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Қазақстанның жоғары білім жүйесі соңғы жылдары көбірек техникалық және биз-
нес бағытындағы мамандарды даярлауға ойысып барады. Әйтсе де жергілікті ЖОО-
ларды бітіріп шыққан түлектерге лайықты ұсыныс жасалуы екіталай. Бұл елімізде 
жаңа деңгейдегі кадрларды дайындаудың базалық ұстанымдарының жоқтығына 
байланысты болып тұр. 

Тыйым салу – тиімді тәсіл емес
2014 жылдың 13 шілдесінде еліміз бойынша сағат 21.00-ден келесі күнгі 12.00-ге 

дейін алкоголь сатуға тыйым салатын заң күшіне енгені белгілі. Осылайша шағын 
кәсіпкерлер тағы да қиыншылықпен бетпе-бет келіп отыр. 

Банктер бірігеді
Жақында Орталық коммуникациялар қызметіндегі 

брифингте ҚР Ұлттық банкінің төрағасы Қайрат 
Келімбетов Альянс банк, Темірбанк және Forte bank-
тің бірігуі арқылы құрылатын біріккен банктің капи-
талы 120 млрд. теңгеге дейін жететінін алға тартты.  
Ол жаңа банк нарықтағы салмақты жаңа қаржылық 
ойыншы болуға қауқары жететіні де алға тартты. Со-
нымен қатар ол жыл соңына дейін Қазкоммерцбанк 
пен БТА банктің бірігуі жоспарланып отырғандығын 
да айтып қалды.  

Ет өндіру еліміздің алдына қойылған үлкен стратегиялық жоспарының бар. 2016 жылы 
60 мың тонна ірі қара етін экспорттауды көздеп отырмыз. Ал соңғы мәлімет бойынша, 
Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков жыл соңына дейін 10 мың тонна ет 
экспорттауға қауқарымыздың бар екендігін айтты. Оның тең жартысы – сиыр еті. 

Өткен жылы шамамен 4,5 мың 
тонна ет және ет өнімдері сыртқы 
нарыққа шығарыптық. Оның не-
бары 1 мың 346 тоннасы сиыр еті. 
Демек, ірі қара етін экспорттауда 
ірі жоба әлі мұрты бұзылмай тұр. 
Бір демде жоғары көрсеткішке қол 

жеткізу де үлкен еңбек. Ең басты-
сы оған негіз керек. Бұрынғымен 
салыстырғанда биылғы меже көңіл 
қуантқанмен стратегиялық жоспар-
ды орындаудың әлі де ауылы алыс 
екендігін аңғарамыз. Алдағы бір жа-
рым жылдай мерзімде қалған 55 мың 

тонна етті өндіре салу әзірге тәтті түс 
көргенмен бірдей. 

Мойындауымыз керек, біз әлі ішкі 
нарықтың өзін ет және ет өнімдерімен 
толық қамтамасыз еттік деп ауыз тол-
тырып айта алмаймыз. Аграрлық ел 
саналып, ата кәсібіміз мал болғанмен, 
бұл салада мәселе көп болып тұр. 
Ресми статистикалық мәлімет бой-
ынша, ет өндіруде өсім бар, бірақ өте 
баяу. Соңғы бес жылдың көлемінде 
ет өндіру тек қана 15 пайызға өскен. 
Осының өткен жылдың еншісіне 
тиетіні небары 1 пайыз. Оның есесіне 
елдің әлеуметтік ахуалы көтерілуіне 
байланысты кейінгі жылдары ет 
және ет өнімдеріне деген сұраныс 
жедел қарқынмен өсіп келеді. Қазіргі 
таңда жылына әр қазақстандық 55 
келі ет жейді екен. Ал Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы ет және ет 
өнімдерінің қалыпты нормасы кісі 
басына жылына 80 келі болуы керек 
екенін алға тартады. Салыстырып 
қарасақ, екі санның айырмашылығы 
әжептәуір. 

Ет саудасын қыздырып 
жүргендердің айтуына қарағанда, 
қазіргі таңда біз Беларусь, Ресей, 
Австралия, Парагвай, Уругвай, Бра-
зилия, Канада және Аргентинадан 
ет аламыз. Ауыл шаурашылығы 
министрлігінің ақпараты бойынша, 
өткен жылы Қазақстан өзге елдерден 
210 мың тонна ет сатып алған. Оның 
70 пайызы, яғни 170 мың тоннасы 
АҚШ-тан алатын құс етіне тиесілі. 
Сырт мемлекеттерден келетін 23 
мың тонна сиыр етінің 30 пайызы 
Кедендік одаққа мүше Беларусь еліне 
тиесілі болса, Ресей мен Австралияға 
15 пайыздан, Парагвай, Бразилия мен 
Польшаға 10 пайыздан дәл келеді. 

Мұнай бағасымен Ресейді бұғауламақ

Сондай-ақ бас банкир 
ғаламдық қаржы институтарының 
Қазақстанда жұмыс істегенінің 
еш жамандығы жоқ екенін де 
алға тартты. «Сбербанк» соңғы 
жылдары технологиялық рево-
люция жасады. Әлемдік қаржы 
құрылымының 20-лығына 
кіретін институт болашақтың 
банкін құруды көздейді» – деді 
бас банкир. Сонымен қоса, ол 
«қазір енгізілген реформалар 
жайлы ахуал қалыптастыруға 
және банктердің шартсыз талап-
тар қойып, халықтың сеніміне 
кіруіне бағытталған» – деді. 
Сондай-ақ Қ.Келімбетов ин-
вестиция үшін ең бастысы 

әріптестердің бір-біріне сенімі 
екенін де айтты. «Мысалы, 
«Сбербанк» соңғы дағдарыс 
кезінде елдің қаржы секторына 
үлкен қолдау көрсетті. Біз ол үшін 
ризашылығымызды білдіреміз» 
– деді. Сонымен қатар, Ұлттық 
банк басшысы Қазақстанның 
бренд ретінде мүмкіншілігі көп 
деп санайды. «Сәтті бренд та-
мырын тереңге жіберуі тиіс. 
Қазақстанның 20 жылдық тари-
хы жағымды, жалпы тарихы - 
бірегей, ол өзіне көп дүние жина-
ды, оны пайдаланбау күнә. Біздің 
күшті жақтарымыз  - ашықтық, 
төзімділік, қонақжайлылық» – 
деді.

Кепілдегі көліктер
Алматыда алаяқ банктерде 

кепілде тұрған көліктерді «арзан 
бағамен алып беремін» деп ел-
жұртты алдап, ақшасын алып, із 
суытып  отырған.

– Былтыр 30-дан астам адамның 
алаяқтан алданғаны мәлім болды. Бүгінге 
дейін  33 адамның Тимур К. деген азаматқа 
былтырғы қарашада жалпы көлемі – 75 млн. 
теңге бергені анықталды. Алданғандар 
саны әлдеқайда көп болуы мүмкін, – Ал-
маты қалалық ІІД-нің ресми өкілі Салтанат 
Әзірбек. Қоғамдық тәртіп күзетшілері ірі 
көлемде алаяқтық жасаған адамның жеке 
басын анықтап, оны қолға түсірді. Шілденің 
соңына шейін алаяқтың қылмыстық ісі 
сотқа жолданып, ол еліміздің Қылмыстық 
кодексі 177-бабының 3-бөлімімен жауапқа 
тартылатын болады.

