлік 

қызметкерлері одағы



 2018 жылы логистика тиімділігінің индексінде Қазақстан 

2016 жылмен салыстырғанда 6 позицияға көтеріліп, əлемнің 160 

елінің арасында 71-орынды иеленді, Ресейді (75), Өзбекстанды 

(99), Беларусьті (103), Қырғызстанды (108), Грузияны (119), 

Түркіменстанды (126) жəне Тəжікстанды (134) басып озды.
  Логистика тиімділігінің индексі - LPI (Logistics Performance 

Index) – тауарларды жеткізуді жүзеге асырудың жеңілдігі мен 

ұлттық жəне халықаралық деңгейде сауда логистикасының жай-

күйін қарайтын Дүниежүзілік Банктің индексі. Көрсеткіш 

халықаралық саудадағы жеткізілім тізбегінің тиімділігін өлшейді 

жəне əр 2 жыл сайын бағаланып отырады.

 
1) кеден органдары жұмысының тиімділігін;
2) инфрақұрылым сапасын;
3) тауарларды халықаралық жеткізуді ұйымдастырудың 

жеңілдік деңгейін;

4) логистикадағы құзыреттілікті;
5) жеткізу тізбегінде тауарларды қадағалау мүмкіндігін;
6) жеткізу мерзімдерінің сақталуы.

  2018 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанның 

позициялары  жеткізу мерзімдерін сақтау (42 позицияға), кеден 

органдары жұмысының тиімділігі (21 позицияға), логистикадағы 

құзыреті (2 позицияға) көрсетікштері бойынша жақсарды.  Қалған 

көрсеткіштер бойынша аздап төмендеді.

 Индекс келесі алты факторды бағалайды:

Қазіргі уақытта Қазақстан аумағы арқылы 11 халықаралық транзиттік дəліз өтеді,  Оның ішінде 5 
теміржол жəне 6 автомобиль дəлізі бар.

- Трансазиялық теміржол магистралінің Солтүстік жəне Оңтүстік дəліздері.
Солтүстік дəліздері  Батыс Еуропа - Қытай, Корея, Жапония Ресей жəне Қазақстан арқылы (Достық 

– Астана - Петропавл учаскесі).
Оңтүстік Оңтүстік – Шығыс Еуропа-Қытай жəне Түркия, Иран, Орталық Азия елдері жəне Қазақстан 

арқылы Оңтүстік - Шығыс Азия  (достық-Сарыағаш учаскесі) 
- Орталық Азия дəлізі. Орталық Азия-Ресей жəне ЕО елдері (Сарыағаш-Арыс-Қандыағаш-Озинки 

учаскесі).
- "Солтүстік-Оңтүстік" дəлізі. Оған Солтүстік Еуропа-Ресей мен Иран арқылы өтетін Парсы 

шығанағы елдері, Қазақстанның қатысуымен Ақтау теңіз порты учаскесінде – Орал жəне Ақтау - Атырау 
өңірлері). Сонымен қатар - "ТМТМ" (ТРАСЕКА). Қытай-Қазақстан-Кавказ-Түркия-Румыния Украина.

Алматы-Қарағанды-Астана-Петропавл;

Омбы-Павлодар-Семей-Майқапшағай;

Ташкент-Шымкент-Тараз-Бішкек-Алматы-Қорғас;

Астрахань-Атырау-Ақтау-Түрікменстан шеғарасы;

Нұр-Сұлтан – Қостанай – Челябі – Екатеринбург;

Шымкент-Қызылорда-Ақтөбе-Орал-Самара.

Қазақстан 2018 жылғы LPI рейтингінде

Инфрақұрылым сапасы

 сақтау

Халықаралық тауарлар 
жеткізілімін 
ұйымдастырудың 
қарапайымдылығы

Жеткізілімдердің 
барлық тізбегінде 
тауарларды бақылау

кеден органдары 
қызметінің тиімділігі

логистикадағы 
құзыреттілік

2016 ж. 2018 ж.

