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ПРЕЗИДЕНТ H. 0. НАЗАРБАЕВТЫН, 
1994 ЖЫЛГЫ МАУСЫМНЫН, 9-ЫНДА 
ЖОГАРРЫ КЕН,ЕСТ1Н. МЭЖ1Л1С1НДЕ 

С0ЙЛЕГЕН C03I

К,урметт Жогаргы Кенестщ депутаттары!
К,урметп Терага!
Е л 1м 1здщ жаиа кэс|‘би парламентййн жумысы бас- 

талганнан 6epi бупнп  кунге дешн, егер 6i3fliH 
ем 1р1м 1зде, болып жатка н процестер каркыныньгн 
ушкырлыгын ескеретш бол сак, 6ipa3 мезгш втшть Пар- 
ламенттнс курьглымдар мен жумыс органдарын 
калыптастыру, барлык эз^рлж icrepiH аяктау жэне бел- 
ceHfli зац шыгарушылык жумысты баста у  ушш бул 
жеткшкт1 мерз1м деп санаймын. Сондыктан да менщ, 
бутан дешн кел1сшгетндей, аздерге Президентпк жол- 
дау С03 арнауымнын барлык Her¡3¡ бар.

Конституциянын маган берген кукыктарына суйене 
отырьш, Ka3ipri жагдайга жасалган талдауды басшы- 
лыкка ала отырып, мен К,азакстаннын м ем лекетттн  
ныгайтудьщ, б1здщ iniKi жэне сырткы саясатымыздъщ 
таяу болашакка, одан да алые перспективага арналган 
0 зект1 багыттарына ез кезкарасымды баяндап етпекпш. 
Мунын e3i, бурын болып келгеншдей, “ жаппай 
макулдауга”  немесе дауыска салуга муктаж емес, кайта 
Kepicimne, ой елепнен етю зуге жэне Ж огаргы Кенестщ 
гана емес, сондай-ак м емлекегпк уюмет пен баскарудьщ 
барлык институттарынын практикалык кызметшде жузе- 
ге асыруга жататын саяси кужат екенш атап керсетюм 
келед 1.

Ж олдауда да, онын бел ri л  i 6¡p дэрежеде курамды 
бел iri болып табылатын менщ осы свз!мде де, мен 
аймактар мен экономика салаларынын агымдагы барлык 
мэселелер! немесе накты проблемалары бойынша nheip 
айтуды максат eTin турганым жок. 03ím h íh  м1ндет1мд1 
б1ршама кеч тургыда Kepin турмын —  мемлекегпк
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еюметтщ  жогары буындарынын екшдер1 болып табыла- 
тын, халык езшщ тагдырын, езшщ болашагын с ен т  
тапсырган адамдарды, сондай-ак. саяси партиялар мен 
когамдык козгалыстарды дуниеге накты кара у га,
калыптаскан жагдайга бура тартпастан бага беруге, 
дурыс к,орытьтндьт жасауга жэне, сайып келгенде, уйым- 
шыл да сындарлы жумыс ктеуге шакырамын.

Республикадагы жагдайга бага беруде 61'зде прин
ц и п а  алшактык жок деп ойлаймын. О л непзжен ке- 
л ен а з  процестермен жэне тураксыз кубылыстармен 
сипатталып отыр. Дагдарыс жэне онын кулдырау, инф- 
ляцияньщ ершу 1 тур 1нде коршш отыратын ен шетш 
керйнстер1 экономиканы турактандыру женщдеп б 1здщ 
кептеген куш-ж!гер 1м 1зд1 жокка шыгарып, азаматтардьщ 
иыгына ауыр жук болып тусуде. Бул шындыгында да 
солай жэне ешюм де осы факташ тершке шыгара ал- 
майды.

Алайда, аныкталып отырганындай, б1зде кептеген 
адамдар себеп пен салдарды, максаттар мен оларга кол 
жетк1зудщ куралдарын эл ! кунге дейш шатыстырумен 
келедь Айтыс кызуына берш п, дагдарыстын себептер1 
реформалардын езшде жатыр, багытты тавдауда кателж 
жШерицц деп дэлелдеуге тырысатьш куштер де табылу- 
да. Багытты, сонымен б1рге акылга келетщ де, кел- 
мейтш де кас1реттерге кшаш-м 1с деп есептеп ую м етп  
ауыстыруды усынуда. Президент те, Жогаргы Кенес те, 
бурынгысы да, каз1р п а  де назардан тыс калмай отыр.

0 зект1 ертеген ек 1жипм1зге карай, дагдарыстар себеп- 
тершщ букш кыр-сырына жэне бастан кеилрЫ п отырган 
кезещм 1здщ бipeгeйлiгiнe талдау жасауга тэуекел ететш 
б!зд!н; саясатшыларымыз, мемлекетпк кайраткерлер1М13 
немесе жайбаракат калгып-мулпп отырган экономика 
гылымы саласындагы галымдарымыз тштен аз.

Бастапкыда ез!м1з ушш б^рнеше мэселеш дурыс 
тужырымдап алайыкшы. К,аз1рп дагдарыстын кайнар-бас- 
таулары кайда жатыр, оньщ бастапкы себептер1 неде? 
О л уйм ет  журпзш отырган реформалардан жэне баска 
факторлардан туындаган ба? Ж эне, акыр аягында б!з 
бугш тап болып отырган жагдайдан шыгатын жол бар 
ма?

Эп дегеннен-ак б\р мэнд1 айтайын: дагдарыска
кшйктсрген реформалар емес, кайта, кер 1сшше, б 1зге 
ыдыраган одактан мурага калган дагдарыс одан шыгудын 
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жолдарын ¡здеспруге итермелеп, реформалар жольша 
тусуге мэжбур erri. Bi3 егемендшке ие болган кезде 
экономикамыздын ipin-niipy дертше душар болганын 6ip 
сэт еске TycipemKiiii. 1986 жылдан бастап КСРО-ньщ 
жэне барлык республикалардын экономикасы барлык 
езект1 керсетюштер бойынша курт нашарлай бастады. 
BipaK б1здщ санамыз ол кезде осы жайттщ е т и р л т н  
бую л болмысымен кабылдай алмады. Bi3 ел  астанасында 
бэрш де бшедЬ бэрш де ¡стейд! жэне кажет нэрсенщ 
бэрш де беред1 деген б1ртутас мемлекеттщ 
аукымдарымен QMip сурдж. О л шынында да беретш, 
6ipaK ойсыратып та алатьш. А л  сонгы жылдары берген 
нэрселершщ басым белМ н  сырткы карыз ретшде есептей 
бастады. К,азакстанда жалпыулттык ешмнщ кулдырауы 
ол кезде 7 процент болды. BipaK бул тек алгашкы да- 
был конырауы едь

Жария етшген кайта куру ic жузшде басталмастан 
калды, ойткеш Кремльде кай жакка ка pan кайта куры- 
л у , кандай турде жэне кандай мерз1мде кайта курылу 
керек екенш бшмедь Букш халык белпаздж  жагдайына 
душар болды, муньщ шектен шыккан келеназ зардапта- 
ры болатын. Экономика мен саясатта басталган экспери- 
менттер ipin-mipireH жуйенщ куйреуш тездетт!, 
когамдык-саяси курылысты езгерту жэне экономиканы 
реформалау кажеттшн тусшуге жетюздь Астам держава 
ыдыраганнан кешн, жаппай дагдарыстын сыгымдалган 
cepinneci одан api шиырылып, акыр аягында езегшен 
шыгып кетп  де, 6i3fli, бурынгы одактас республикалар
дын: бэрш карда й бораган етюр проблемалардын астьгаа 
кемш салды. Тек каз1р гана, тэуелаздш тщ  ушшпй жы- 
лында, 6i3, былайша айтканда, бурынгы империянын 
ш иизат отары ретвдеп сьщаржак дамуымыздын букш 
салдарыньщ салмагын ещ » гана оз жан-ташм1збен сезу- 
дем1з.

Окигалардын ербушщ ыктимал нускаларьга есептеп 
келш, acipece сонгы жылдары Казакстан басшылыгы 
Маскеудщ алдына, мэселен, б!здщ металлургия 
енеркэаб1м1зде ymiHmi жэне тертшип елшемдер куру ту- 
ралы, жалпы одактык корларга ауылшаруашылык еюмш 
беруд 1 кем1ту туралы, баска салалар мен аяларда де- 
рбеспкт1 кенейту туралы мэселелерд1 талай рет 
койганьга еске сала кетюм келедк BipaK олардьщ б|'рде- 
6ipi он шенимш таппады. Табуы да MyMKiH емес едп
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б!зд1 бурынгы сапада уст311 Т¥РУ тшмдд болатын, ал 
мунын зардаптары ешюмд! толгандырган емес.

Тоталитарлык, партиялык-саяси курылыс куйред!, де
ржава ыдырады, букш курылымды уысында устап келген 
“ жудырык,”  ашылды. Б ¡рак сонымен б1рге б\з аса куатты 
материалдык, каржылык жэне инвестициялык таскьгндар 
ретшде келш  жаткан корек кезшен де айырылдык. Одак 
ушш кажет ещйркгп коректещмрш келген куретамырлар 
т1ршей киып тасталды, буган айырбас ретшде б\з 
ез1м1зге каж етй кейб1р тауар турлерш алып келгенб1з.

Б1рак осыган баскаша, енд1 бупнп куннщ бшгшен 
карайыкшы. А л  бул кандай да болсьш бастаманы 
туншыктырудын жэне шектен шыккан масылдыкты 
тэрбиелеудщ аса куатты куралы болатын, осы масылдык 
кершстершен б(здщ бугшп ем1р1м1зде де аяк алып журе 
алмайсыз. Осыган байланысты вскеменден Б 1рш1ш ма- 
мыр митинисшщ карарын еске туарш  турмын. Онда со- 
циализмнщ идеологиясы мен практикасына кайтып 
оралу, КСРО-ны калпьша келтфу сиякты талаптар ба- 
яндалган болатын. Алайда, егер мэселенщ мэн-жайына 
мукият бойлар болсак проблеманьщ астары мынада жа
тыр. Соцгы жылдардьщ бэршде кала Орта машине жа- 
сау министрл1п  жэне Т у сп  металлургия енеркэаб1 
министрлпч сиякты одактык алпауыттардын кажетше 
жумыс кггеген онеркэсш алыптарьшын есебшен дамып 
келедь Олар адамдарга жумыс жэне далага тыныс- 
т1рш1шк берга отырды. Енд1 олар жок, сонымен катар 
оларга кажет ешмге тапсырыстар жок. Республикада он- 
дай ошмд1 сол келемде ешнруге каз1р кажеттш к те 
жок- Улб1 металлургия зауытында бериллий ещ црю 
онын экологиялык кауштийпнщ жогары болуы себепт1 
азаматтардын талабы бойынша жабылганын еске тус1руге 
болады.

Б1рак мундай митинплердщ непзп  бастамашылары 
кеп ретте келен кеде калуды артык санайтын баска 
куштер болып табылады. Кебшесе осы бурынгы жэне 
каз1рп  басшылар, когамдык “ лидерлер” , ездершш, 
карекетаздшн буркемелей отырып жэне курдел1 
жагдайды пайдалана отырып, кеюрепнде ез етепрштерш 
кайта багдарлау жешнде ешкандай идеялары жок бас
шылар кептеген адамдардын басын айналдырып б1гп. 
Рас, осындай, онша улкен болмаса да б1рак арандату 
эрекеттерЬйн д а т  эз1рше сол аялап еарген масыл- 
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дыктыц нэрл! топырагына тусуде. Ештеце ещпрместен 
немесе сураным таппайтын ешм шыгара отырып туракты 
жалакы алу  дагдысы б 1зде эл ! де басым.