Сондықтан екінші деңгейлі банктердің 
ауласында кепілзат ретінде қаңтаруылы 
тұрған көліктерді тақымдаймын деп опық 
жеп қалмаңыз. Мұндай көліктерді банктер 
де арзанға саудалай қоймайтыны анық. 
Әдетте банктер кепілзаттарды арнайы 
бәссаудаға шығарып саудалауы тиіс. Сон-
дай кезде ғана кепілдегі көлікті сатып алуға 
болады. Ал алаяқтар болса өтірік айтып 
қалтасын қампитуда. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, бүгінде 
елімізде 1990 жылдармен салыстырғанда мал басы күрт 
төмендеген. 90-жылдары мен үстіміздегі жылдың сандарын 
сөйлететін болсақ, қазіргі таңда ірі қара мал басы – 59 пайызға, 
қой мен ешкі – 49 пайызға, құс 57 пайызға кеміп кеткен. 

Көпшіліктің ішімдікке әуес 
болуы орынсыз қылық екенін 
түсінуге болады. Бірақ әлеуметтік 
маңызы зор осындай іс-шаралар 
шағын кәсіпкерлерге таяқ бо-
лып тиіп, ірі кәсіпорындар шет 
қалатыны өкінішті. Өйткені билік 
орындарының ірі кәсіпорындарға 

сөзін өткізіп, ауызын батыра ал-
майтынын осындай іс-шаралар 
қолға алынғанда анық аңғаруға 
болады. Десек те, қазір жергілікті 
билік орындарының алаулатқан 
іс-шаралары нәтиже шығып, 
жұрттың ішімдіктен бас тартып 
кеткенін көрген жоқпыз. Қазіргі 

таңда сауда нүктелерінің көбі 
салынған тыйымға қарамастан, 
тұтынушыларға спирттік ішімдік 
сатып алуға және таңдауға ойлан-
бастан көмектесті.

Дегенмен кейбір сауда орын-
дары тұтынушыларға 21.00-
12.00 аралығында алкоголь 

өнімдерін сатуға тыйым 
салынғанын ескертуде. 
Сатушылар заңнамадағы 
өзгерістің сауда-саттыққа 
кері әсер еткенін айтты. 
Бұрынғыдай артық та-
бысты шектемеу үшін 
олар арақ-шарапты тығып 
сатуға мәжбүр. Тілшілер 
қаладағы ірі сауда орын-
дарында заңның жаңа 
талабының сақталатынына 
көз жеткізді. Дүкеннің 
спирттік ішімдіктері бар 
сөрелері жабылып, ол жер-
ге клиенттер үшін заңның 
талабы туралы ақпарат 
жапсырылған.

Таяуда мұнай бағасының барреліне 8 долларға 
арзандауымен ойландырып кетті. Аптаның басында 
баррелі 114,6 долларға бағаланған қара алтын жұма 
күнгі саудада 106,6 долларға бір-ақ түсті. 

Мұны сарапшылар әу баста «АҚШ мұнай қорының қақпағы ашы-
луымен» дәлелдеген. Иә, әлемдегі мұнайды ең көп тұтынатын және 
ең көп экспорттайтын-импорттайтын елде 100 күндік мұнай қоры 
жиналатыны баршаға белгілі. Осы қордың «қақпағы ашылғанда» та-
уар биржасына шығарылатын мұнай массасы көбейеді де, ол бағаны 
түсіреді. Бұл түсінікті жағдай. Шарықтаған мұнай бағасын түсіру 
АҚШ жағынан басталғаны белігілі. АҚШ өзінің сақтық қорының 
«қақпағын ашқанда» негізгі кірісін көмірсутектері, әсіресе, мұнай 
экспорты есебінен түсіріп отырған Ресейдің табысын азайтуды 
көздеп отыр. КСРО ыдырағаннан бергі 23 жыл ішінде АҚШ-Ресей 
арасындағы «мүдделер қайшылығы» ерекше орын алған кезең 2013, 
2014 жылдар болып тұр. Ресейдің АҚШ мүддесіне «бағынғысы 
келмейді». Сол себептен де Сирия мәселесінде ол дипломатиялық 
жолмен болса да Башар Асад билігін жақтап және сақтап қалды. Ал 
енді Украина мәселесінде Қырымды өзіне қаратып, «айды аспанға 
бір-ақ шығарды». Шығыс Украинадағы шиеленісте Мәскеу билігі 
Киевке және Киевтің Батыстағы арқа сүйерлеріне ашықтан-ашық 
қарсы пікір ұстануда. Әзірге АҚШ бастаған Батыс демократтары 
мен Ресей билігі арасында тепе-теңдік сақталып тұр. Өйткені По-
рошенко билігі Луганск мен Донецкідегі бас көтерушілерді қанша 
жерден бомбалап, минаметпен атқылап жатса да жеңіске жете қойған 
жоқ. Әлемдік сарапшылар «жеңіс мүмкін емес» дегенді айта баста-
ды. Мұндай жағдайда Батыс Украина жеріне әскер кіргізе алмай-
ды. Демек, ең алдымен жеңіске жету үшін Ресейді экономикалық 

жағынан әлсірету қажет. Өйткені Батыс билігінің пікірінше, Ре-
сей билігі Украинадағы билікке бағынбайтын топты «қоздырып, 
қоректендіріп» отырған көрінеді. Олай болса, Мәскеуді мұндай 
мүмкіндіктен айыру мәселені Батыс жағының мүддесіне орай 
шешудің жалғыз жолы. Ал ол тек мұнай мен газ бағасын түсіру 
арқылы мүмкін болатыны баршаға белгілі. Ескере кетейік, Ре-
сей мұнай мен газ экспортынан түсетін табыстың басым бөлігін 
бюджеттің әлеуметтік баптарында пайдаланады. Сондықтан 
аталған тауарлардың бағасы түссе, Ресей бюджеті әлсірейді. Міне, 
гәп неде? 

Almaty Managment University 
президент-ректоры Асылбек 
Қожахметовтің пікірінше, тиімді 
жоғары білім жүйесін құру үшін 
кейбір сырттан таңылатын қате 
түсініктерден арылу қажет. 
Атап айтқанда, жергілікті 
академиялық қауымдастықта 
«Қазақстанда университет-
тер шектен тыс көп» деген 
дақпыртты пікір қалыптасқан. 
Батыста 1 миллион тұрғынға 
1 ЖОО-дан тура келеді де-
ген статистикалық мәлімет 
келтіріледі. Іс жүзінде олар-
да ЖОО емес, 500 мың адамға 
1 университеттен келеді. Ал 
Қазақстан жайлы айтылғанда, 
республикадағы барлық ЖОО-
лар қамтылады. Демек, батыс 
елдері мен олардағы ЖОО-лар 
туралы айтқанда, бұл елдердегі 

барлық ЖОО-лардың тұрғындар 
санымен арақатынасы есепке 
алынуы керек. Мысалы, Фран-
цияда 50-60 университет және 
мыңдай ЖОО бар десек, 1060 
ЖОО-ны тұрғындар санына 
бөлгенде, Қазақстан олардың 
саны бойынша керісінше, артта 
қалып жатқанын көреміз. 