77 71 (+6)

Көрсеткіштер 

65 81 (-16)

Жеткізу мерзімдерін 92 50 (+42)

82 84 (-2)

71 83 (-12)

86 65 (+21)

92 90 (+2)

ортақ орын

1. ҚР контейнерлеу бағдарламасын келісу жəне бекіту
2. ҚР логистикалық картасын əзірлеу
3. Көлік жəне логистика бойынша статистикалық деректерді талдау
4. Логистика тиімділігі индексінде (LPI)Қазақстанның позициясын жақсарту
5. "Domestic LPI"бойынша жыл сайынғы талдау жəне есеп беру
6. Көлік жəне логистиканы цифрландыру.

 КӨЛІКТІК ЛОГИСТИКА
Логистикалық тиімділік индексі (LPI)

Жұмыс бағыттары:

Теміржол дəліздері:

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТРАНЗИТТІК ДƏЛІЗДЕР
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Орал
Ақтөбе

Петропавл

Павлодар

Семей

Автокөлік дəліздері:

Ақтау

Атырау

Қостанай

Нұр-Султан

Қөкшетау

Қарағанды

Қызылорда

АлматыТараз

Шымқент



Қазіргі уақытта республикада 20 əуежай жұмыс істейді. Тəуелсіздік жылдары барлығы 18 
əуежайда ұшу-қону жолақтарын реконструкциялау/ салу жəне 13 əуежайда терминалдарды 
реконструкциялау/ салу жүргізілді.

2020 жылы Түркістан қаласының əуежайы салынды, ол Тəуелсіз Қазақстандағы жаңадан 
салынған алғашқы жаңа əуежай. Бүгінде  Шымкент əуежайының жаңа терминалының құрылысы, 
Орал əуежайының терминалын, Өскемен əуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту жəне 
Үржар жəне Үшарал əуежайларын жаңғырту жалғасып жатыр.

"Қуатты өңірлер – ел дамуының драйвері" ұлттық жобасы шеңберінде өңірлік əуеайлақ 
инфрақұрылымын дамыту бойынша іс-шаралар көзделген.

Қазіргі уақытта одақ жылына жолаушылар ағыны кемінде 100 мың жолаушысы бар 
əуежайларды, оның ішінде ЖƏЖ əуеайлақтарын субсидиялау тетігін əзірлеуге белсенді 
қатысады, тиісті нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіледі. Жұмыс тобының мүшелері 

1. Нұр-сұлтан жəне Алматы қалаларының əуежайлары үшін мүлік салығы бойынша 
мөлшерлемені басқа əуежайларға қатысты қолданыстағы тетікке ұқсас 1,5 пайыздан 0,1 пайызға  
дейін төмендету қажеттілігі;

2. Отандық авиакомпаниялар үшін авиаотын құнының тапшылығына жəне тұрақсыздығына 
байланысты проблемалар;

3. Əуе кемелері паркін жаңарту қажеттілігі;
4. Əуежайларда жерүсті қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларында тиісті өлшемдердің  

болмауына байланысты Қазақстан əуежайларында жерүсті қызмет көрсетуді отандық 

1. Нұр-сұлтан жəне Алматы қалаларының əуежайлары үшін мүлік салығы бойынша 
мөлшерлемені басқа əуежайларға қатысты қолданыстағы тетікке ұқсас 1,5 пайыздан 0,1 пайызға  
дейін төмендету қажеттілігі;

2. Отандық авиакомпаниялар үшін авиаотын құнының тапшылығына жəне тұрақсыздығына 
байланысты проблемалар;

3. Əуе кемелері паркін жаңарту қажеттілігі;
4. Əуежайларда жерүсті қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларында тиісті өлшемдердің  

болмауына байланысты Қазақстан əуежайларында жерүсті қызмет көрсетуді отандық 

"KAZLOGISTICS" Қазақстан көлік Одағы қазіргі уақытта негізгі мəселелерді шешу 

1.Экономикалық кедергі: транзиттік тасымалдар кезінде ТМД-ның тарифтік саясат 
мөлшерлемелеріне жеңілдіктер (төмендету коэффициенттерін) берудің ашық емес жүйесі ҚР-ға 
транзитті тартудың негізгі кедергісі болып табылады;