031М13ге мынадай сурак кояйыкшы: осынау “ халык 
камын жеушшер” б!зд! кандай социализмге —  Ста- 
линнщ казармалык немесе болашак урпактардан бэрш 
де карызга алып, шынын айтканда елд 1 жэне республи- 
каларды тонаган Брежневтщ жалпыга бфдей тенгер- 
мепшпк социализмше кайтаргысы келе ме? Немесе 
тонайтын тук калмаган тек кур уэде га на бершген Гор
бачевой “ адам бейнелГ’ социализмше кайтаргысы келе 
ме?

Б1рак еткенге кайтып оралудьщ жок ек е т  баршага 
аян гой. Онын устше б1зде бул социализм т 1г т  еткен 
кездщ 0 з 1нде де атымен болган емес. Тарихтьщ 
кайталануы да мумкш емес. Егер мундай кездесетш 
болса, онда б 1ршш! ретте ол каарет тYpiндe, екшипанде 
дабыра тур 1нде болатыны белгш . Б1зге муныц екеу! де 
жарамайды. Б 1з нарыктык экономика жэне демократия- 
лык когам куру жолын жете тусш т жэне букш халык 
болып тавдап алдык. Бул жол адамзат вркениет дамуы- 
нын барлык барысымен талап етшген жэне оны айкын 
тусшген сез1м!мен журш отыру керек. Бул —  б1здщ бо- 
лашагымыз.

Сонымен катар осы жолга тускеннен кешн 6 13  онын; 
объектива зандылыктары, сезс1з киыншылыктары 
аркылы журш ету уппн жэне дуниежузинк дамудьщ 
ережелер 1мен эрекет ету уилн осылардыц бэрш бЫ п, 
соган дайын болуга тшсшз. Мундайларга шетш атрибут- 
тары тэн дагдарыстык кубылыстар да жатады. Булардан 
дуние жузшщ б\рде-б'\р ел! айналып етш кете алмады. 
Америка, Франция, Англия, Туркия, Германия, Ундютан 
жэне баска елдер улы куйзелк пен кулдырауды бастан 
кенйрдь Тек  алк Ы стер  куш! гана артурл 1 болды. На- 
рыктыц калыптасуыньщ барлык “ кедерплерш” , мэселен 
Онтуспк Шыгыс Азиянын “ жолбарыстары” атанган 
кейб1р елдер гана женшдеу етп . Ж екелеген елдер 
эскери твнкерютер мен азамат согысына кшикт], Латын 
Америкасында нак осылай болды жэне планетанын баска 
да кейб1р аймактарында каз1р осылай болып жатыр.

9 з  дагдарысымызды жене отырып, 613 баскалардын 
тэж 1рибесш шебер пайдалануга тшсшз. Бфак бул орайда 
езгенщ практикасын сол кушнде коилре салу туралы
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эцпме болмайтынын да ескеру керек. Б 1з д т  етпел! ке- 
зен 1м 1здщ ез ерекшел|'ктер1 бар екеш айдан анык, олар 
ен алдымен экономиканьщ сырткы факторларга барынша 
тауелд! жэне онын дамуы денгейшщ тым э л а з д т н е  
байланысты, муныя оз1 бурынгы Одактьщ барлык ре- 
спубликалары ушш сипатты жэйт. Алайда дуниежузшк 
экономикада болып жаткан процестерд! жаксы бш п , 
талдау жасау мшдетп турде кажет.

Накты жагдайды басшылыкка ала отырып шгершеу 
багытын дурыс тандау, кезендерд 1 шеберл1кпен 
айкьшдау, тактиканы белп леу  гана емес, сонымен катар 
каж егп  тетштерд 1 кeзiндe ¡ске коса бшу де манызды. 
Ж олдауда энпм е де осы жайында. Оларды сан алуан- 
дыгы мен курделшлгш айкын да жете туану ушш мен, 
ез кезкарасым бойынша, дамудын онтайлы нускасынын 
аса манызды багыттарын атап етсем деймш. Бул жумы- 
стын езегшде мыналар болады: егеменд1 мемлекет пен 
нарыктык экономика талаптарын формальды турде емес, 
накты ескеретш акша-несие жэне банк реформаларын 
журпзу. Онын езектс м 1ндет1 —  жугеназ кеткен инфля- 
цияны ауыздыктау жэне улттык валютаны ныгайту. 
0 ткен жылдын аягында б1з улттык валютаны ен п зт , ез 
дамуымызда елеул 1 тарихи бетбурыс жасадык, сейтш 6 13  
реформаларды журпзудш; езшд 1к жэне накты 
туткаларына ие болу кукыгына кол жетк1здж. Ж эне 
жарты жыл ¡шшде бул багытта б 1раз нэрсе ¡стелдь 
Жан-жакты камтитын жекешелещпру багдарламасын 
кабылдадык, саудада кеншен ырыктандыру журпздж, 
экономикага мемлекет тарапынан араласуды кыскарттык, 
каржы-несие саясаты барынша батыл журпзше бастады. 
К,ыскасы, киьга жолдан егпк . Эу бастан-ак бул шаралар 
он нэтижелерш бере бастады.

Б1рак келеа , шешуын кадам жасайтын уакыт туды. 
О л т ен гет  ныгайтып, онын наркын турактандыруга 
жэне инфляцияны ауыздыктауга жай гана багдарлан- 
бауга тшс. О л осы м^ндетке шын мэшнде кол ж еп азь  
луш  камтамасыз етуге тшс.

К,аржы тэрт 1бш ныгайтуга батыл турде бару керек. 
Бюджет саласындагы сиякты банктер мен кэсшорын- 
дардьщ кызмеп саласында да осылай ету керек.

бйтпешнше бiз экономиканы сауыктыра алмаймыз, 
инфляциянын всуш токтата алмаймыз, инвестициялар 
ушш каражат болмайды, кредит ресурстары да болмай- 
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ды. Сонда ауыр дагдарыс пен элеуметпк куйзелю ке- 
зещнде онсыз да катты шайкалган адамгершЫк санаты- 
мызга дейш бэр\ де кунсыздана бастайды. Адамдар вм!р1 
одан бетер нашарлайды. б р ек тген  гиперинфляция —  
кез келген экономикалык жуйенщ ем1р сурушщ сонгы 
табалдырыгы, у м т м 1здщ толык куйреу) басталады.

Кдншалыкты ауыр болганымен, б1зде каржы 
турактандырудын бнрден-б1р жолы калганын —  
айлыкакы, зейнетакы жэне халыкты элеуметтж  коргау 
женшдеп жэрдемакы телеуге жумсалатын ем1рлпс аса 
каж етп каражатты коспаганда, мемлекеттщ барлык 
шыгынын кыскарту екенш бую л казакстандыктарга бар
лык жауапкершшкпен айтатын уакыт жетть

Бул кэсшорындарга тжелей де жабык турде де 
бершетш дотациялардын кез келгешн токтату деген сез. 
Олардыц бюджеттен каражат алуы  догарылып, ал кре
дит накты эр1 тшмд1 багдарламалар мен жобаларга шек- 
теул1 мелшврде бершуге тшс. Зиян шегш отырган 
кэсшорындарды ен таяу уакытта банкроттыкка ушырату 
керек. Салыктар мен бажга катысты жещлджтщ бэрш 
жою кажет. Мемлекет кэапорындар мен банктердщ 
кумэщи берешектер1 немесе етелмеген твлемдерш жабу 
жвншде уюмет атынан ешкандай жауапкерпллш алмауга 
тшс.

0кицц, сот жэне аткарушы отм ети н  мемлекеттж ор- 
гандарын устауга жумсалатын шыгьтнды кыскарту керек.

Екшпй жагынан, телекоммуникация мен келж , энер
гетика жэне баскалары сиякты езект1 салаларды рефор- 
малау ю н е  катыстыру уппн ¡р1- 1р! ш етелдк 
инвесторларды тарту жешнде кабылданган шеппмдердщ 
жузеге асырылуын тездету керек. Солар бойынша ха- 
лыкаралык тендерлер етю зу керек. Мунын ез1 ¡сп  65л¡п, 
т у сш п т  эр1 аса тшмд1 болып журпзшетш болсын.

Тауарлар мен керсетшген кызметтщ барлык турЫ н 
багасын босату кажет. Наннын багасьга босата отырып, 
табысы аз адамдарга онын айырмасын телеу кажет. 
Сейтш мунын; ез1 адамдарымыздын осынау тетжт! 
тусшш, кабыл алу  уппн оны “арестчрмей” , кайта сауат- 
ты да мшйз аткару кажет. Ж алпы алганда, уюметтен 
бюджеттщ шыгысы мен юрш не катан бакылау жасауды 
талап етемш. А л  б1здщ К,аржы министрл1п ю ркт! 
калыптастыруда тым эла з , шыгыс туралы эцпме болган 
кезде тым кецшшек. А хуал  езгергегамен бюджет
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аткаруга келгенде катан болуга тшс. Ж еке салалардын 
немесе экономика аясынын пайдасына кандай да болсын 
кысым керсетуд 1 немесе колпаштауды батыл токтату ке- 
рек. Бюджет мемлекегпк саясат туткасы, сондыктан оны 
корпоративтнс, аймактык жэне мудделердщ ынгайына 
кенш, талан-таражга туаруд 1 токтату кажет.

Улттык банк жешндеп жагдайды батыл турде езгер- 
ту  кажет. Б 1з турл 1 максаттар у™™ онымен жеткийкт1 
уакыт бойы айла-шаргы жасадык. Тек басты максат 
ушш емес. Э уел  баста оны Жогары Кенеске багындыр- 
дык. Будан не шыкты? О л эткелей парламент сессиясына 
багынышты болды емес пе? Оган Экономикалык рефор
ма женшдеп комитет басшылык жасады, ал онда б1рде- 
б1р банк маманы болган жок. Тек жана бюрократия 
ушш эбден кисынды езгерк жасалды — "телефон 
кукыгы" партаппараттан парламент аппаратына кешть

К,аз1р Улттык банктщ баскармасына укш ет басшыла- 
рын енпздйс. Б1рак бул да тшмд1 бола койган жок. Оны 
кандай да болсын багыныштылыктан жэне екшд1 де со- 
ндай-ак аткарушы органдардын камкорлык жасауынан 
шыгару кажет, сейтш тенгеш турактандыру женшде 
шьгадап жумыс ¡стеуш катан талап ету кажет.

Мундай шеипмдер кабылдау жэне нак осындай бюд
ж е т  бею ту маган да, с1здерге де ауыр ек етн  бшемш. 
Баршамызга киын согатынын да бкпемш. Кэсторындар 
токтайды, коптеген жумыссыздар пайда болады, наразы- 
лык бивдрушшер болады, тагы да митинпге жэне 
баскаларына шакырушылар да табылады, кунэлардын 
бэрше, ен алдымен меж, эрине аздерд! айыптайтындар 
болады. Осынын бэрше де тетеп беру керек.

Егер 6 1 3  ез Отанымыздын нагыз патриоты болатын 
болсак, дагдарыстан шыгуды шындап калайтын болсак, 
жэне сол аркылы халкымызга лайыкты ем 1р аперуд 1 
калайтьш болсак, б!з осы киьгадыктардан етш, оларга 
тетеп беруге тш спм !3 . Осыдан 50 жыл бурьга, ултшыл 
Германияга карсы согыс кезешнде Улыбританияньщ Пре
мьер-министр! Уинстон Черчилль езшщ халкына арнаган 
сезшде былай деген: “ Бул бэрМ зден  курбандыкты талап 
ететш ауыр да киын согыс болмак, ¿¡рак б 1зде баска 
тавдау жок” . О л бул согыста жещске жетш, онын 
жем 1сш кору ушш ауыртпалык пен кайгы-каарет шегуге 
тетеп беру кажеттшн ез халкынан жасыргысы кел- 
мейтшш атап керсеткен. Кдзакстан саяси тэуелс!зд1К ал- 
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ды. Б1рак б1з енд1 ез1м1здщ экономикалык дербесппм13 
жолында курес журйзудем1з. Сондыктан мен 
К,азакстаннын арб\р азаматынан, б!ршип кезекте б1зден 
едэу!р куш-ж!гер жумсау талап етшетшш аздерге ашык 
айтамын.