Transal компаниясының 
бас директоры, Қазақ-неміс 
университеті логистика 
кафедрасының меңгерушісі Ва-
силий Королев бизнес және эко-
номика саласындағы ғылыми 
жұмыстардың сапасына назар ау-
дарып, Қазақстанда олар көптеп 
жарияланғанымен, әлемде бұлар 
қандайда бір жағынан ұнамды 
бағаланып жатпағандығын айтты. 
Ол бизнес зерттеу жұмыстарының 
сапасының артуына мүдделі 

болуы қажеттігіне тоқтап, 
керісінше, бізде университеттер 
кәсіпкерлерде ұзақ уақыт бойы 
жұмыс барысында қалыптасатын 
өндірістік білім үшін бизнеске 
төлеуі керек деген пікір барын да 
атап өтті. 

Қалай дегенде де, пікірлер 
әр алуан. Ең бір түсініктісі, биз-
нес бізде әлі бүгінгі табысты 
ғана ойлайды. Егер ертеңгі, арғы 
күнгі, келешектегі жағдайды ой-
ласа, сапалы маманға ие болу, 
өз өндірісімен бірге ел эконо-
микасын да дамыта түсу үшін 
аздыкөпті қаржы салар еді ғой. 
Өйткені қай заманда айтылса да 
«кадрлар бәрін шешеді» де ген 
тұжырымның өзектілігі ешқашан 
өз мә нін жоғалтпайтынына 
баршаның көзі баяғыда-ақ жет-
кен.

Асылбек Қожахметов, 
Almaty Managment University 
президент-ректоры: 

– Біз жоғары білім бе-
руге наразылығымызды 
білдірмес бұрын, алдымен ел 
экономикасындағы жағдайды 
бағалап алуымыз керек. ЖОО-
лар тиімді болуы үшін не қажет? 
Менің ойымша, министрлік 
тарапынан да, ЖОО тарапы-
нан да бірінші кезекте қажет – 
қаржыландыру, автономиялық 
және тиімді басқару сияқты үш 
құрамдас бар. Қазақстандағы 
жоғары білімді қаржыландыру 
жайында айтқанда, мемлекеттік 
бюджеттің 4,2 пайызға дейін 

өскенін байқаймыз. Ал дамыған 
елдерде – 7 пайыз! Бәрінен 
бұрын, Батыста жоғары 
білімді қаржыландырудың 
айтарлықтай үлесі бизнес-
құрылымдарға тиесілі екенін 
ұмытпау керек. Америкалық 
корпорациялар университет-
терге 2 миллиард долларға 
дейін бөледі. Тек 2012 жылы 
Intel – 1 миллиард, Facebook 
100 миллион доллар бөлген. 
Олар мұны келешекте жоғары 
сапалы мамандар алу үшін 
беріп отыр. Жалпы, батыс 
елдерінде жоғары білім жүйесін 
қаржыландырудың 30 пай-
ыздайы, кейбір елдерде, тіпті 
50 пайызы бизнестің үлесіне 
тиесілі. Ал біздегі бизнес қаржы 
салмай-ақ жақсы мамандарға 
ие болғысы келеді. Бұлай бол-
майды. Корей университеттері 
бюджетінің айтарлықтай 
бөлігі Samsung, Hyundai және 
LG сияқты индустриялық 
конгломераттардың жарн-
лары. Егер біз жоғары білімді 
бизнестің қаржыландыру 
үлесін арттыру бойынша 
мүмкіндіктердің бәрін қолға 
алсақ, онда бірден сапалық жаңа 
деңгейдің нәтижесін көрер едік. 

Қазіргі таңда рыноктық эко-
номикада жиі айтылатын сөздің 
бірі бизнес саласы, соның ішінде 
шағын және орта кәсіпкерлік. Со-
нымен қатар рыноктық қоғамда 
кәсіпкерліктің сан қырлылығын 
үйрену мен сол бағытта жұмыс 
жасау салада еңбек етіп жатқан 
жандар үшін кезек күттірмейтін 
мәселе екенінде айқын. 
Еліміздегі орта буын кадрлардың 
жетіспеушілігін жоямыз де-
ген мақсатта дуальды білім беру 
жүйесі ен гізілгені белгілі. Алай-
да осы жүйені толыққанды 
енгізуге өзіміздің мемлекеттік 
стандарттар кедергі болуда. ҰКП 

басқарма төрағасының орынба-
сары Нұржан Әлтаевтың сөзіне 
сенсек, тиісті министрлік тарапы-
нан бірнеше колледждерде дуаль-
ды оқыту енгізілгендігі туралы 
баяндалғанымен, ол колледждер-
де бастаманың элементтері ғана 
көрініс тапқан. Оның айтуынша, 
егер дамыған елдерде дуальды 
білім беру оқыту уақытының 60 
пайызын құраса, біздің жағдайда 
мұны енгізу мүмкін болмай тұр 
екен. Себебі кейбір колледждерде 
кәсіпорындар талабымен оқыту 
бағдарламасын өзгерте бастағанда, 
прокуратура қызметкерлері дереу 
тоқтау салған. 
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Жас кәсіпкерлерге қолдау
«Бизнестің жол картасы – 2020» кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағдарламасына Үкімет 

қаулысымен кезекті өзгерістер пакеті енгізді. Бағдарламаға енгізілген ең басты өзгеріс, бұл «Даму» 
қоры тарапынан кепілдік беру барысында, жасы 29-ға толмаған бастауыш кәсіпкерлер үшін салалық 
шектеудің алынып тасталуы болды. Бастауыш кәсіпкерлерге арналған несие бойынша кепілдік көлемі 
несие құнының 70 пайызын құрайды.  

Республикалық бюджеттің орындалуы туралы Үкімет пен Есеп комитетінің есебі 
жылда жазылып қойған сценарий бойынша өтетін тәрізді. Сондай әсер қалдырады. 
Игерілмей қалған қаржы жыл сайын миллиардтап саналады. 

Бәріміз телефонмен төлеу жасай аламыз ба? 
Қазір қанша жұрттың қажетіне жарап тұрған төлем карточка-

лары алдағы 10 жылда іске алғысыз боп қалуы мүмкін. Өйткені 
төлем жүйелерін жақсартуды, жетілдіруді көздеп отырған ағайын 
карточкалардың орнын ұялы телефон басқанын қалайды. Бұл туралы 
жақында Үкімет жетекшісі мәселе көтерді. 

жатқаны рас. Мәселен, алдыңғы жылы 
ұялы телефон сатудан түскен кіріс ор-
таша есеппен алғанда, 280-350 млн. 
долларға тең болған. Сол кезде Trade 
Help компаниясының басқарушысы 
Андрей Калмыков 2009-2011 жыл-
дар аралығында жыл сайын елімізге 
әкелінетін ұялы телефондар саны 2 
млн. дана (орташа есеппен алғанда) 
болғанын айтқан. «Қазақстандағы 
сатылымға сәйкес, ұялы телефондар-
ды жұмыс және оқу үшін сатып алуда. 
Әсіресе, арзан түрлері мен ескі телефон-
дар жақсы сатылып жатыр. Сонымен 
қатар ақпараттық технологиялардың 
соңғы үлгілерін алуда да тұтынушылар 
аса белсенді», – деген Андрей Кал-
мыков орташа баға 140 долларға (сол 
кездегі валюта бағамы бойынша 20 мың 
теңге) жеткенін көлденең тартты.

Пост-терминалдың жыры басыл-
май тұрып, телефонмен төлем жасауға 
тәуекел еткен біздің Үкімет қарпайым 
халықтың жағдайын ойлайды ма 
деп ойға батады екенсің осындайда. 
Қарапайы ғана пост-терминалдың ел 
амағында техникалық тұрғыдан дұрыс 
жұмыс істеуіне жағдай туғызамай 
отырғанда күрделі жаңа жүйеге қол со-
зуымыз тіпті орынсыз екені анық. 