2.Заңнамалық кедергі: ұлттық тасымалдаушы – "ҚТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС экспедитормен 
алдын ала төлемнің 5 күндік мөлшерін "тасымалдау төлемдерін" қамтамасыз ету туралы талабы;

3. Əкімшілік кедергі: жүгі бар транзиттік контейнерлерді кедендік тексеру.
Ұйымдастырылған контейнерлік поездар құрамында келе жатқан жүгі бар транзиттік 

контейнерлерді кедендік тексеру транзиттік тасымалдар үшін əкімшілік кедергілер тудырады.
Транзиттік жүктерді кедендік тексерісті алып тастау туралы, импорт жағдайында - межелі 

станцияда тексеруді жүзеге асыру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ тауарларды кедендік 
тексеруге ұсыну мерзімдерін белгілеу бойынша нормативтік-құқықтық актілерге толықтырулар 
енгізу арқылы əкімшілік жəне заңнамалық кедергілерді азайту мүмкіндігін қарау ұсынылады.

Бүгінгі таңда ХЖТ жүйесі бойынша жұмыс 
істейтін автокөліктердің саны 7200. Талдау 
көрсеткендей, 2009 жылдан бастап 2021 жылға 
дейін немесе 13 жыл ішінде олардың саны  1200-ға 
өсті немесе жылына 92 –ге артты. Төрт жыл ішінде, 
атап айтқанда 2017 жылдан бастап біздің 
тасымалдаушыларымыздың халықаралық 
автомобиль қатынастарындағы үлесі 52 пайыздан 
3 1  п а й ы з ғ а  д е й і н  к е м і д і .  Х а л ы қ а р а л ы қ 
тасымалдаушылардың автокөлік құралдары 
паркінің тозуы 59 пайызға тең болып отыр. 

Х а л ы қ а р а л ы қ  т а с ы м а л д а у ш ы л а р д ы ң 
автокөліктері санының азаюының  негізгі себебі - 
тиімді мемлекеттік қолдаудың болмауы.

Автомобиль көлігін дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиясын, оның ішінде халықаралық 

автомобиль тасымалдарын жүзеге асыру үшін:
- Халықаралық тасымалдарда жұмыс істейтін жүк автомобильдері паркін жыл сайын 

жаңғыртып, олардың   санын 5000 –ға  қол жеткізетін  шаралар қабылдау,
-Өзінің жүгі-өзінің автокөлік құралы қағидатын енгізу,
- Техниканы сатып алу кезінде бастапқы жарнасыз 3 пайыздан аспайтын өсімақымен  

автомобильдер мен тіркемелерді, оларға жартылай тіркемелерді сатып алуды ынталандыратын 

қаржыландырудың жергілікті бағдарламасын қабылдау,
- Экспорттық халықаралық автомобиль тасымалдарын орындау кезінде ұлттық 

тасымалдаушыларды қолдау,
- Шет мемлекеттермен рұқсат бланкілерін алмасуды цифрландыру,
- Евро 5, 6 экологиялық класындағы жаңа автомобильдер мен пайдалану мерзімі үш жылға 

дейінгі автомобильдерді кəдеге жарату алымынан босату,
- АТС қолдау үшін халықаралық автомобиль тасымалдарына рұқсаты болған кезде АТС 

бастапқы тіркеуден босату,
- Коронавирустық пандемияға байланысты төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты 

халықаралық автобус тасымалдаушыларының қызметін тоқтату.
Соңғы уақытта қалалық автобус тасымалдарында қиын жағдай қалыптасты. Жергілікті 

атқарушы органдар тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялауға қаражатты толық көлемде 

бөлмейді. Бұл тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау үшін ЖАО-ның бекітілген 