Букш экономикалык реформаны утымды етудщ осын- 
дай аса манызды да ен б1ршип багытымен жекеше- 
лендфу мен жеке секторды карышты турде дамыту, 
бэсекеш ер1стету жэне ещирк пен енбектщ куатты 
туткаларын, элеум етпк коргаудьщ тшмд1 тет1пн жасау 
саласындагы жана м1ндеттер табиги турде етене келга 
жанасады.

К,укыктык реформа журпзу мшдет1 аса жиын- 
тыгымен алда тур. О л былайша айтканда реформалар- 
дын экономикалык жиынтыгына “ т1рек” болып кана 
коймай, сонымен б1рге оны сершщц турде ж урпзу ушш 
ез1ндж б!р локомотив релш де аткаруга тик.

Осы м1ндеттердщ бэрш шешу стратегиялык багыттын 
сабактастыгын сактайды. Сонымен б!рге усынылып отыр- 
ган саясаттын эрб1р жиынтыгы, эрб!р кыры сапалык жана 
мазмунмен байытылган. Максаттарды алга кою, сондай- 
ак оларга кол жетюзу эд1стер1 бойынша да осылай.

Буларды жузеге асыру женш болмайтыны жэне 
белгш 1 б!р шыгын жасаумен уштастыру мумкш болаты- 
ны даусыз.

Кдвданылатын шараларды терен пысыктаудын аса 
маныздылыгы жэне олардын орындалуы ушш жогары 
жауапкершшк осыдан туындайды. Барлык ¡с-эрекет 
жэне ыктимал нэтижелер мукият пысыкталып, олардьщ 
зардабына алдыя-ала талдау жасалуы тш'с.

Халыктыч реформаларга катысу ¡ане арта тускен 
умтылысы да бiз ушш мацызды фактор болып табыла- 
ды. Адамдардьщ психологиясында б1рте-б1рте болса да, 
эйтеу!р сапалы бетбурыс болып жатыр. Олар нарыктык 
катынастарга барган сайын кеп дэрежеде бейшделш ке- 
ледь Сонгы сурау салудын деректерше Караганда ха- 
лыктын 70 процентке жуыгы нарыктык езгерютерге 
карай усталган багытты колдауда. А л  К,азакстан рефор- 
малау жолына тускен бастапкы кезенде б1зде оны 
жактаушылардьщ саны 20 процент кана болган ею.

Адамдарымыздьщ санасындагы мундай бетбурыс 
тандап алган багытпен максаткерл^кпен эр! жуйел! турде 
шгер1 кадам басуымыз ушш н е т  бередь
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Менщ nÍKipÍMiiie, бугщ танда алдымызга койып 
отырган мшдеттерд1 шешуде езек™ манызы бар 
мэселелердщ 6ipiHe негурлым егжей-тегжейл1 токталгым 
келедь Бул —  когамнын рухани жай-куш, республика- 
дагы турактылык атмосферасы, улттык жэне азаматтык 
татулык. Осыдан 6ip жыл бурын Казакстан когамынын 
nporpeci мен гулденш, керкеюге карай úirepi басуы 
неп звде оны топтастырудыц жалпы улттык идеясын 
усынган кез^мде осыны алган едш. Уакыт керсеткеншдей 
осы идеяны К,азакстаннын букш халкы колдап отыр.

Ашыгын айтайын: К,азакстаннын 9p6ip саясатшысы, 
9p6ip партиясы когамдык козгалысты, 9p6ip азаматы, 
егер де 6i3 e3ÍMÍ3fleri K a3 ipri татулыкты, 9cipece улттык 
татулыкты сактап, орныктырмасак, онда алдымызда 
шынырау турганын айкын ce3ÍHyre t h íc . Егеменджпен, 
реформалар ¡амен жэне 03ímí3 бен балаларымыздьщ бо- 
лашагы жайындагы нендей 6ip армандаумен б1ржолата 
коштасуга тура келедь Сондыктан 6 1 3  íc t í азаматтык 
6eü6iTinLniK пен улттык татулыкты булд1руге эуеспкта 
коздыруга тырысатындар ел1м1з завдарыньщ букш 
каталдыгы бойынша катан жауапкершшкте болатындай 
е т т  коюга тшсшз.

Бурынгы К С РО  тарихы мен 6¡3aíh Ka3ipri тарихымыз 
мундай ic-эрекеттер тутас халыктын кайгысымен 
аякталатынына бэр-бэр1м1зд1 уйретуге t h íc t í болды. Ре
формалар багытын журпзуин басшылардын жшке 
бвлшген когамда белгшенген íc t í жузеге асырудын ic 
жу31нде ешкашан да c o tí туспегенш есте сактауы кажет.

0тпел1 кезеннщ киындыктары, кайшылыктардыц ши- 
eneHÍcyi дагдарысты кубылыстармен косыла к ел in курд ел i 
элеуметтж-экономикалык жагдайды ыктимал турде жа- 
рылыс KaTepi бар iCKe айналдырады. Адамдар арасын- 
дагы кез-келген кактыгыс flapi толтырылган бешкеш 
жагып ж1беретш cipiHKere айнала алады. Эаресе ол 
ултаралык непзде жасалатын болса. А л  шындыгында 
ултаралык катынастар тек себеп кана болады. Осынау 
кактыгыстьщ бэршщ н ел зв д е  кылмыстык эрекеттер жа- 
тыр. К,арабак кактыгысы нак осыдан басталган. Ол кез- 
де Агдамда eKi азербайжан влт1р1лдй Бутан кек алу 
репнде Сумгаитте жазалаушылар 32 армиянныц oMipiH 
киды. Будан кешн кактыгыска ею тараптан да саясат- 
шылар араласты. Шын м этнде олар ондаган, оган дейш 
жуздеген, ал будан сон T im i мындаган адамдардын
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тагдыры мен ем 1рше туюрмейтш де едй Енд1 олар езшщ 
кара ¡сш тындырьтп, саяси аренадан кетт1 , ал Армения 
мен Азербайжан арасында азамат согысьг журш жатыр. 
0 з  мемлекеттершщ экономикасын кетер т, ездер1 мен 
балаларына калыпты турмыс жагдайын жасау орнына 
адамдар б!р1н-б!р{ елт1рт жатыр.

Откен жылы б1зде б1рнеше казакты а гт р у  коздырган 
тобыр чешен халкы туратын поселкеш талкандауга тура 
умтылган 0скемендеп кактыгысты еске альщызшы. Сол 
кезде 613 оларды иландыра алдык, кыргын жасау га жол 
бермедж жэне ахуалды сактап кала алдык. А л  бугш 
тавда жэне ертен калай болмак? ОМОН-ды жэне 
эскерлерд! дап-дайын е т т  устап турмакпыз ба?

Б1зге кундел 1кт1 тер тегш  жумьтс ¡стеу аркылы 
ел!м1здеп тепе-тенд 1кт1 , тыныштыкты жэне турактылык- 
ты сактаудын сэт! тусуде. Бул уиин зор куш-ж1гер 
жумсап, к  жузшде жагдайга кунделж™ бакылау жасау 
керект1гш жасырмаймын. Б1рак бул б1здщ ¡лгер1 кадам 
басуымызга кемектесш, шет елдеп бг'здш эрштестер1м13- 
дщ назарын аударуга, сей тт , ен бастысы ¡шк1 ем1р1м1з- 
ге тыныштык экелуде.

Б1рак мына мэселеге ез-ез1м1з адал жауап берешкшк 
адамдарымызды барынша тыныштандырып, олардан да, 
ез1м1зден де болашак уиин аландаушылы кты калай да 
алып тастау учли бэрш де ескерт, бэрш де ¡стей алып 
отырмыз ба? Мен бул суракка макулдап жауап бере ал- 
маймьш. О л ол  ма, бул ¡сте жай агаттыктар га на емес, 
сонымен б1рге асыра сштеуиплер, кател1ктер де аз емес 
деп санаймын.

Мен ушш ете киын жэне республика уиин тотенше 
манызды кеип-кон мэселесш алайык. Бул процесс та- 
биги гой дегенд1 жубаныш етш, осы проблемага б1ршама 
жечш карап журм1з деп ойламайсыздар ма? Эрине, 
адамдарда эркашан да езшщ ел 1нде болсын, сондай-ак 
одан тыскары жерлерге кетумен болсын, тургылыкты 
жерш тандау кукыгын жузеге асыру мYмкiндiгi болган. 
Б1рак осы проблеманын тешрепнде бояуды калынырак 
жагуга умтылу да, сондай-ак шындыкты боямалап 
керсетуге тырысушылык та, сейте тура еш нэрсе бол- 
магандай сьщай таныту да менщ зыгьтрданымды 
кайнатады.

Статистикага кез салайык. Гасырымыздьщ сонгы ши
рей  бойьщда К,азакстан одан кетуиллердщ саны ке-
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лушшердщ санынан артатын аймактар катарына жаткан 
едь 60-шы жылдардын аягынан бастап мундай басымдык 
шамамен 20 мын адамдай болды. А л  80-mi жылдары 80 
мын адамга жет-ri. Алайда, сонгы уакытта халыктыч 
Kenii-конынын азаюы курт улгайды, с ей тт  еткен жылы 
222,1 мын адамга жетть Егер бурын халы к туракты 
турде ecin келген болса, еткен жылы оньщ тучгыш рет 
азаюы ■пркелдь BipaK мунын ce6e6i неде екеш эл1 кунге 
дешн emKiMfli толгандырып, не ойландырып керген емес.

Онын ce6e6i эртурл1 —  отбасынын жагдайы, жумыс 
орнын ауыстыру, окуга тусу, тарихи отанына коныс 
аударга тшек бшд1ру жэне тагы баскалары екеш 
TyciHiKTi. Keujirr-конушылардын курылымында эскери- 
лердщ улес салмагы едэу!р. “ Гасыр курылыстарына” 
уйымдаскан турде жумысшы куцпн тарту деп аталатын- 
мен 6 i3re  жай гана жумыс ¡стеу ушш келгендердщ ара- 
сында кетуиплер де аз емес.

Дегенмен эуел1 бул жошнде ойына да келмеген 
кептеген адамдардын б елгш  6ip сэтте психологиялык 
колайсыздык сезжетш болгандыктан кетш жатканына 
кез жумуга болмайды. О л бэршен бурын асыра 
сштеушинкке, курд ел i элеумегпк-мэдени багдарлама- 
ларды жузеге асырудагы асыгыстыкка байланысты кепте
ген факторлардыч жиынтыгынан курылады. Ж эне менщ 
айткандарымнын бэрш элдeкiмнiн кысымына кену деп 
кабылдауга болмайды. Бул ж1бершген кателпстерд1 тузе- 
ту, калыптаскан жагдайларга акыл-таразысына салып, 
еркенниетшйкпен карау болады.

BipiHnii кезекте бул тш саясаты мен мемлекеттж 
й л ге  катысты. Будан бфнеше жыл бурын орталык коми- 
теттщ идеологиялык басшылыгымен уюметтщ бурынгы 
курамы казак жэне баска ткпдерд1 дамытудыч кабыл- 
даган мемлекегпк багдарламасы казак тинн енпзу 
T9pTi6i мен мерз^мше катысты ж!бершген асыра 
алтеуш ипкке орай когамды б1рден дурл!к™рш ж1берд1. 
Оныч уст!не бул кептеген казактарды да туйыкка ripefli. 
О л шапшач кайта караулы кажет етед1 деп ойлаймын. 
Кеннк-прмей т^л туралы жача зан кабылдау жэне орыс 
тшге деген кемс^уш Ы кт! алып тастау кажет, ол  орыс 
тивд1 халыктардын езшен repi казактарга жэне баска 
халыктарга дамуы ушш аса кажет. Сочда казак тш н  
дамыту мен оны барлык халыктыч yftpeHyi жешнде 
накты шаралар б елп леу  кажет.
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А л  ж ергЫ кть сондай-ак астаналык шенеутктердщ 
талпынуымен кадр саясатында ол  жагы мен бул жагына 
карай кигаштыктар ж1бер1лгеш купия нэрсе ме? Мыса- 
лы , Тш  ж етндеп  комитетте 30 казактан баска барлыгы 
уш гана орыс, ею уйгыр, б!р эз1рбайжан ¡стейдк А л  бул 
барлык тивд дамытумен жэне олардын проблемаларымен 
айналысатын ведомство емес пе. Оньщ есесше агроенер- 
кэсштж кешещц баскару жешндеп жогары ареопагта 15 
басшыныц ушеу! гана казак. Мундай кигаштыктар орта- 
лыкта да жэне жергшкт1 жерлерде де орьга алган. Сез 
жок, муны тузету керек.