Қазақстанның банк секторындағы бас аурудың бірі — «жұмыс 
істемейтін» заемдар. Яғни, қайтарылмайтын немесе үмітсіз несиелер 
проблемасы қаржы секторының қадам басуына көп кедергі. Соның 
салдарынан екінші деңгейлі банктер біраз қаражаттан қағылып 
отырғаны белгілі.

Биыл да ол сома аз емес. 43 
млрд теңге. Депутаттардың да 
айтатыны aжылдағы әңгіме. 
Бюджеттің орындалуына 
бақылау жеткіліксіз. Мемлекеттік 
қаржыны басқару жүйесі сапа-
сыз. Маусым айының бас кезінде 
Парламентте берген ақшаны жа-
рата алмаған министрліктердің 
аттары аталып, түстері түстелді. 
Қоршаған ортаны қорғау және су 
ресурстары министрлігінде – 4,4 
млрд теңге, Төтенше жағдайлар 
жөніндегі министрлікте – 3,2 
млрд. теңге игерілмеген. Қаржы 
министрлігінің өзі 20,3 млрд 
теңгені, Президенттің Күзет 
қызметі – 2,7 млрд теңгені, Бас 
прокуратура – 427,2 млн теңгені, 
Орталық сайлау комиссиясы – 8,9 
млн теңгені қозғамаған. 

Бөлінген қаржының 
игерілмей қалуы – елімізге еш 
нәрсенің қажеті жоқ, барлық 
нысандар салынып, жолдар 
төселіп, әлеуметтік жағдайымыз 
толық жасалып қойды дегенді 

білдірмейтіні белгілі. Әйтсе де, 
бюджетті жоспарлаушылар мен 
оны жүзеге асырушылардың 
не сиқыры бар екені беймәлім, 
әйтеуір «судан таза, сүт тен ақ» 
болып шыға келеді де, келер 
жылы тағы да сол жыр алдарынан 
шығып жатса да міз бақпайды. 

– Бір қызығы, бюджеттік 
жоспарлау бойынша өкілетті 
органдар бюджетке енгізілген 
мәліметтердің растығын тек-
сере алмайды екен. Яғни 
олардың сәйкес өкілеттігі жоқ. 
Мұның республикалық бюд-
жеттен бөлінген қаржыны 
трансферттердің жергілікті 
атқарушы органдарының иге-
ре алмай қоя салуына толық 
мүмкіндік беретіні өзінен-өзі 
түсінікті. Өксікбаев мырза Есеп 
комитетін талай жыл басқарып, 
бюджет қаржысының игерілмеу 
себептерін бес саусақтай 
білген адам ғой. Сол майтал-
ман маманның айтуынша, «2005 
жылы республикалық бюджет-

тен жергілікті бюджеттерге 138 
млрд теңге қаржы мақсатты 
трансферттерге бөлініпті. Ал 
бөлінген субвенция 133 млрд 
теңгені құраған. 2013 жылы 
мақсатты трансферттерге 889,3 
млрд теңге, субвенцияға 865,8 
млрд қаржы бөлініпті». Өксікбаев 
мырза мақсатты трансферттерді 
бөлу туралы шешімді жергілікті 
атқарушы органдардың жеке 
өздері шығармайтынына, 
орталық атқарушы органдар-
мен келісе отырып жасалына-
тынына баса назар аудартады. 
Мұндай процедуралар әрине, 
ұзақ уақыт пен шығынды талап 
ететіні белгілі. Нәтижесін де, 
жауапкершілік те екіге бөлініп, 
«сен салар да, мен салар, атқа 
жемді кім салар» дегеннің нақ өзі 
болып шыға келеді екен. Оның 
үстіне қаржы да уақытынан 
кеш түседі. Кезінде Омархан 
Өксікбаев мырза республикалық 
бюджеттің орындалуын бақылау 
жөніндегі Есеп комитетінің 

төрағасы болып отырған кезде 
мұндай ақтаңдақтарды бірнеше 
рет айтқан, бірақ кемшіліктерді 
жоюға құлшыныс байқалмады. 

Ең өкініштісі, Үкімет ба-
сында отырғандар мемлекеттік 
бағдарлама жасағанда оның 
жүзеге асуынан ертеңгі күні 
қандай пайда келетінін, еңбек 
өнімділігінің қаншалықты 
өсетінін есептеп барып жасау 
керектігін ескермейді. Мұның 
бәрі бюджеттік жоспарлау кезінде 
нақты әлеуметтік-экономикалық 
мақсаттарды айқын дау-
дың жоқтығы мен жоспарды 
басқарушы органдар елдің нақты 

мүддесімен қабыстыра алмауын-
да.

Ең өкініштісі қазір алыс 
аудандардағы әкімдіктердің 
жанындағы бюджетті жоспар-
лау бөлімдерінде сақа мамандар 
отыр деп айта алмайсың. Бәрі 
ауызындағы емшек сүті кеп-
пеген жастар. Олар шаруаның 
жайын білмеген соң, ауданның 
шаруашылығына не қажет, не 
қажет емес екенін білмейді. Тіпті 
бюджет қаржысын тиімді бағытта 
игерудің жолын түсінбейді. 
Сондықтан алдағы уақытта 
жергілікті жердегі шенеуніктердің 
біліктілігін көтерген жөн.

Мағбат Спанов, сарапшы-экономист: 
– Бюджетке енгізіліп отырған бағдарламаларға жауапты 

әкімшіліктер өздерінің осы үшін жауапты екендіктерін сезінбейді, 
себебі ол заңдық деңгейде бекітілмеген. Яғни ойыңа келген 
бағдарламаны ендір, жүзеге аспай жатса, сен жауап бермейсің 
деген сөз. Нәтижесінде, бюджетті құру кезінде еш негізсіз тым 
жоғары шығындар жоспарға ендіріліп, бұрынғы бюджеттік 
бағдарламалардың орындалу нәтижелері, бақылаушы органдардың 
осының алдын дағы бюджеттерді тексеру кезіндегі сын дары есепке 
алынбайды. Нормалар мен нормативтер сақталмайды. Бюджет бағ-
дар  ла маларына басқарушы шенеунік тер дің еш негізсіз бірдеңелерді 
тықпалай беруі бүгінгі кадр дағдарысының айқын көрінісі деп 
білемін.

Сөздің шыны керек, бүгінде банктік 
қаражатты бей-берекет иеленіп, несиеге 
белшесінен батқан, сосын қазір бар-тапқан 
таянғанын қарыздан құтылуға сарп етіп 
жүрген қазақстандықтар аз емес. Біреуі ба-
спаналы боламын деп несиеге кірсе, екіншісі 
тұрмыстық техниканың түр-түрін қарызға 
алуды әдетке айналдырған. Автокөлік 
үшін, бизнес үшін дегендерді былай 
қойыңыз, той-домалаққа несие алғандардың 
қатары қаншама? Міне, осындай тұтыну 
несиелерінің көлемі жылдың басында 
2 триллион 200 миллиард теңге болған. 
Жарты жылдың ішінде оның азаймайты-
ны белгілі. Керісінше, көбейеді. Себебі, 
өткен бір ғана жылдың өзінде Қазақстанда 
тұтынушы несиелерінің беру көрсеткіші 
700 миллиардқа өскен. Осылайша, ел 
азаматтарының банктер алдындағы қарызы 
2 триллион теңгеден асыпты. Мұның 
барлығы банкке қайта оралатынына да сенім 
аз. Проблема осыдан басталады.