бюджеттеу регламенттерінің, осы учаскеге жауапты облыс басшыларының жауапкершілік 

шараларының жоқтығынан болады.
Адал бəсекелестікті жоя отырып, нарықтық ортада коммуналдық (мемлекеттік жəне 

квазимемлекеттік) автобус парктері жұмыс істеуін жалғастыруда. Барлық өңірлерде электрондық 

билеттеу енгізілген жоқ. Алматы қаласының автобус тасымалдарында электрондық билеттеу 

нарығын монополиялау проблемасы шешілмеген күйінде қалып отыр, онда уəкілетті орган осы 

саладағы бəсекелестікті дамытуды қамтамасыз етпей отыр.
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Азаматтық авиация

Азаматтық саланың проблемалық мəселелері:

Теміржол көлігі

Автомобиль көлігі

Автокөлік саласының негізгі проблемалары:



Бүгінгі таңда теңіз порттарының өткізу қабілеті 
шамамен 27 млн.тоннаны құрайды. Орташа алғанда 
теңіз порттарының жүктемесі 22 пайыздан аспайды.

2021 жылдың қорытындысы бойынша теңіз 
порттары арқылы 5 млн.тонна жүк тиелді, бұл 2020 
жылдың сəйкес кезеңінің көрсеткішінен 10 пайызға 
төмен (5,4 мың тонна).

Тиелген жүк көлемінің азаюының  негізгі себептері:
- мұнайды құбыр көлігіне қайта бағдарлау, соңғы 

10 жылда мұнай көлемі іс жүзінде 82 пайызға азайып, 
11 млн. тоннадан 2 млн. тоннаға дейін төмендеді;

-  АҚШ санкцияларына байланысты Иран 
бағытында металдың экспорттық көлемдерін 
ауыстырып, тиеуді тоқтату, бұрын бір жылда металл 
өнімдерін ауыстырып тиеу көлемі шамамен 1,5 млн. 
тонна болды;

- Иран цементінің импортына уақытша мораторий 
енгізу, жылына орта есеппен 350 мың тонна 
ауыстырып, тиелді.

2021 жылы Қазақстанның теңіз кеме тізімдерінде 300 – ге жуық кеме-баржалар, тіркеп 

сүйрегіштер, мұзжарғыштар, авариялық-құтқару кемелері жəне т.б. тіркелген, ал 10 жыл бұрын 

барлығы 80 кеме болған.
2021 жылғы қазанда халықаралық теңіз ұйымының тəуелсіз сарапшылар комиссиясы ҚР 

Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің Қазақстандық теңізшілерді даярлау 

жүйесінің теңізшілерді даярлау жəне дипломдау жөніндегі халықаралық конвенцияның (ДДВА 

Конвенциясының) талаптарына сəйкестігін тану жəне Қазақстанды "ақ тізімге"енгізу туралы 

жаңартылған өтініміне оң қарады.

- Отандық сауда флотының бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін шетелдік кеме жасаушыларға 

тəуелділікті жою үшін темір жол паромдарын жəне теңіз кемелерінің өзге де қажетті типтерін 

сатып алу жөнінде шаралар қабылдау,
- Ұлттық кеме қатынасы компанияларының дамуына жан-жақты мемлекеттік қолдау көрсету,
- Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы теңіз тасымалдарының көлік ағынын бақылауды 

сақтап қалуға жəне қазақстандық өнімнің бəсекелестік артықшылықтарын пайдалануға 

жəрдемдесуі керек,
- Каспий теңізіндегі ауыстырып тиеудің порттық қуаттарын жүктеу.
Қазақстанның ішкі су көлігі саласында Ресей Федерациясының өкілдерімен бірлесіп, 

мемлекетаралық жұмыс тобын құру, ҚР Ішкі су жолдары бойынша кеме қатынасын дамыту 

тұжырымдамасын əзірлеуді аяқтау, ішкі су көлігінің инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін 

мемлекеттік бюджеттен қаражат бөлу, көлік флотының мүмкіндіктерін арттыру жəне порт 

инфрақұрылымын дамыту қажет.