Айтпакшы шенеутжтер туралы. Укыпсыздыкты бол- 
дырмау, кабшетаздердщ уюмет басына келуш е тоскауыл 
кою ушш, барлык шендеп басшылардыц жауапкериплшн 
арттыру упин мемлекетпк кызметиллер туралы занда 
олардьщ, сондай-ак уюмет мушелершщ Отанга жэне 
онын муддесше адал болуга ант беруш кездеуш усына- 
мын. Онда сонымен катар антты бузганы ушш тш сп 
эюмшиик жэне кылмыстык шаралар мен санкцияларын 
колданылуын карастыру кажет.

Талапкерлерд 1 жогары жэне орта арнаулы оку орын- 
дарына кабылдауда уйлеам аздж ке жол берьчди Бфак 
мунда да кейб1реулер барынша сэгп  етш керсетуге ты- 
рысты. Ономастикалык, комиссиянын ойластырылмаган, 
“ атка мшерлнс”  жумысы да булд1рпштж улесш косты. 
Кешелердщ, елд! мекендер мен ттт1 1р1 калалардын да 
жаппай аттарын езгерту б!р жакты сипат алды, 
когамдык; шюр, халыктык этнографиялык курамы, ал 
кейде гасырлар бойгы дэстурлер1 жэне ен бастысы — 
букаралык сананын психологиясы ескершмей калды.

Б1здщ аса кернект! акынымыз Мукагали 
Макатаевтын еамш  м эцп есте калдыру ушш астананьщ 
тарихынан Л уи  Пастердщ еам ш -еппрт тастаудын, 
м т д е гп  болмаганымен келкетш  шыгарсыздар деп ойлай- 
мын. “ К,айта атаушылар”  жиырмасыншы жылдары 
К,азакстанга тырыскак шдетшен куресу уипн француз 
медиктершщ б!р тобы келгенш, олар ездершщ улы 
отандасыныц ашкан жаналыгы мен вакцинасын пайдала- 
на отырып, осынау зор кесапаттан б^здщ кутылуымызга 
кемектескенш бшгеш жен едк Сейтш б!зд1н каламыздын 
риза болган тургындары Пастердщ курметше осы кешеш 
атаган болатын. Ж эне бул и п л й т  миссия осы кешеге 
орналаскан болатын. А л  суретил Николай Хлудов, этно
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граф Александр Затаевич, композитор Евгений Бруси
ловский тэр!зд 1 жаркын тулгалардьщ жэне баска да 
кептеген кернект1 адамдардын еамга лайыкты сактау 
ушш 6 1 3  колдан келгеннщ бэрш жасадык па?

Турмыс денгейшде удайы кездесетш ултшылдык 
тургыдагы киюлжщдерге 6 1 3  эл1 кунге дешн калай да 
мэн бермей келем1з. А л  нак осында бэлки коп залал 
жаткан шыгар. Ушкыннан орт шыгатын нак ортада да 
осы болар.

Муньщ ез1 б\здщ карым-катынастардын карапайым 
мэдениетше, адамга деген карапайым курмет корсетуге 
тэрбиелеумен шын мэнюнде шугылданбайтындыгымыз- 
дын айгагы. Бул б елгш  б1р ултка гана тэн емес, буган 
бэр1 де кш эль в з  кызметшде эркилы мэселелер 
койганда кеп ретте эдептинк пен устамдылык жасай ал- 
майтын орыс когамдастыктарыньщ окш дерте де юнэ 
коюга тшсшн. К,аз1р “ агалы” да, “ шин” де туыскандар 
жок екенш, бэр1 зан мен ез ожданы алдында б 1рдей 
екенш мен талай рет айтканмын.

Сол “ турмыс денгейже” назар аударатын уакыт 
жепч деп есептеймш. Улттык б елп а  бойынша 
корлаганы уылн катан жазалау керек. Ен бастысы акыр 
сонында тэрбие жумысын жолга кою бала бакшасынан 
бастап, оны ендф^ске дешн токтатпау керек. Бутан 
Б ^ м  министрлтнщ  барлык курылымдары, депутаттар 
жэне, эаресе, эю мш ш ктер кос ьы у га т т с . Уюметке кел
еек, ол тш еп арнайы багдарламаны эз|'рлеуге т т с .

Б1р жактын да, екшип жактын да ойластырылмаган 
¡с-к.имылдарынын шынайы патриотизмнен шалгай 
жатканын батыл айткым келедк Б1р кезде Лев Толстой 
кейб1р жагдайда патриотизм дегежр-ш, эсте ¡зп сез1м 
бола алмай калады деген болатын. Бул К1мде юм б\ р 
халыктьщ екшип халыктан артыкшылыгын ершелене жа- 
риялаган мумкш болады, деп корсетп улы гуманист.

К,андай да б1р улттын кукыгын коргауга идеялык 
умтылыстан, оны калай к ем с тлуш  корсетуге тырысу 
эрекетшен коп ретте ултшылдык леб1 есед!. Осы непзде 
туган патриотизм тез арада патриоттык айгайга, ал со- 
дан кейш ултшыл-патриотизмге кешедц одан фашизмге 
жарты кадам гана калады. Муньщ бар1 душпанды, ен 
алдымен, баска улт екшдершен ¡здеспрумен ушыгады. 
Ултаралык жанжалдын шыгуы у:шн непз табылды деген 
мше осы. Енд1 ¡стщ ен азы гана калады, сылтау керек, 
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оны эрдайым немесе кылмысты элемент, немесе люмпен- 
пролетариат “ уйымдастыра” алады.

Кепн-кон проблемаларына кайта орала отырып, 
кептеген миллион адамдар уинн Казакстан шын 
мэшанде отанына айналганын атап керсетюм келедь 
Муныч e3i багалы адами капитал. Одан айырылу — 
ел1м1з ушш улкен шыгын. Республика дамуыньщ эконо- 
микалык перспективасьтна келеек, Keuii-коннын кушекй 
оган елеул1 турде эсер етпек: ейткеш непзшен инженер- 
лер, техниктер, мугал1мдер, дэр1герлер, б !л ¡k t î маман- 
дар, эдетте, белсенд1 енбек кабшет1 жасындагы адамдар 
кешш кет1п жатыр.

Б1зде мемлекет денгешндеп кешi-кон проблемалары 
жешндей жумыс бытыранкы, оны тшешше уйлеспру 
болмай отырганьга айтайын, K,a3ipri жагдайдын 03i сал- 
макты кезкарасты, ойластырган ic-кимьтлды, кеии-кон 
департаментшщ, IniKi жэне , сырткы ¡стер ми- 
нистрлжтерМ н, когамдык уйымдардын 6ùiiKTi де 
тш^гылыкты ж\'мыс аткаруын -талап отыр. Keuii-
конныч элеуметпк-саяси экономикалык зардаптарын ес- 
кере отырып, олардын стихиялык турде улгаюын 
болгызбау ymiH кеш i-кон таекынын баскарудын пэрменд! 
багдарламасын жасаган жен. Бфшапден, кеин-конды 
турактандырудыч халыкты жумыска камтумен байланы- 
сты белш н  зан жузшде ынталандыруды жузеге асырып, 
енбек пен жумыска камту бел1мдерМн жауапкершЫгш 
арттыру керек. 0йткеш олардыч кемепмен жумыссыздык 
проблемалары, демек енбек ресурстарын белу ici 
шешшетш болады. К,азакстанга кайтып оралган зейнет- 
керлерге зейнетакыны кайта каттау кезшдеп орынсыз 
эуре-сарсачга жол бермеу уилн зейнеткерлж зандарына 
THicTi тузетулер енпзш, бул мэселелерд! ТМД-нын баска 
мемлекеттершщ парламанеттер1мен кел!скен жен.

Буинде азаматтык туралы мэселе де 63iHÎH кекей- 
кecтiлiгiн жойган жок. Eaci парламентке бул проблема- 
лармен егжей-тегжейл! шугылдануга уакыт жетпей 
калды. Олкылыктарды тез арада тузетуге тура келдк 
Осы жылгы акпанда Азаматтык туралы занга елеул1 
езгер}стер енпзу туралы Президенттщ Жарлыгы шыкты. 
Онда азаматтыкты кабылдау p3ciMi едэуф жен1лдет1лд1, 
азаматтык алу Mep3iMi кыскартылды, азаматтарды 
TipKeyre катысты кагидалар баяндалды. Буган коса, 
М эскеудеп наурыз сапарынын барысында азаматтыкка
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катысты К,азакстан мен Ресей арасындагы меморандумга 
кол койылды. Осы маселелерд1 одан api тузетудщ бары- 
сы К,азакстан мен Ресей парламенттерше байланысты 
болды.

Б1зге таяу уакытта адамдарды туракты орындарына 
т1ркеу мен оларды тандауына эртурл1 зансыз шектеу- 
лерд1 алу  жешндеп кукыктык кешлд1ктердщ тшмд1 
жуйесш куру кажет. BÍ3 зандьг денгейде жергипкт! бю- 
рократиянын,, íu ik í  ¡стер бвл1мдершщ, паспорт кызме- 
t íh íh  жумысындагы эртурл1 бурмалаушылыкка тоскауыл 
коюымыз керек, отанына кайта оралган адамдардьщ 
улты бойынша белшбей азаматтыкты колма-кол алуы 
туралы мэселеш карау керек деп ойлаймын.

Буньщ кажетть-пп тагы да кайта келуиплердщ 
кебеюшен де туындап отыр. К енш -куш тн эсер4мен кет- 
кен адамдар езше лайыкты ic таппай, кейде душпан- 
дыкпен карсы алынган жэне жана жерлерде ездерше 
кезкараска риза болмагандар кайтып келш жатыр. Кей
де олар К,азакстанда адал енбепмен тапкан барлык 
мулкшен айырылып кайтады. Bi3 олардын жайгасуына 
комектесуге тшсшз. Уакыт 6i3fli асыктырады, ейткеш 
адамдардын 03íhíh  болашагына сеш маздМ  оларды калу 
немесе кету м ум кш дтн  тандауга мэжбур етед|‘ . Kouii- 
кон процестерш жэне оларды тугызатын себептерд1 тал- 
даудан мен б1здщ мемлекет1м1здщ шешуге купи бар 
немесе корпнлер!мен 6ipre шешуге болатын проблема- 
ларга гана токталдым.

Жогарыда айткандарды тужырымдай келш, К,азакстан 
6i регей жэне 03¡híh коп улттылыгымен куигп екенш 
тагы да еске саламын. О л коптеген тарихи себептермен 
калыптаскан. Муны 6i3 аттап оте алмайтын акикат 
рет1нде кабылдауга THÍcni3. Бул жерде 6ipereft сан алуан 
мэдениет к ец !стт  калыптасты. Онын жетекиплер1 кос 
арна болып табылады.