Күні кеше ғана экономика және 
бюджеттік жоспарлау министрі Ербо-
лат Досаев екінші деңгейлі банктердің 
есебіндегі «жұмыс істемейтін» заемдардың, 
яғни қайтарудан үмітсіз несиелерді сызып 
тастауға жағдай жасайтынын мәлімдеді. 
Әрине, Үкіметтің өзі банктен сұрап оты-
рып, барлық қарыздарды есептен шығарта 
алмайды. Бұл үшін банктерге салық 
жағынан біршама жеңілдік беру арқылы 
біраз шығындарды жаптырып тастауға 
мүмкіндік беріліп отыр. «Біз корпоративті 
табыс салығы мен қосарланған құн салығы 
бойынша жеңілдік жасадық. Сөйтіп, 
банктердегі барлық «жұмыс істемейтін» 
заемдардың 33,7 пайызын сызып тастауға 
жағдай жасамақпыз. Бұл – қыруар қаражат. 
Мен кешірім беріліп «сызылып» тасталатын 
қаражаттың қанша мөлшерде болатынын 
нақты айта алмаймын. Дегенмен, сызыла-
тын үмітсіз несиелер мөлшері 25-30 милли-
ард АҚШ долларының шамасында болатын 
шығар», — дейді Ерболат Асқарбекұлы.

Ендеше, экономика министрінің есебін 
сараптап көрелік. Сызып тастауға болатын 
25-30 миллиард долларды теңгеге шаққанда 
шамамен 4-5 триллион теңгені құрайды. До-
саев мырза егер сөзінен жаңылмаса: «бұл — 
барлық «жұмыс істемейтін» заемдардың тек 

33,7 пайызы ғана» деді. Демек, 4-5 трилли-
он теңгені тағы үшке көбейту керек. Сонда 
қайтарылмайтын заемдардың нақты саны 

шықпай ма? Шынымен де, бұл – алаңдауға 
әбден тұрарлықтай қыруар қаражат. Бан-
ктер қалайша қорықпай қаражатты кім-

көрінгенге ұстата берген? Тоқтала кететін 
жайт, екінші деңгейдегі банктердің 
жұмыс істемейтін портфелінің 50% «БТА 
банкінің» үлесіне келеді екен. Бұдан баяғы 
Әбіләзовтың алаяқтықпен шетелге алып 
кеткен «көк қағаздарының» иісін сезуге 
болады. Үмітсіздердің қатарында ондай 
қаражаттар да болсын делік. Ал қалғаны ше?

Әрине, заемдар туралы айтқан кезде 
қарапайым тұтынушының той-томалақ 
үшін алған несиелерінен бөлек сан алу-
ан ірі жобаларға бөлінген қаражатты 
да ұмытпау қажет. Ендеше, дәл осын-
дай «құмға сіңген» қарыздың қарапайым 
халыққа берілген несиелерден (2 трлн. 200 
млрд. теңге) бірнеше есеге артық болғаны 
қатты қынжылтады. Осыншама қаржыны 
сызып тастап отырғанда, әупірімдеп жүріп 
несиеге баспана алған, кейіннен жолы бол-
май банктегі кепілде тұрған жалғыз баспа-
насынан айырылуға дейін барған қатардағы 
қарапайым жұртшылықтың мәселесі 
бірінші кезекте қаралмай ма? Жұмысынан 
айырылып, күнкөрісінің нашарлауынан не-
сие төлемегендерді далада қалдырып, мил-
лиардтарды түгімен жұтқандардың қарызын 
сызып тастау әділетсіз көрінеді, бізге. Ен-
деше, осының өзі банктердегі «үмітсіз» 
саналатын қыруар қарыздарды сызып та-
стау науқанының қарапайым халық үшін 
емес, несиені миллиардтап матап отырған 
қалталылар үшін жасалатындай. «Үмітсіз 
кредиттерді белсенді түрде есептен шығару 
мақсатында Үкімет пен ҚР Ұлттық Банкі 
банктер мен еншілес компаниялар үшін 
стрестік активтермен жұмыс істеу бойын-
ша барлық жағдайларды жасады», — деп 
мәлімдеген Досаевтың сөзіне қарасақ, банк-
ке жағдай жасалды, енді кімді кешіріп, кімді 
кешірмеу банктің өз қолында дегенге сая-
тын тәрізді.

Қазақстандағы тұтыну несиелерінің 
көлемі жылдың басында 2 триллион 
200 миллиард теңге жеткен еді. Жар-
ты жылдың ішінде оның азаймайтыны 
белгілі. Керісінше, көбейеді. Себебі өткен 
бір ғана жылдың өзінде Қазақстанда 
тұтынушы несиелерінің беру көрсеткіші 
700 миллиардқа өскен. Осылайша, ел 
азаматтарының банктер алдындағы қарызы 
2 триллион теңгеден асып отыр. 

«Енді он жылдан кейін несие карточ-
калары өткеннің бөлшегіне айналады. 
Төлем жүйелерін дамыту бағыты ұялы 
телефондарға басымдық беруге көшті. 
Яғни, ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларын дамытуға басымдық 
берген елдерде төлем құралдарының 
жалғыз жолы ұялы телефондар болмақ. 
Азаматтардың жеке басына қатысты 
мәліметтерін сақтаумен қатар келешекте 
төлем құралдарының да рөлін атқарады», 
– деп мәлімдеген Кәрім Мәсімов бірақ бұл 
мәселе әлі түбегейлі шешімін тауып, нақты 
қадамдар жасалмағанын ескертті. Оның 
айтуынша, қазір Қазақстанда Интернет пен 
ұялы телефонның көмегіне жүгінетіндер 
саны уақыт өткен сайын артып келеді. Де-
мек, болашақта ұялы телефондар басым 
рөл атқаратыны анық.

Көтерілген бастаманы банктермен 
бірге талқылауға ұсыныс айтқан Минис-
трлер кабинетінің жетекшісі: «Қазақстанда 
төлем жүйесін ұялы телефондар негізінде 

дамытуға қатысты әлі шешім қабылдап 
үлгерген жоқпыз. Сатып алу процесін 
ұялы телефон арқылы жүзеге асыруға 
болады. Қазақстан Ұлттық банкі мен 
еліміздегі екінші деңгейлі жекеменшік бан-
ктермен бірлесе отырып, депутаттардың 
қолдауымен, Қазақстанның осы мақсатта 
3-5 жылда маңызды қадамдар жасауына 
ықпал ету керек. Ол үшін қоғам бақылауына 
ала отырып, ең жаңа әрі ең жүйрік техноло-
гияларды қолдану міндет», – деді. Иә, зама-
нуи жаңалықтарға ұмтылудың маңызы зор. 
Бірақ оған бәріміз бірдей дайынбыз ба? Алыс 
ауылдар қарапайым телефондармен енді 
«қауышып жатқанда» оларға ұялы теле-
фонмен арқылы төлем жасауы мүмкін емес. 
«НГ» газеті кәсіпкерлердің пост-терминал 
орнатуда көптеген қиындықтармен бетпе-
бет келгенін жан-жақты жазған еді. Енді 
таяу болашақта телефон арқылы төлем жа-
сау мәселесімен бетпе-бет келейін деп тұр.  