"KAZLOGISTICS" Қазақстанның көлік қызметкерлері одағы корпоративтік қор арқылы салалық 

зерттеу жұмыстарын жəне көлік-логистика саласының жобаларын ұйымдастырады жəне қолдайды. 

2015 жылдан бастап 38 зерттеу жұмыстарына қолдау көрсетілді, олардың ішінде теміржол көліктері 

бойынша  – 13, автомобиль көліктері  – 11, əуе көліктері  – 4, су – 2, барлық көлік-логистикалық 

кешенді қамту бойынша  – 8  жұмыс бар.

2021-Bildungswerk der Wirtschaft MV E.V үйлестіруімен Орталық Азия жұмыс берушілер 

бірлестіктері мен "German Cooperation" жобасы шеңберінде теміржол жəне автомобиль көлігі 

мамандарын дуальды оқытуды талдау;
«2021-USAID CTJ тапсырысы бойынша" Тəжікстан Республикасында Халықаралық жүк 

автотасымалдары жүргізушілерінің біліктілігін бағалау";
2021-24-Bildungswerk der Wirtschaft MV E.V үйлестіруімен əлеуметтік серіктестердің 

əлеуетін дамыту бойынша жұмыс берушілер бірлестіктерінің (Германия, Қазақстан, Қырғызстан, 

Өзбекстан) əлеуметтік диалогы.

Одақ қызметінің негізгі бағыттары:
- кəсіби стандарттарды əзірлеу;
- салалық біліктілік шеңберін əзірлеу;
- ұлттық біліктілік жүйесін əзірлеу жөніндегі жұмыс тобына қатысу;
- ғылыми жобалар бойынша зерттеулер жүргізу;
- ғылыми зерттеулер бағдарламаларына сараптамалық бағалау жүргізу;
- ұсыныстар əзірлеу жəне ҚР көлік-логистика саласын дамыту бойынша инновациялық 

жобаларды іске асырудың инновациялық ортасын құруға жəрдемдесу;
- мемлекеттік басқару органдары мен бизнес-қауымдастық арасында білім беру деңгейінің 

сапасын дамыту бойынша келісілген шешімдерді əзірлеу.
 Жас мамандар мен ғылыми қызметкерлердің кадрлық əлеуеті деңгейін арттыру мақсатында 

Одақ жыл сайын жас көлік қызметкерлерінің форумын өткізеді, оның мақсаты көлік саласындағы 
болашақ мамандардың білім, білік жəне дағды деңгейін бағалау болып табылады.

Одақ көлік саласы қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын, көлік саласы 
кəсіпорындарының негізгі қызметі мəселелері бойынша ішкі ережелерді əзірлеуге белсенді 
қатысады.

Одақтың кəсіптік стандарттарды əзірлеу жəне оларға сараптама жасау (Дүниежүзілік Банктің 
(The World Bank) жəне USAID жобалары 2017, 2018, 2019жж.), білім беру бағдарламаларына 
сараптама жасау, ТжКБ мен ЖОО-лардың қазіргі оқу жоспарлары мен бағдарламаларын қайта 
қарау жəне оңтайландыру бойынша тəжірибесі бар.

Одақтың ұлттық біліктілік жүйесі мен оның элементтерін (ұлттық біліктілік шеңбері, салалық 
біліктілік шеңбері жəне кəсіптік стандарттар) құру саласындағы сараптамалық шолуларды, 
жобаларды əзірлеу жəне жасау бойынша, оның ішінде еңбек нарығына сай жəне білім беру 
деңгейлері бойынша біліктіліктерді, біліктілік үлгілерін, біліктілік сыныптауыштарын əзірлеу жəне 
сипаттау бойынша жұмыс тəжірибесі бар.
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Су көлігінің негізгі мəселелері: 

Ғылыми-зерттеу жобалары

Халықаралық жобалар:

 Адами капиталды дамыту

Су көлігі
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