Bipi казак мэдениетшщ 9pi онын курамдас элемент- 
тершщ жэне, ен алдымен тищщ кайта тулеушен керМ с 
береди Ж огалтып алганды калпына келтфудщ объек
тив™ npoueci журш жатыр. Республикада OMip cypin 
жаткан халыктардын барлыгы муны туануге жэне 
кабылдауга тшс. Бул орайда мунда келген адамдардын 
барлыгынын, онын калай epiKTi немесе куштеумен 
болганына карамастан, осы жерден ез отандарын табуы- 
на казак халкынын колдан келгеншщ бэрш жасаганын 
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умытпауы керек. Ашыктык жэне ж аж згЫ п, муктаж 
адамды жылытуга, онымен ко л  да г ы барын белюуге даяр- 
лык казак халкынын генетикалык касиет1 болып табы- 
лады. О л ешюмге де жэне ешкашан жеккорушшк 
немесе артыкшылык танытып сондай сез1ммен караган 
емес, ешкашан да ултаралык жанжалдьтц шогын мазда- 
туга кызмет еткен жок.

Еюшш таскьга —  орыс тшд1 мэдениет, орыс 
халкынын ежелден к еле жаткан дэстур1 жэне сан 
гасырлык даму барысында солар бойга сщ 1ргеншн бэр! 
буган непз болып табылады. Бул мэдениет славяндардын 
гана емес, сонымен б1рге Казакстанды мекендейтш бар
лык халыктардьщ и п лш , олардын мэдени элеуеи  болып 
табылады. Муны жокка шыгаруга эрекеттенгендер, 
окшаулануга умтылгандар езш  жалпыалемд!к мэдениет- 
тщ  жанды кайнарларынан б о л т  тастамак.

Б13Д1н казактардын, орыс мэдениет! мен эдебиетш 
мактанышпен окып-уйренет1тм!з эр1 танитынымыз 
ешюмге де купия емес, ал енд1 б1р жагынан —  б!здщ 
даламыздыц рухы республикада туратын эр 1 Ка за кета н 
журепне жакын эрб!р адамга терен бойлаган. Сондыктан 
ел!м !здщ  барлык азаматтары ушш 0 ЗШ- 0 3 1  тенеспру де
ген ортак —  айрыкша угымнын ем)р с у р т  отырганы ту
ралы айтуга болады. Б!з осы ортактыкты сактау мен 
дамыту ушш, б1здщ ортак ушм 1здеп бейб1тшшк пен та- 
тулыкты бузуга умтылатын кез келген кушке карсылык 
бьвдре отырып, ¡с-кимыл жасауга мшдегпм1з. Дербес 
ом 1р суретш мэдени таекындарды тану олардьщ б\р-б\рш 
озара толыктыратынын, озара байытатынын жокка 
шыгармайды, мунын оз1 ассимилиация дегещй де бш- 
д 1рмейдь К.азакстаннын алуан мэдениеттш п когамы- 
мыздын дамуында прогресшш фактор болып 
табылатынына куд^ктенуге болмайды. Ж эне 6 1 3  тарих 
табыс еткен мумюнд!кт1 толык дэрежеде пайдалануга 
тш етз. Б13Д|'н Еуразиялык тамырымыз шыгыстык, азия- 
лык, батыстык, еуропалык таекындарды бф 1кт1руге жэне 
алуан мэдениетшк™ дамытудын б>регей казакстандык 
нускасын жасауга мумюндж береди

Накты жагдайга карай б1здщ парламент эртурл! 
улттык мэдениет таекындарынын ем 1р суруш ескере оты
рып, мэдениегп дамытудын принцип™ жана базасын 
куруды кажет деп есептеймш. Зандарга езгертулер мен 
толыктырулар енпзу онын непзше алынуга тшс. А л
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онын этникалык белгшер бойынша кем атуш ш ктщ  кез 
келген формаларына жол бермеуге api К,азакстанньщ 
барлык азаматтары уш'н тен мумкшд1ктер принцишн то- 
лыгынан жузеге асыруды камтамасьтз етуге багытталганы 
жен. Барльщ этностардын мудделерш жэне жалпыулттык. 
мудделерд! ескеретш зандар гтакетш кабылдамайынша 
республикада ултаралык татулыкты баянды етш, азамат- 
тык бтм д1  ныгайта алмаймыз. Мен буган терен сенемш.

Б1здщ ортак ужм1здеп 6ítím  мен татулыкты 
камтамасыз ету максатында барлык когамдык куштердщ 
арасында бэтуага кол жетюзу кажетпгш ескере отырып, 
баска да шараларга баруга болар едь

Е л 1м 1з ушш ен басты бул м1ндеттерд1 шешудщ, 
менщ ойымша, eKi жолы бар.

1. Яки барлык саяси партиялар мен козгальтстардыц, 
букаралык акпарат куралдарыныч арасында epiKTi 
кeлiciм жасау, олар acipece мына курдел1 етпел 1 кезенде 
халыктардын ceHiMi мен достыгын, республикада 
бейб1тшйпк пен турактылыкты ныгайтуды ез 
м1ндеттерше ал у га thíc.

2. Яки азаматтардын, саяси жэне когамдык уйым- 
дардын, букаралык акпарат куралдарыныч тарапынан 
когамдык-саяси турактылыкка кез келген кол 
сугушылыгына карсы зачдык тыйым салу мен катан 
санкция енпзу.

Мен 6ipÍHniicÍH тандар ед!м.
Жогаргы Кенес, депутаттар оларды сайлаган адам- 

дардыц еркш 6úmipe отырып, келгамде осындай 
кадамньщ инициаторлары бола алар едь Онын устше 
мунын 63ÍMÍ3 кездеп отырган реформаларды журпзу 
ушш ем 1рл 1к манызы бар.

К,урметт1 депутаттар! Сонгы жылдар 6i3 ушш сырткы 
саясат саласьщца орасан зор жумыстар уакыты болды. 
Ен алдымен К,азакстаннын будан уш жыл бурынгыдай 
мемлекет емес екенш атап етемш. BÍ3 элемд1к 
кауымдастыкка тен кукылы жэне тэуелаз  эрштес 
ретшде танылдык. Президент ретвде менщ елдщ еге- 
м ен д тн  калыптастыру, онын xayinci3flir¡H, аймактык 
жэне халыкаралык уйымдардагы халыкаралык беделш 
ныгайту yuiiH 6ipa3 куш жумсауыма тура келдь 
К,азакстаннын сырткы дуниемен езара карым- 
катынасынын шарттык-кукыктык базасы дамыды, же-
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текпй ядролы державалар —  АКДП, К,ХР жэне Ресей 
тарапынан xayinci3fliK кегп лдт  камтамасыз ет\лд].

К,азакстаннын Стратегиялык шабуыл кару-жарагын 
шектеу мен кы с ка рту туралы шартка, Орта жэне таяу 
кашыктыктагы ракеталарды жою туралы шартка, Еуро- 
палык KafliMri кару-жарак Kyurrepi туралы шартка 
катысуы, сондай-ак Жогаргы Кенестщ 1993 жылгы жел- 
токсанда ядролык каруды таратпау туралы шартты 
6eKÍTyi —  осынын бэр 1 элемде он эсер туындатты. Эр! 
республиканын элемд1к кауымдастыкка тутасуынын жана 
мумкшджтерш ашты.

Бул орайда бастаган жумысты жалгастыра отырып, 
6i3re сырткы саясат багытын терендете тусу керек. 
“ Бупнде 03ÍM¡3fli элем дк  саясатта кандай дэрежеде 
белш  Kopin отырганымыздьщ” проблемаларын 63ím í3 гана 
тусшш кою аздык етедь “ Халыкаралык эрштестердщ 
6i3fli калай Kepin отырганын” б1лу жэне ескеру кажет. 
Дэл1рек айтсак — "жана элемд!к шаруашылык курылы- 
мында кандай орынга ие бола алатынымызды" 6LiyiMÍ3 
керек.

К,андай киын болмасын, тап биылгы жылы аздермен 
6ipre 03ÍMÍ3fl¡H сырткы саяси стратегиямызды акырына 
дейш курып, элемд^к геосаяси KenicTiKTeri ез орнымызды 
айкындауга тшсшз. ByriH танда Америкада, Еуропада 
жэне O htyctík  —  Шыгыс пен Орталык Азияда жана 
галамдык экономикалык аймактар калыптасып кeлeдi. 
03ÍHÍH аумагы, шиюзат ресурстары жэне баска факто- 
рлары женшен К,азакстан барлык Орталык Азия сиякты, 
6¡3flÍH 03ÍMÍ3 yiuíh кызыкты елеул\ геосаяси жэне эко
номикалык проблемалары шешуге сезаз тартылатын бо- 
лады.

Урпактарымызга кандай мемлекет калдыратынымыз 
осы курд ел i жагдайда аздермен 6ipre кандай кадам жа- 
сайтынымызга байланысты. Тап осы аспект А К Ш -ка, 
Германияга, Францияга, Англияга, Жапонияга жэне Ре- 
сейге мемлекеттж сапарлар кезшдеп, сондай-ак Кытай 
уюмет делегациясынын 6¡3re ресми сапарындагы 
кел 1ссездер сериясынын ен басты езегше айналды. Бвдщ  
К Х Р  мен Казакстан арасында шекараны зандык реамдеу 
туралы шартка кол жетк!зу)м1здщ тарихи мэш бар.

Б1зд 1н сырткы саясатымыздын узак мерз!мд 1 ас- 
пектшершщ 6ipi бупнде Азияда куш алып келе жаткан 
терен экономикалык процестерд1 камтиды, ал курлыктын
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саяси eMipiHiH жогары кабатында ол, менщ ойымша, 
осы гасырдын аягында гана кылан бередь Мен Азиялык 
курлыкта epic алып келе жаткан экономикалык тутасу 
npoueciH айтып отырмын. Ерте ме, кеш пе, б1зде де, 
Азияда да букш курлыктын аукымындагы уйлеспру 
жэне тутастыру женшдеп арнаулы жумыстар туралы, 
бэлк 1м TinTi Азиялык ортак нарык куру туралы мэселе 
койылады. Б1зд1н тарапымыздан Азиядагы езара ic- 
кимыл мен сешм шаралары туралы кенес уйымдастыру 
жешндеп жумыс табандылыкпен жалгастырылуы керек.

Ж эне, эрине, бгздщ сырткы саясатымыздын манызды 
аспектшершщ, 6ipi кенеспк кезенге дешнп елдермен 
катынасы болып табылады, ейткеш К,азакстандагы iurKi 
жагдай едэу!р дэрежеде геосаяси факторлармен 
айкындалады, олардьщ негурлым маныздылары республи- 
каньщ ТМ Д-дагы  айрыкша жагдайы, Ресеймен, Орталык; 
Азиядагы бауырлас мемлекеттермен езара карым- 
катынасы болып табылады. Казакстаннын, взбекстанньщ 
жэне К,ыргызстаннын арасындагы бфынгай экономикалык 
кен1ст1к туралы кел1амд1 айрыкша атап етюм келедь ол 
езш щ  он нэтижелерш 6epin те жатыр.

Биылгы жьтлдын наурыз айында Мэскеу каласында 
болып еткен К,азакстан —  Ресей кел1ссездер1 мемле- 
кет1м1здщ карым-катынасындагы жана манызды кезен 
деп есептеуге болады. Ресей демократия мен нарыктык 
реформалык жолын тандап алды, бурынгы одактын им- 
периялык эрекеттершен уз1лд1-кесищ1 бас тартты. Ж эне 
бул канагат ceeiMiHe белейдй Ресеймен ic жуз!ндеп стра- 
тегиялык и п л 1кт1 катынаста болу —  халкымыздын 
муддесше сай келеди

K,a3ip Достастыкты барынша пэрмещй, жумыс 
¡стейтш б1рлестжке реформалау каж егпп  айкын болып 
отыр. Онын устше ТМ Д  елдерЫ н саяси аксуйектер мен 
халыктарынын умтылыстары арасында алшактык орын 
алып отыр. Достастыкта халыктын басым белгп интегра- 
цияга косылу ниетшде, ал осы кезде кейб1р саяси топ- 
тар мемлекегпк окшаулануды ныгайтуга гана багдар 
устауда. К,ыскасы, калыптасып отырган жагдай интегра- 
циянын ecKi, ешнэрсеге мтдеттемейтж формаларынан 
Достастыкты дамытуда сапалык тургыдан жана кезенге 
кешу каж етттн  талап етуде. Менщ Еуразия одагын 
куру женшдеп бастамам осыган багытталган. Оны 
калыптастырудын жобасы таяуда баспасезде жарияланды
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жэне ТМ Д-нын барлык мемлекеттер басшыларына жол- 
данды. Онын непзп  ережелерш б1здщ парламенттщ 
Уйлеспру кенесше одан бурын баяндап бергенмш.