Бүгінде Қазақстандағы ұялы телефон-
дар саны уақыт өткен сайын көбейіп келе 

Алдағы уақытта жас кәсіпкерлер 20 млн. теңге көлеміндегі 
несиені, бар болғаны осы сомманың үштен біріне тең 
кепілзатымен қамтамасыз етіп, қызмет түрі бойынша ешбір 
шектеусіз алуларына мүмкіндіктері бар. Жет-
пей тұрған кепілзаттық қамтамасыз етуге 
«Дамудың» кепілдігі ұсынылады. 

Бастауыш кәсіпкер дегеніміз Банктен не-
сие алуға ниет білдірген уақытқа дейін Жеке 
кәсіпкер ретінде тіркелген уақыты бір жылға 
толмаған  жеке кәсіпкерлік субъектісі.  Сонымен 
қатар, бастауыш кәсіпкер кәсіпкерлік қызметпен 
байланысты несиелік тарихының болмағаны аб-
зал. Тек бастауыш кәсіпкердің жаңа қызмет түрін 
тудыру шарты бойынша жұмыс істеп тұрған 
жеке кәсіпкерлік субъектісімен бірлесе жұмыс 
істеуіне рұқсат етілген. Бастауыш кәсіпкер 
ұғымына 29 жасқа (қоса есептегенде) дейінгі 
жеке кәсіпкерлер жатады. Олардың жасы баста-
уыш жеке кәсіпкердің банкке жүгінген күнімен 
есептеледі. 

«Даму» қоры бұл енгізіліп отырған өзгерістер 
жастар кәсіпкерлігінің «Бизнестің жол картасы – 
2020» бағдарламасында бұған дейін басым сала-

лар қатарына кірмеген сауда-саттық, қоғамдық тамақтану сын-
ды өзге де салалардың дамуына жаңа серпін беретіндігіне үміт 
артады.

Бизнеске арналған  
жаңа портал

Астанада Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының Астана қалалық 
өкілдігі бизнес өкілдері үшін интернет 
портал ашты. Бұл туралы Орталық 
коммуникациялар қызметіндегі бри-
фингте Астана қалалық кәсіпкерлер 
палатасының директоры Мейірбек 
Мәжитов хабарлаған. Жаңа портал 
astana2050.kz деп аталады.

Онда қаладағы кәсіпкерлікке қатысты 
барлық ақпарат пен талдамалық материал-
дар және қаржылық құралдар туралы ақпарат 
қамтылады.  Сайтта қалада орналасқан барлық 
кәсіпорынның мекенжайы мен байланыс теле-
фондары қамтылған ақпараттық база да бо-
лады. Сондай-ақ, палата өкілдері  елордадағы 
мемлекеттік  колледждердің бірінің базасын-
да ресурстық-технологиялы орталық ашқан. 
Астана қалалық кәсіпкерлер палатасының ди-
ректоры Мейірбек Мәжитов: «Бұл орталық өз 
жұмысын бастады. Басты мақсаты біздің осы 
құрылатын кәсіпорындарға, құрылыс саласын-
да істеп жатқан кәсіпорындарға  маман даярлау. 
Ол жердегі оқытушыларды біз дайындап жа-
тырмыз. Одан кейін сол колледждің студенттері  
және екіншіден сол компаняда істеп жатқан 
жұмысшылар оқиды», – деп ойын ортаға салды.

ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев 
банктердегі барлық «жұмыс істемейтін» заемдардың 33,7 пайызын сызып 
тастауға жағдай жасайтынын айтып қалды. Министрдің пайымдауын-
ша, сызылатын үмітсіз несиелер мөлшері 25-30 миллиард АҚШ долларының 
шамасында болатыны мәлім болып отыр. Сызып тастауға болатын 25-
30 миллиард долларды теңгеге шаққанда шамамен 4-5 триллион теңгені 
құрайды. Досаев мырза егер сөзінен жаңылмаса: «бұл – барлық «жұмыс 
істемейтін» займдардың тек 33,7 пайызы ғана» деді. Демек, 4-5 триллион 
теңгені тағы үшке көбейту керек. Сонда қайтарылмайтын займдардың 
нақты саны шықпай ма? Шынымен де, бұл – алаңдауға әбден тұрарлықтай 
қыруар қаражат.
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Алайда, валютаның көлемі 10 мың 
АҚШ долларынан асатын болса, оның 
қайдан алынғаны және не мақсатта 
жұмсалатыны көрсетіліп, декларацияла-
нуы керек. Ал, тауар тасымалдаған кез-
де, үшінші елдердің азаматтары, құны 10 
мың еуродан, салмағы 50 келіден аспай-
тын заттарды, арнайы рәсімдемей-ақ 
алып жүре береді.

Мұндай ереже ұшақпен қатынайтын 
жолаушыларға қатысты. Бұл туралы 

Мәскеуде өткен баспасөз-мәслихаты 
кезінде Ресей федералды кеден қызметінің 
өкілдері мәлімдеді. Мамандардың айту-
ынша, қазір Қазақстан, Ресей және Бе-
ларусь елдерінің кеденшілері шетелдік 
азаматтарға осындай ортақ талап 
қойып отыр. Ресейдің федералды кеден 
қызметі бөлім басшысының орынбаса-
ры Елена Плющай өткен жылдың екінші 
жартыжылдығында заңды бұзғандарға 
қатысты 1500 әкімшілік іс қозғалса, 100-

ге тарта адам қылмыстық 
ж а у а п к е р ш і л і к к е 
тартылғанын алға тартты. 
Жалпы қазір, талап күшейгелі 
бері, ереже бұзатындар 
азайғаны мәлім болды. 
Себебі, қазіргі айыппұлдың 
көлемі, жолаушылардың 
өздерімен апара  жатқан со-
масынан 2 есе көп. Жалпы, 
тауар мен валютаны деклара-
циялау тәртібі Еуроодақтың 
талабына ұқсас. Яғни, бұл – 
халықаралық тәжірибе.

Соңғы уақыттары аптап ыстықтан мезі болған алматылықтар 
жанына сая болар жер іздеп, Қапшағай, Ысытық көл мен Алакөлді 
бетке алуда. Суға түсіп, жан шақыру үшін бізде таң азаннан тұрып 
Қапшағайға тарттық. Мақсатымыз көлік тығынына ерте бастан 
ұрынбай күре жолға түсіп алу. Бірақ Алматыдан шыққанымызша күн 
арқан бойы көтеріліп, ысып кетті. 