Баска мемлекеттер сиякты Казакстан да осы идея- 
ларды жузеге асы руга муддел1 екендтн  ешюм де 
терюке шыгара алмайды. Экономикальтк тургыдан 
алганда шаруашылык байланьтстарынын жаппай 
булш уш щ  зардаптарын женуге болады. ТМД-нын 
онтуспк ш ептервдеп тураксыздык аясында Еу разия 
одагын куру одакка муше барлык елдердщ сырткы 
хаутс!зд1гш камтамасыз етудщ кепш  бола алар ед1 . 
Бул эрб1р мемлекеттщ  >шю саяси турактылыгынын 
к а ж е т  шарттарынын б1р1. Согыс кимылдарын 
токтатуды, экономикалык коршауды жэне б елгш  б!р 
мемлекет тарапынан кугын-сурпн эрекеттерш токтатуды 
усыну Еуразиялык одакка кфудщ м ш д е т  шарттарынын 
б1р1 болуы  тегш емес. Мемлекеттердщ корганыс кeнicтiгi 
шенбершдеп б(рлескен куш-ж1гер1 ыктимал мемлекетара- 
лык жэне мемлекет ¡цпндеп жанжалдардын алдын алу 
жэне оны еонрудщ пэрменд! те™ пн жасауга мумкшдк 
берген болар еди Осы максатпен улттык карулы 
куштерд! сактай отырып, мемлекетаралык бейб1тилл 
куштерд1 куру усынылады. Интеграциянын жана денгеШ 
кас-кагым сэтте жана мемлекеттердщ шекараларымен 
башнш калган кэптеген адамдардын кун сайынгы про- 
блемаларын шешуге мумющпк береди Эдеттеп адами 
байланыстарды калпына келт1ру, б\р кездер1 бурынгы 
елдщ б1ртутас кешсппндегс адамдардын ем1рш жарасым- 
ды ету —  осыньщ бэр1 сайып келгенде терен ¡зплж т! 
максатка ие. Менщ бастамамньтн басты мэш де осында.

Еуразиялык одак идеясын оган енпз1летш ыктимал 
тузетулерд1 ескере отырып жузеге асыру кезшде б'|3дш 
халыктарымыз жалпы элемд|’к интеграциялык процестер 
арнасына табиги турде енер едк Муньщ вз! елдер мен 
халыктарды б1р1кт1руд1н еркениегп жолы болар едь

Еуразиялык одак тур1нде Совет Одагын калпына 
келт1ру эрекет1 жасалып жур-м1с деген есек-аян мулдем 
непзаз. К С РО  ек1 езекэт жотада —  жоспарлы экономи
ка мен тоталитарлык жуйеде жасалган болатын. К,азф 
онын екеу1 де талкандалды. А л  нарык пен демократия 
н еп звде алпауыт —  мемлекет, империя —  мемлекет, 
ешкандай бой тузей алмак емес. Ендеше осы урейлер 
мен курашстердщ бэр1 бос нэрсе.
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ТМ Д-да болып жаткан нэрселерд1 ескере отьтрып 
парламентпплер мемлекетаралык катынастар проблемала- 
рынан шет калмауга тшс. Б1здщ парламент бул 
мшдеттщ ез кызметждеп езект 1 багыт болуын ойласты- 
руы кажет.

Тагы да б1р манызды такырыпка токталгым келедй 
Энпм е Отанньщ киын, тарихи бетбурысты кезежнде 
онын тагдыры ушш оюмет орындарынын, кандай кызмет 
аткарсак та б1здш эркайсымыздьщ аскан жауап- 
кер1шлшм1з жайында болып отыр. Ен алдымен ¿¡зде 
еюмет Конституцияга сэйкес —  б1реу екешн, атап 
керсетемш, оныц зан шыгарушы, аткарушы жане сот 
бш пп тармактары бар екенш айкын тусшуге тшсшз. 
Бул, казактар айтатындай: “ Байгеге косарына жук арт- 
па, жук артарынды бэйгеге коспа” дегенд! биадрмейдь 
Эйтсе де осы еж елп накылда жэне халык ке- 
менгерл!г!нде озшщ терен мэш бар. Оны кей-кейде еске 
алып отыру артыктык етпейдк

©кшшлке карай, кец тарап кеткен аксиома бойынша 
б!з эл ! кунге д е й т  оюмет бшпгш б 1рш1ш, екшип, 
упнный, тертпшл деп жэне солай белумен келем13. Осы- 
дан келш  булдыр жауапкерлж, эзара екпе-наз туып, 
кшалшерд1 ¡зд есп р т  жатамыз, бул ешкашан да 
жаксылыкка жетюзген емес. Сондыктан осындай 
“ нвм1рл1” кисынмен журе беретш болсак, онда 
киыншылыктан арыла алмаймыз, оны барган сайын 
курделшещнрш, халыкты жана жокшылыктарга душар 
етем1з. Тек  б1р максатка катан багдар устай отырып, 
барлык ею  мет™ к курылымдардын ¡с-эрекеттершщ 
уйлеамдипгш камтамасыз ете отырып, 613 алдымызга 
койылган мшдеттерд! орындап шыга алатынымызга кэмш 
сешмд1мш.

Президенттен бастайын. Букш халык сайлаган мем- 
лекет басшысы ретгнде мен елде болып жаткан 
нарселердщ бэрше жауап беремш. Конституцияны сактау 
кепЫ  бола отырып, азаматтардьщ онда кезделген 
кукыктары мен бостандыктарынын кепш  бола отырып 
мен бар куппмд! еюмет б и лт н щ  барлык тармактарынын 
айкын езара ¡с-кимылын камтамасыз ету уилн жумсап 
келемш жэне жумсай беретш боламын. 0ю м ет б и лт н щ  
барлык тармактары оздерше тапсырылган ¡с ушш халык 
алдында толык жауап берет1ндей, ¡сп  осылай е т т  кою 
ниепндемш.
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BipaK менщ елд'щ экономикалык OMipme катысуым 
сапалык тургыдан жана нысандарда коржетш болады. Ен 
алдымен Президенттщ зан шыгару бастамалары аркылы 
кершедь Бул жылга ондай бастамалар айкындалды. 
Белгшенген график бойынша зан жобасыньщ пакеттер! 
эз1рлешп жатыр.

Ж огаргы Кенес президентпк республика талаптарына 
колайлы туракты жумыс жасайтын кэаби парламент 
тужырымдамасын ic жузше асыруы кажет деп есеп- 
теймш. К,азакстанда ж урпзш п жаткан зац шыгару сая- 
сатынын мудделерше ckí палаталы парламенттж 
курылым барынша жауап беред1 деген улкен сешмдемш. 
Бул ведомстволык немесе аймактык кызметке, ал кей 
жагдайда б ел гш  6ip жогары лауазымды чиновниктщ 
муддесше арнап жазылган ш и к ш ^ тсш  зандарды 
кабылдаудын катып семген тэж1рибесшен арылуга 
мумкшдж бередь Эрине мунымен катар зан шыгару 
кызметшде популизм KepiHicrepi де тыйылады. Бул 
жагдайда мемлекетп'к те, аймактык та мудделер жара- 
сымды уйлес^м табатын жагдай туады деп айтуга толык 
непз бар.

Ekí палаталы парламент курылымы кезвде белгш  
6ip дэрежеде букш зан шыгару процесшщ киындайтыны 
да C03CÍ3. Алайда муны жаксы фактор деп багалаган 
жен. Зандарды кабылдаудын алдында м вдегп турде 
когамнын жагдайы мен дамуы, баска елдердщ зан 
шыгару тэж1рибеС1 терен де саликалы турде талданады.

Бул контексте кейб1р мемлекеттш органдардын 
MapTe6eci мен ею летш  тузету, оларды куру мен 
багыныстылык схемаларыньщ м эселеа  шыгады. Б елгш  
6ip дэрежеде Президенттщ мемлекетпк бшйк тар- 
мактарыньщ ез ¡с-эрекеттерте жауапты жзде буган коса 
терел 1к кызмет тапсырылган мемлекет басщысы ретшдеп 
конституциялык ею летж  нактылау кажет болады. Со- 
ндыктан да Президент импичмент! мен онын парламент 
кызметш токтату кукыгы туралы мэселелерге кайта ора
л у  дурыс болар едк

Мунан api, ic жузшдеп зандар сындарлы тузетулерд! 
кажет eTin отыр. Мундагы айтылып отырган жагдай 
олардагы керегарлыктар мен айкын анахронизма! жою. 
Практика б1здщ зандарымызда экономикалык орта га 
сэйкес емес, эдеш де, сондай-ак де-факто кездесш 
отырган кагидалар мен нормалар шектен тыс кеп екенш
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ашып отыр. Бул туралы кеп айтылып жур. Сонын 
¡шшде парламентте де кеп айтылуда. Бул проблеманы 
практикалык жумыс арнасына коятын кез жетть М емле- 
кеттщ кукыктык эрекетшщ тш мдш пн га на емес, зан 
шыгарушы еюметтщ  беделш темендететш зацдагы букш 
жалган дэлелдеулерден арылуы кажет.

Ж эне де, сайып келгенде, барлык зан шыгару бло- 
гын реформалауга кешенд1' жэне озара кел1амд1 сипат 
беру керек. Айталык, бш м  немесе денсаулык сактау, 
кэсшкерлж немесе халыкты элеуметтж  коргау 
зандардьщ к,айсьтсындагы болмасын кагидалар салыктык 
немесе банктж зандарга сэйкес болуы керек. Мэселен 
ауылды, селоны жэне агроенеркэсш кешешн колдау ту
ралы зацга орындалуы мумкш емес каншама нэрсе 
енпзшген, сондыктан да зан тукке аспады. Б1здщ 
зандарымызда жалпы былык ете кеп. Bip зан кейде 
екшпп занмен уйлеспейтЫ  былай турсын, TinTi кайшы 
келга жатады.

Осыган байланысты парламент зан шыгару 
кызметшде реформаны ж урпзу мен терендету жешндеп 
жалпымемлекеттж стратегиядан туындайтын багдарлы 
нысананы устануы тжс деп есептеймш. Зан шыгару про- 
цесшщ накты, тшмд 1 технологиясын дайындау керек, 
кажет болган жагдайда м1ндетп турде сакталуга th îctî 
катан регламент орнатылуы керек.

Зан актшершщ барлык жобаларын, Жогаргы 
Кецестщ карауына Министрлер кабинет! дайындап 
енйзетш тэртш болуы  керек. Бул орайда зан шыгару 
бастамашылдыгыньтн кукыгы барлардан ол алынбайды. 
Ж огаргы Кенес комитеттер1 сараптама жасап, сонан сон 
бул ак-плерд! сессиянын карауына береди

Мундай принцип бурын да болган дераздер. Иэ, 
6ipaK онда Heri3rici болмаган едк А л  бул непзлнщ  сыры 
мынада: зан жобасына жан-жакты мукият эз1рленген
барлык туткалары занга катысты актшгр мен баска да 
нормативтж кужаттардьщ жобалары, уйымдык курылым, 
кукыктык, экономикалык жэне осы зацды коргайтын 
фискальдык шаралар мен тагы баскалар жешндеп 
туткалар коса керсетьту! кажет.

Эрине, бул уюметке кеп салмак жуктейд1 жэне 
жумыска сан турл1 саладагы мамандарды тартуды кажет 
етедь BipaK бул ic ушш кажет. Тек бел ri л  i 6ip зацды 
кабылдап енпзгеннен кешн гана оны орьтндайтын барлык
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мемлекетпк машина б 1рдей сэтте кешещп турде ¡ске 
косылады, зандар токтаусыз ез рвл1 мен кызметш 
аткара бастайды.

Сот б и л т  бойынша. Успм1здеп жылдьщ езшде-ак 
б1зде онын бутшдей жэне тубегейл 1 реформасын журпзу 
кажет. Соттарды жалпы жэне арбитраждык деп белуден 
бас тартьга, соттардын ауыстырылмау принцип!« занды 
тургыдан бею ту жэне сонымен б 1рге оларды эдш 
казылык жасауга кабшетаз болган жагдайда кызметшен 
босату нормасын енпзу кажет. Сонымен б!рге судьянын 
жогары мэртебеамен сыйыспайтын ¡с-кимылдары уилн де 
босату нормасын енпзу керек. Бул ушш, сондай-ак со
ттарды уйымдык жагынан ныгайту ушш, 6 13  Прези
дентски жанынан Жогаргы сот кенесш куруга келуге 
тшсшз. Онын усынысы бойынша, атап айтканда, судья 
кызметше ю ркудш  процедурасы ететщ болады.

Аткару еюмет 1 хакында энпме ерекше. Уюмет ал- 
дында турган мшдеттерге жеке-жеке токталудын кажет1 
жок деп ойлаймын. Жолдауда кезделген багыттар мен 
шаралардын басым кепш ш гш  онын жузеге асыруына 
тура келедь Оган барлык жумыстардьщ непзп  салмагы 
туседь Бул кундел1кт1 ауьтр жэне кед жагдайда алгысы 
жок ¡стер. К,алай болганда да бул оньщ жуп, сондыктан 
оны суйреу1 тшс.

А л , бугш ую метп сынауга катысты мэселеде эаресе, 
жалкаудан баскаларьшын бэр 1 катысты. Сыннын бук ¡л 
сан-салалы аукымына карамастан, ¡с жузшде ол б 1р га на 
платформага непзделдк ол аткарушы еюметтщ журпзш 
отырган багыты кате-мш. Дурыс багьгг тандау женшдеп 
усыныстар жагдайы мэз емес. Онын уст)не усыньгстар да 
ой терецдтм ен, сындарлы идеялардыц к еп ттм ен  ерек- 
шелене койган жок. Олардын мэш кел жагдайда езшдгк 
алмастыруларга сайып жатты: баганьщ ж^бершу) жа- 
ман —  демек реттелетш бага кажет; тенгешн багамы 
темендеп кетт1 ,—  демек онын езгермелж багамын 
турактыга ауыстьтру кажет. Тагы да сондай усыныстар.

Сондыктан уюмет менш тапсырмам бойынша 
дагдарыска карсы шаралардьтн жангыртылган 
багдарламасьтн эз1рледь ол а'здерге баяндаладьт. Мен 
оны ен жуык арада беюту!м керек.

Ую м ет езшщ бую л кызметш сындарлы турде кайта 
кургалы отыр, оган сену керек, оньщ жумысына да
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катац да жуйел! бакылау кою керек, кажет болса ¡с ба- 
рысында тузетш, кажетп' кемек керсету керек.

Министрлер кабине™ аталган багдарламаны талдап 
жасау кезшде курылган тк»рлестер командасы болуга 
тшс. Бул команда толыгымен жане онын экономикалык 
уйыткысы б1ршшй кезекте ез идеяларынын енпзшуше 
жауапты. О л  Президенттен, парламенттен жане ха- 
лыктан, айталык 15-айга, ез багдарламасын жузеге асы- 
ру женшде карт-бланш алуы  керек.

А л  осы уакыттын ¡шжде менщ де, парламенттщ де,
Министрлер кабинет! мушелержщ де ез мвдеттемелерш 
орындауга байланысты жауапкершшк туткалары мен
шараларын эз1рлеуге уакыты болар деп ойлаймын.

Б1з окигалардын тосыннан белен алуын кутпей, жи- 
нактап айтканда, реформаларды жактайтындардын коа- 
лициясын б1рден куруга к<р!су!м1з керек дегенд1
кайталап айтпакпын. Одан мен уюметтщ барлык тар- 
мактары мен сындарлы ¡с-кимылын жасап жаткан
когамдык-саяси куштерд! керш отырмын. Осылай, тек 
осылайша гана 613 К,азакстанды X X I гасырдагы еркени- 
е гп  мемлекетке, элемд1к когамдастыкка тен кукыкты да 
лайыкты сержтеске айналдырудын узак мерз1мд1 нысана- 
лы  багдарламасын жузеге асырудын туракты непзш  кура 
аламыз.

Сез 1мшн корытындысында президент Джон Кенне- 
дидщ кезшде Америка халкына айткан: “ Елщ1з а з  учли 
не йггей алады деп сураманыз, одан да езвдзден елщ^з 
ушш не ¡стей алатынынызды сураныз” —  деген сезш 
айткым келедь



К А З А Х С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ь Щ  
Ж О Р А Р Р Ы  К Е Ц Е С 1Н Е  Ж О Л Д А У

Н АРЫ К.ТЫ К, К .А Й ТА  К У Р У Л А Р Д Ы  
Ж Е Д Е Л Д Е Т У  Ж 0 Н Е  Э К О Н О М И К А Л Ы К , 

Д А Г Д А Р Ы С Т А Н  Ш Ы Р У  Ш А Р А Л А Р Ы  Т У Р А Л Ы

К,азак,стан Республикасы Конституциясыныц 
( 10-бвлШ нщ  78-бабы) негШ нде К,азак,стан Респуб- 
ликасыныц Президечт1 К,азак,стан Республикасы- 
ныц Ж огаргы  Кецесш е осы Жолдауып ж1берт отыр.

Ж олдауда елдщ 1шк1 ахуалы мен К,азак;станныц 
сыртк,ы саяси жагдайына, к,айта %¥РУ процестерШ  
жузеге асыру, элеуметтЬк-экономикалык, реформа- 
лар жург1зу барысына, жогары мемлекетт1к вымет  
органдарыныц нарык,тык, экономикалы демократы- 
ялык, мемлекет орнатудагы стратегиялык, 
баеытты жузеге асыру жвнШдег1 к,ызмет1не саяси 
бага берШ п отыр.

Ж олдауда экономикалык,, элеуметт1к жэне 
цогамдык, вм1рдщ барлык, аясында реформаларды 
дэйектЬ жургкзу, К,азак,станныц мемлекеттШн 
жэне оны мекендейт1н барлык, халыцтардыц 
к,оеамдык,-саяси б1рлшн ныгайту саласындагы мем- 
лекетт1к саясаттыц взект1 баеыттары айк,ын- 
далган. Саяси жэне экономикалык, мак,сат 
тужырымдалган, ок1мет пен баск,ару органдарыныц 
алдына к,айта цурудыц келес1 жаца кезецшде осы  
мак,сатк,а жету мшдеттерЬ к,ойылган.

Бул Ж олдау мемлекет т1к бшйкт1н, барлык, тар- 
мак,тары мен к,огамнын, барлык, куштерш т опт ас- 
тыруга, барлык, саяси партиялардыц, цоз- 
галыстар мен б1рлест1ктерд1н, куш-ж1гер1н, мемле- 
кеттщ барша оцды элеуетЫ улттьщ алдында 
турган басты м1ндетт1 —  елд1 терец дагдарыстан 
шыгару, реформаларды одан эр1 терецдете тус1п, 
демократияны к,алыптастыру, К,азак,стан Респуб- 
ликасыныц егемендШн ныгайта беру м1ндет1н ше- 
шуге жумылдыруга багытталып отыр.
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I. Р Е Ф О Р М А Л А Р  БАРЫ СЫ НЫ Н, Ж Э Н Е  Е Л Д Щ  
ЭЛЕ УМ Е ТТ1К -Э К О Н О М И К АЛЫ К , 

Ж А ГД А Й Ы Н Ь Щ  БАГАСЫ

1. Осыдан exi жылдан сал астам уакыт бурын ТМ Д - 
нын баска елдер! сияктьг Кдзакстан да экономикалык 
катынастарды реформалаудын тубегейл! шараларын 
жузеге асыруга Kipicin, эмфшш эконмиканы нарыктык 
экономикага айналдыру жолында eflayip üirepi басты. 
Eckí жуйенг н неп'здер1 каз1рдщ ез1нде болшектелд!', ал 
кайта куру npou,eci шын мэжнде турлаульг сипатка ие 
болды.

Мэжбур ету курылымы мен eimipicrri уйымдастыру, 
ресурстарды, материалдык иш йк пен енбект1 орта- 
лыктандырып белу  жуйеа белш ектелдь

Баганы пэрменмен белгшеуден eflayip дэрежеде на- 
рыктын суранысын бейнелейтш еркш тузшетш бага 
жуйесше кешу, непзшен, жузеге асырылды. Элеуметтж  
манызды тауарлар мен керсетшетщ кызметтщ шагын 
TÍ36eci гана мемлекетпк тургыдан Т1келей реттелш отыр. 
Мунын e3i сакталатын болады.

Материалдык ereiipic пен кызмет керсету салаларын- 
да енбекакы мелшерше мемлекетпк шектеу алынды.

Сырткы саудадагы “ темф перде” жойылды, ол 
едэучр денгейде монополиясыздандырылды. Елдщ эконо- 
микасына косылып жаткан шет ел  инвестициялары 
удайы ecin келеди

вркениеттч стандарттарга жуыктату максатында бюд
жет пен банк жуйесшщ т\б\ъ>л\ реформасы одан api 
журпзшуде.

Валюта мен несиелж капитал нарыгы жедел 
калыптасып келед1, енбек пен тургын уй нарыгы да e3i 
аукымын кенейте тусуде.

Мешшк катьгаастарынын реформасы да одан api 
жалгастырылып келедк K,a3ipri кезде мемлекет и елтн ен  
алу процеа кауырт журш жатыр жэне мемлекет 
кэсшорындарын одан api жекешеленшруге кажет 
жагдайлар эз 1рленуде.

Ж еке менипк институты да барган сайын e3ÍHÍHl 
нактылы бейнесш тауып, экономикалык катынастар са- 
ласында жэне когамдык салада куннен-кунге мемлекетпк 
менипкпен б1рдей тен кукыктар алып отыр.
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Ел1м1здщ занДары да нарыктык экономика мен де
мократия принциптерш орныктыру багытында айтар- 
лыктай езгерктерге ушырады.

Экономикадагь! жэне когамдагы тубегейл! кайта 
тулеулер уакыты жагынан егемендж алуымызбен, мем- 
лекетт!г!м!здщ  калыптасуымен, еюмет пен баскаруды ре- 
формалаумен туспа-тус келди

’Елдщ жаца таркжгга^, стратег-таянх, тгай-
ымды калыптастьфу, улттык мудделер мен мемлекеттж 
басымдыктарды туйсшу процеа журш жатыр. Ж алпыо- 
дактык, мулж тщ  бел ¡а  ¡с жуз 1нде аякталды. К,азак- 
станныц улттык байлыгынын аукымы айкындалдьт, 
оз!м!здщ алтын-в^люта резервтер1м1зд1 жинактау продеа 
журш жатыр.

Улттык валюта —  тенгенщ eнгiзiлyi аркылы ел 1- 
м!здщ экономикалык тэуелазд1пне кол жетюзу, оньщ 
каржы-кредит жуйесш реформалаудагы негайбылдыкты 
жою багытында аса 1р1 кадам жасалды. Д эл  осы сэттен 
бастап уюмет пеИ Улттык банктын экономикадагы ютщ 
жайы ушш дербестт мен жауапкершШ п туралы энпме 
коз гауга болады

Аткарушы б щи к жуйеа туб1ршен езгерд). Мемлекет 
тарихында тунгыШ рет президенттж институт курылды. 
Ую метте нарыктык реформаларды жузеге асыруга кажет 
жана мемлекетпК баскару органдары курылды. Кер 1сш- 
ше, ка же™ болмай калган, тшт1 кей кезде тулеу проце- 
стерш тежейтш кУРылымдар таратылды.