ауа көшіп кетпегеніне көзіміз жете түсті. 
«Зона отдыха» деген үлкен жазу ал-

дымыздан шыққанда көліктің жүрісін 
төмендетіп, оңға бұрылдық. Көз үшін 
бұлдырап Қапшағай жатыр. Бұл уақытта 
күн де біраз көтеріліп, апатап ыстығымен 
жер әлемді апшысына салып қуырып 
жіберердей болып тұрған-ды. Қара жолды 
шаңдатып келіп, бір демалыс кешенінің 
алдына келіп тоқтадық. Көлік кілт 
тоқтағанда қою шаң артымыздан қуып 
жетіп, көлікті көміп қалды. Шаң тарқаған 
соң сыртқа шығып, демалыс үйінің жатын 
бөлмелерінің бағасын білу ішін ішке ендік. 
Есік алдында сәкіде жантайып жатқан апай 
көзімізге шалынды. «Клиенттер» келіпті 
деп алдымыздан ешкім қол қусырып шыға 
қойған жоқ. Сәкідегі апай да бізге көз қырын 
салар емес. Бір қағаздарын аударыстырып, 
алаңсыз отыр. Қызмет көрсетушілер де ен-
жар қимылдайды. «Қонсаң – қон, қонбасаң 

қой» деген кейіп танытып тұрғанын 
байқадық. Үлкен темір қақпадан бері өтіп 
алғаннан кейін, дереу сыртқа шығып кетуге 
ыңғайсызданып тұрмыз. Әлдебір ыдыстар-
ды ары-бері тасып жүрген елгезек жігітке 
ұмсынып тіл қатып едік. Ол «қожайын 
сәкіде жатқан әйел, сонымен сөйлесіңдер» 
деп иек қағып жанымыздан өте шықты. Со-
дан сәкіге жақындап келіп:

– Есенсіз бе, апай? Суға түсіп, демалауға 
келіп едік. Қасымызда жас балалар бар 
еді, солар көлеңкеліп, көз шырымын ала-
тын жатын орын іздеп жүре едік. Бағасы 
қанша болады? – деп келгендегі жайымыз-
да айтқанда сәкіде жатқан етжеңді апаймыз 
басын көтерді. 

– Бір бөлеме 7 мың, 2 бөлме 10 мың 
теңге, – деп қайтадан өзімен-өзі болып 
кетті. Мұндағы қызмет көрсету жағдайның 
ақсап тұрғанын бірден аңғардық. Демалыс 
кешеніне бас-көз болып отырған апайдың 
әрең тілге келіп отырғанын көргенде, 
даяшылардың сөзіңді жүре тыңдайтыны 
белгілі. Тағы да жамбаспұлдың мән-жайын 
анықтай түсу үшін:

– ...Сонда бір тәуліктің бағасы ғой, – 
дедік. Апайымыз басын көтерместен. 

– Иә, – деп қысқа жауап қайырды. Үйден 
үш жасар қызын ерте шыққан қасымдағы 
серігім. 

– Балаларға арналған қауыздарың бар 
ма? – деп еді. 

– Оған бөлек төлем жасайсыңдар, – деді 
апайымыз. 

Бізге демалыс үйінің бағасынан бұрын 
адамға деген қарым-қатынасы ұнамаған 
соң, ләм-лим деместен келген ізімізбен кері 
шықтық. Қарсы беттегі демалыс кешеніне 
бардық. Ол жерден жөн сұрайтын адам 
таба алмаған соң, ішін аралап көрдік. 
Мұнда да жадау тірлік көзге оттай басыл-
ды. Қауыздарындағы судың ауыспағанына 
біраз болғаны көрініп тұр. Бұған бала 
түсірудің өзі қорқынышты. 

Қымбат күрке
Осылайша ғаламтордағы жарнамасы 

алаулаған демалыс кешендерінен көңіліміз 
қалап, жағажайға бет алдық. Ондағы ойы-
мыз қамыстан жасаған күркелердің бірін 
жалға алып, соның астында көлеңкелеп 
суға түсу. Күркелердің бағасы да удай екен. 
Бір күндік жалдау құны 5 мың теңге. Ара-
сында сәкісі бар жібі түзу бір күркені 7 мың 
теңгеге жалдадық. Зәкір есімде өзбек жігіті 
ақшамызды санап алған соң, «Қожайындар 
сұрап жатса 5 мың теңгеге жалдадық 
деп айта саларсыздар» деп бетімізге 
«күлімсірей» қарады. Бағананан бері жа-
тын жер іздеп, ыстықтап, суды аңсап тұрған 
біздер «е мақұл» дей салдық. Өйткені енді 
Зәкірмен дауласып, жеті мың теңгенің 
екі мың теңгесін кері қайтару мүмкін 
емес екенін түсінікті ежі. Қарапайым 

демалушылардың қалтасын қағудан басқаны ойла-
майтын қызмет көрсетушілердің сауға түсіп, сауық 
құрамыз деп алып ұшқан көңілімізді су сепкендей 
басып тастады. Бұл уақытта көл шетінде біраз адам 
мама қаздай мамырлап, шомылып жүрді. Бізде 
келіп, солардың қатарын толықтырдық. Қапшағай 
көлі бұрынғы енеуінен 15-20 метрге кері шегіп 
кетіпті. Жағажайға жақын жатқан жартастардың 
біразы жалаңаштанып қалған. Су қанжылым екен. 
Көлдің ішіне сұғына түссең су салқындай түседі. 
Көл бетінде резіңке қайықты сүйретіп, адамдарды 
серуендетіп жүрген мотоқайық әлсіз толқындар 
тудырғанымен, онысы жағаға жетпей жоғалып 
кетеді. Балдырлардың сабағы жүзгенде білегіне 
оратылып ара-тұра мазаңды алып қояды. Оны та-
залайтын адам болмағандықтан, елең қылмаймыз. 
Суға біраз түсіп, құмардан шыққан соң, күркемізге 
келіп, дастархан жайдық. Серігім түнде маринат-
тап қойған шашылығымызды істік темірге шан-
ши бастады. Мен от жағудың қамына кірістім. 
Темір ошақты қамыс күркеден аулаққа апарып, 
от тұттатым. Айналамыздағы жұрттың бәрі 
сексеуілдің түтінін будақтатып, шашылық пісірудің 
қамына кіріскен. Алда-жалды бір шоқ келіп қамыс 
күркеге тиесе, жағалай тұрған күркелердің бәрі 
отқа оранатыны анық. Оның бетін ары қылсын. 
Күркені жалға берушілер көл жағасына екі-үш 
су сорғы орнатып қойыпты. Олардың шланга-
сы күркеге еркін жетпейді. Өйткені Қапшағай 
15-20 метрге шегініп кеткенін әңгңме арасында 
айттық қой. Электр қуатымен жұмыс істейтін су 
сорғылардың қуат көзін қайдан алатынын да түсіне 
алмадық. Осыдай жайттарды көргеннен кейін 
сақтық үшін көлікте жатқан өрт сөндіргіш құтыны 
жанымызға әкеліп қойдық. Өрт сөндірушілердің 
бұл араға мүлде ат ізін салмайды дегенге сене 
алмайсың. Заң талабы бойынша әр күркеде бір-бір 
өрт сөндіру құтысы тұруы тиіс. Бірақ біз бірде-бір 
өрт сөндіру құтысын көре алмадық. Жағажайдағы 
тазалық та мәз емес. Әр жерде сыраның бөтелкесі 
мен темекі тұқылдары шашылып жатыр. Құмға жа-
тып қыздырынудан қорқасың. Жағжайда жұртты 
атпен серуендетіп, ақша тауып жүрген үш-төрт салт 
атты жүр. Әлгі аттардың текзектері әр жерде шашы-
лып жатыр. Әрине, бұл тұтас Қапшағайдағы жағдай 
деп айту қиын. Бірақ қарапайым халық көп баратын 
аумақтарға барғанда осындай сүреңсіз көріністер 
алдыңнан шығатыны жасырын емес. Қызмет 
көрсетушілер демалушылардың қалтасын қағып 
қалудан басқаны ойламайды. Мұндай жағдайда 
туризимді дамыту қиын екені жасырын емес. 

Біздер айналадағы жағдайға мән бермей дема-
лысымызды қызық ты өткізуге тырыстық. Кең да-
старханымыздан тамақты тоятай жеп, суға түсіп, 
күнге қыздырындық. Күн еңкейе жолға заттары-
мызды жинастырып, жолға шықтық. Алматыға бет-
ке алған көлік керуеніне ілесіп, ілбіп келеміз...

Қандай қаржылық қылмыс амнистияға жатпайды
 
«Хабар» телеарнасының тікелей эфирі арқылы 

Мүлікті жария ету науқанына жауапты ведомство бас-
шылары мен өкілдері тұрғындардың сауалына жауап 
берген болатын. Солардың қатарында қаржы мәселесіне 
байланысты сұрақтар да қойылды.

КО валюта мен тауарды декларациялау Мәмілеге келу
Елбасының тапсырмасына сай, Төтенше жағдайлар қызметінің тара-

пынан кәсіпкерлерге қысым азайған. Алматыда осы бағытта атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен кездескен 
қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мәлімдеді. 

Биылғы жылдың алғашқы 
жартыжылдығында қаралуы 
тиіс 1121 орта бизнес 
нысандарының 387-і жоспарлы 
тексерістен  алынып тастал-
ды. Бұған қоса, соңғы 3 жылда 
шағын кәсіпкерлік нысандары-
на өрт қауіпсіздігі саласындағы 
рұқсат беру құжаттарының 
саны 5 есеге азайып, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік 10 есе-
ге кеміген. Ағымдағы жылы 
қалалық Төтенше жағдайлар 
қызметіне шағын кәсіпорындар 
жұмысына қатысты  аза-
маттардан 74 арыз түскен. 
Шағымдарды қарау барысында 
кәсіпкерлер  құқығын  қорғау 
толығымен ескерілді.

Алматы қаласы ТЖД өрт бақылау 
басқармасының бастығы Ерлан Әлібеков: 
«Бізге кәсіпкерлер палатасының өкілдері 
тексеруді азайту жайлы  ұсыныс жасады. Онда 
кәсіпкерлермен дөңгелек үстелдер өткізіп, 

өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау сынды 
ақпарларды кеңінен беру қарастырылған. Біз 
бұл бағытта жүйелі жұмыс істеп келеміз. Қай 
төтенше жағдайда болмасын қауіпсіздікті 
сақтау үшін бейнероликтер әзірлеп, халыққа  
түсіндірудеміз», – деді.

Кедендік одақ елдерінің аумағына кіргенде немесе қайтадан 
шығар кезде, шетелдік жолаушылар өздерімен қанша көлемде 
ақша алып жүрсе де, шектеу болмайды.

Қызмет деңгейі
Осылайша ала-құла жолмен жүйткіп, 

Қапшағайға да келіп жеттік. Қала тұсынан 
өткенде ойынханалардың алып жарнама-
лары қарсы алып, біразға дейін ұзатып 
салатынын бұл жолмен жиі жүретіндер 
жақсы біледі. Ойынханалардың әлем-
жәлем жарнамаларын көргенде Елбасының 
құмарханалардың іргесін ірі қалалардан 
аулақ қондырғаны орынды шешім 
болғанына тағы да көзіміз жете түскендей 
болды. Ойынханалар Қапшағай мен Шор-
тандыны бетке алғанда бұл кәсіпті та-
быс көзіне айналдырғандар Алматының 
құмарпаздары Бішкек асып ойнап, 
бизнесіміз су түбіне кететін болды деп 
ұлардай шулаған еді. Онысы бекер екен. 
Қапшағайдың тұсынан өтетін күре жолды 
жағалай қонған ойынханалардың алдында 
қымбат көліктердің иін тіресіп тұрғанын 
көріп, Алматының құмарпаздары Бішкекке 

Қаржы мәселесіне қатыс 
сұрақ қойған көрермен: 
«Қандай қаржылық қылмыс 
амнистияға жатпайды, мысал 

келтірсеңіз?» деген сұраққа ҚР 
Бас Прокурорының орынбасары 
Андрей Кравченко былай деп жа-
уап берді: «Қылмыстық кодекстің 

7-тарауы экономика саласындағы 38 қылмыстың түрін 
қамтиды. Оның ішінде 12-сі мүлікті заңдастыру шара-
сына сәйкес амнистияға жатқызылады. Қалған 26-на 
амнистия қарастырылмаған. Бәрін атап өтудің қажеті 
жоқ, бірақ бірнешеуіне тоқталайын. Олардың қатарына 
жалған кәсіпкерлік (192-бап), несиені заңсыз алу немесе 
мақсатсыз жұмсау (194-бап), бағалы қағаздарды жүргізу 
ережесін бұзу (205-бап), ақша немесе бағалы қағаздарды 
жасау (206-бап), экономикалық контрабанда (209-бап), 
кедендік салықтан жалтару (214-бап), рейдерлік (226-1-
бап) тәрізді қылмыстар жатады. 

Мысалға алатын болсақ, жеке тұлға екінші 
деңгейдегі банктегі ақшасын заңдастырды. Осы кез-
де оның экономикалық контрабандаға қатысы бар-
жоқтығы анықталады. Егер қатысы болса ол ақша 
заңдастырылмайды. Нәтижесінде қаржы банктен алы-
нып, иесі жауапқа тартылады», – деді ол.

Мүлікті жария ету – 2014 бағдарламасы аясында 
мүлкін және жасырын келген дүниесін заңдастырған 
қазақстандық азаматтар ешқандай жауапкершілікке тар-
тылмайды. «Олардың үстінен құқық қорғау немесе салық 
органдары тарапынан шара көру көзделмеген, барлығына 
амнистия жарияланады», – дейді ҚР Бас прокурорының 
орынбасары Андрей Кравченко. Сырттағы ақшаны 
елге аударуда олар заң аясында қорғалады. Заңда 
көрсетілгендей, мүлкін жария етіп, заңдастырған 
азаматтарға ешқандай жауапкершілік қарастырылмаған. 
Азаматтардан түскен қандай да бір мәлімет олардың 
үстінен іс қозғауға негіз бола алмайды. 

Рейд жүрді
Алматы қаласындағы Тастақ ба-

зарының аумағындағы жолдардың 
жиектерінде орналасқан «жабайы 
сауда» нүктелеріне қарсы рейд 
жүргізілді. Онда жол жиектері мен 
тротуарларда тұрған құрылыс затта-
ры тиеліп, қаланың қоқыс тастала-
тын жеріне жөнелтілді. 

Алмалы ауданының әкімдігі мен аудандық 
ІІБ бірлескен жоба бір ай бұрын қолға алынған. 
Алғашқы кезде заңсыз сауда жүргізген 
саудагерлердің барлығына қатаң ескерту-
лер жасалды. Енді міне, бір аптаның ішінде 
ескертулерді елең қылмаған саудагерлерге 
қатысты Әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 
387– бабы (қаланың көркін бұзу) және 165 – бабы 
(белгіленбеген жерде сауда жүргізу) бойын-
ша, 40 әкімшілік хаттама жасалып, әкімшілік 
айыппұл салынды. Бір айыппұлдың көлемі – 5 
айлық есептік көрсеткіш, яғни 9260 теңге. Оның 
80 пайыздан астамы төленді. Қазір қалада Тастақ 
базырынан басқа, Жұлдыз көтерме сауда базары 
мен Никольский базарының аумағы да «жабайы 
саудадан» тазартылуда. Саудагерлер базарға 
кіре берісте, жол жиектерінде тұрып, әртүрлі 
тамақ, бау-бақша өнімдерін сатады. Адамның 
уланып қалмасына ешқандай кепілдік жоқ. 