М емлекеттж цалыптасу мен нарыктык реформаларды 
Ж огаргы Кецес зандык тургыдан камтамасыз ето , онын 
курылымы мен кызме™ де принциптж тургыдан жана 
сипатка ие болды.

Сот ж уйеа де елеул ! озгерктерге ушырады, оны ре- 
формалаусыз мемлекеттщ жана зандарыньщ сакталуы 
мен орындалуын камтамасыз ету, кукыктык когам куру 
мумкш емес.

Елдщ  жана Конститудиясынын кабылдануы когамньщ 
взгерктерге, азаматтардыц саяси жэне экономикалык бо~ 
стандыгына деген ерж -ж терш  тупкшкта кукыктык тия- 
нактауды паш етГ1.

Бугш п кун! Казакстан бурынгыдай халыкаралык 
катынастардыц жасканшак, кепш!л!кке беймэл1м субъ- 
ектю  емес. Б!зд!н жас мемлекет!м 1з элемдж кауымдас- 
тыкка езшщ геосаяси жагдайына, аса бай ресурстык
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элеуетш е, улы державалармен кер н н лтн е жэне бьчш 
денгей! бшк халкынын сан турл 1 этникалык курамына 
сэйкес туракты орын алу ушш сершнд1 жумьгс ¡стеуде.

Халыктын, шаруашылык журпзуил субъектшер мен 
мемлекетпк институттардын нарык жагдайындагы 
иршинкке бей ¡мделу4 журш жатыр, адамдардын санасы 
мен сез!м жуйесшде терен езгерктер болып, игш ктер 
кайта багалануда.

2. К,аз1рй кезде К,азакстан езшщ ауыртпалыгы 
жагынан айрыкша тарихи кезешц бастан кеш ¡руде. 
Онын айрыкшалыгы мынада болып отыр, 6 13  килы се- 
бенп объектив™ сипаты бар аса ауыр экономикалык 
жэне элеуметтж  дагдарыска тап болдык.

Б1ршшщен, дагдарыс —  нарыктык экономикамен б\те 
кайнасып жаткан кубылыс. Дамудын нарыктык 
улгю ндеп  барлык дамыган елдер элсш -эл 1 жэне каз1рдщ 
езшде де дагдарыстьщ кандай да б\р нысандарын бастан 
кеннрш отырады. Оньщ ауыртпалыгын жешлдетуге жэне 
зардаптарын азайтуга, одан шыгудын каркынын жедел- 
детуге болады, б 1рак эз 1рге дагдарыстан олардын ешкай- 
сысы кутылган емес. Б13  ез1м1здш экономикалык 
жолымыздьщ басын, еюшшке орай, дагдарыстык сэттен 
бастадык.

Екшшщен, К.азакстан экономиканы баскарудын туге- 
сш п  бггкен эюмгерлш  эд1стершщ дерттер1 аскындырган 
дагдарьтсты ауыр кершктер айкын бЫ не бастаган кезде 
егеменджке ие болып, дербес дамуга багыт алган едк

Ушшшщен, б!з басымыздан кепнрш отырган дагдарыс 
бурьшгы экономикалык жуйенщ ыдырауынын жэне сапа- 
лык тургыдан жана жуйеш калыптастыру кажетпгшщ 
тумасы.

М емлекеттщ  еьотрк, ешмд! белу мен тутыну процес- 
тершщ бэрше эю мгерш ш к араласу мшдеттерш 
аткарудан курт бас тартуы бурынгы экономиканын 
мейлшше дэрменазднш, онын жана кундылыктармен 
жэне ттмлЬ-пк тусшшмен сыйыспайтындыгын б!рден 
айкын кер сетт  берд1 , эр! онын курылымындагы рабай- 
сыз уйлеймазджтерд!- бар бедер1мен бейнеледь

Ж ана экономика, онын нарыкка багдарлануы 
К,азакстанньщ улттык муддесш камтамасыз ету ушш то- 
лып жаткан кэсшорындар мен 1р! енд1р|'стердщ керек 
емеспгш  б1рден корсеттк Тутас салалар мен шагын са- 
лалар: жекелеген енд1рупн, металлургия мен машина
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жасау ендфктерь химия мен мунай-химия онеркаабь 
курылыс материалдары 0HepKaci6i жэне баскалары эконо- 
микадагы баягыдагы баянды api булжымастай кершген 
орнынан айырылды.

Телекоммуникациялар жуйесшщ эбден артта 
калганы, келж  пен байланыстьщ ic жузшде барлык 
дерлж  турлершщ, сырткы рынокка шыгатын сауда жол- 
дарынын, тауарлар, капитал мен жумыс кушш экелу 
мен экетуге арналган арналардьщ туралаганы да айкын 
бЬЙВДЬ

КСРО-ньщ  ыдырауы экономикадагы дагдарыстын 
ушыгуынын непзп  ce6enTepÍHÍH 6¡pi болды. Егемендж 
алган кезде КазакстанныК экономикасы Одактын тутас 
та мызгымас экономикасынын 03¡He тан окшау мшдетш 
орындайтын 6ip “ tLi ím í ”  гана болатын.

BÍ3 мурага б1ртутас жалпыодактык халык шаруашы- 
лыгы кешешшц 6ip болгпн, шын мажан айтканда, 
КС РО  курамындагы аймактык енбек б в лтсш щ  импери- 
ялык коммунист^ идеологиясын айкын бейнелейтщ эко- 
номикалык “ адуын абактыны” алып калдык. Онын 
курамында мулде далиган, дамыган ещпруип api arpap- 
лык-ш иызат секторы бар, курылымы сансыратарлык, оз 
халкынын; муктажы мен кажет) нен басканын бэрше 
багдарланган К,азакстан аталатын “ арал да” бар едь 03Í 
сиякты осындай “ аралдардын" кажетш камтамасыз ете 
отырып, К,азакстан болса, олардьщ есеб!нен орталыктын 
еркшщ ыгытымен ез суранысынын да басым белш н 
канагаттандырып отырды.

К,азакстан экономикасы одактык бюджеттен болшетш 
субвенциялар мен дотациялар Typimieri (К С РО  ©MÍp 
сурген сонгьт жылы булар республикамыздын бюджетшщ 
6,1 б о л т н  курады), сондай-ак каржы ресурстарынын ве- 
домстволык кездеpi сиякты бурынгы корек берупп орта- 
дан айырылды. Эаресе ведомстволык кездердщ болмауы 
бурын одактык багьтныстагылар деп аталып келген api 
республика ещйрюнщ жалпы келемшщ 90 процентжен 
астамын алып келген салалар мен касторындарга ауыр 
тидь Оган коса мемлекеттщ индустрияльтк Heri3ÍH курап 
келген ©Hflipyiiii ощпрютердщ 6api капиталды барынша 
кажетсшетш ©Hflipicrep efli, олар шик|'зат базасын колдау 
мен кенейтуге, сондай-ак артурл1 бюджет-кредит жар- 
демше барынша дшгер болатын.
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Ж ас мемлеке'пм|'здщ шнше мулде тендесп ршмеген 
сауда балансы, эаресе, Ресеймен арадагы сауда балансы 
улкен ауыртпалык салды. 1990 жылы республикага 18 
миллиард сомнын (сол кезеннщ багасы) ошм1 экелшсе, 
экетшген ешм ек 1 есе кем болды. Бул терк сальдо енд1 
елдщ мемлекетпк карызына жаткызылып, мемлекетпк 
бюджеттщ шыгыстарын молайтып, ауырлата тустк

Нарыктын ашьтктыгы жэне энергия кездер1 
багасынын элемдж багага жуыктауы жагдайында шие- 
лешскен каржы ахуалы  кезжде К,азакстанда ешмнщ же- 
келеген турлерг. ет, фосфор, минерал тынайткыштары, 
тракторлар, цемент жэне баска б1рсыпыра тауарлар ар- 
тык ещцривдь

К,азакстанньщ ешм вткгзу рыногы ТМ Д  кешспгшде 
гана ш ек телт  калды, ал сырткы тутынушылар да, ¡шк1 
тутынушылар да еш мЫ ц саны мен сапалык керсет- 
юштерше де, багасына да, баска да сипаттамаларына да 
барынша талгампаздыкпен карап, ¡ржтейтш болды. 
Бурынгы стратегиялык манызды кейб1р ешм турлерш 
вщиру келем1 елдщ  ¡шк1 кажетжен едэу1р артык. А л  
К,азакстаннан тыс жерлерде сапалык сипаттамаларына 
байланысты, сондай-ак сырткы рынокта сауда жасаудын 
жинакталган тэж!рибесжщ болмауы себепт! буларга 
туракты эр1 рентабельд 1 сураныс болмай отыр.

Нарыктык экономикада тезфек багдарын тауып, кайта 
курылуга кабшетп кэсшорындар гана ем1р суре алады. 
Егер ешмдерше туракты да рентабельд! сураныс болмаса, 
карьерлер, шахталар, байыту фабрикалары мен зауыттар 
вз орындарьш таба алмай, банкротка ушырайды.

Егер тш маз етоцрктердщ тутас б!р тобы жабылатын 
болса, будан елдщ  экономикасы мен халкы ештечеден 
утылмайды. Басты назар адамдарды жумыска орналасты- 
руга жэне олардын алеуетж  тшмд1 пайдалануга, олар- 
дьщ мемлекетпк бюджетке карап калмай, жана жумыс 
орындарында оз игш ктерш  ездершщ камтамасыз етуше 
аударылуга тшс. Оган коса, будан утарымыз да даусыз, 
ейткеш бугш кепе-кершеу шыгынмен жумыс ¡степ 
отырган кэа  порындарды ц т1ршшгш жасанды турде узар- 
туга жецшджт1 кредит беру жэне онын мерз1мш узарту, 
темен тарифтер мен баска да эртурл! айлы-шаргы 
туршде жумсалып жаткан кыруар каржы босайды.

Ауы л шаруашылыгында каз1р б!з кажетп селекция 
журпзбей, эр! кымбат жем жумсап, тш маз мал шаруа-
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шылыгын устап отырмыз. Е л 1м 1здщ кажетшен артьтк кеп 
мелшерде астык енд1р!летш жагдайда шыгымдылыгы 
мейлшше томен аса зор келемде епстж жерЫ^з бар. 
Мундай селолык экономика тынайткышка, гербицидтер- 
ге, ауылшаруашылык машиналарына, егш жинауга, оны 
тасымалдауга жэне астыкты уксатуга жьтл сайын жалпы 
мвлшер! 4 млрд. сом га жуык каржы (1985 жылгы 
багамен) жэне 100 млн. АК.Ш  доллары келемжде орасан 
зор каражат орталыктандырылып, жумсалып отырган 
кезде гана К,азакстанда ем 1р суре алатын едь

К,аржыландырудын дэстурл1 сырткы коздершен 
айырылган Кдзакстан эуел  бастан-ак катал каржы 
дагдарысына ушырады. Мунын ез1 эдамдарымыздын 
элеум етпк  коргалуын эларетти

Акшаньщ кунсыздануымен, ещйрктщ кулдырауымен, 
тенгермешипк принциптершен бас тартыл, жеке менпик 
институтын орныктыру жагдайында халыктыч табысы 
жешнен болмай коймайтын жжтелу1мен кабыса келнт, 
бул тутас алганда, эаресе кеамд! табысы бар адамдар- 
дын турмыс денгеюнщ темендеуше экел'ш соктырады.

Мундай ахуал барлык ТМ Д  елдфенде орын алып 
отыр, ейткеш олар жогарыда аталып еткен непзп се- 
бептерден туындаган, осыган уксас дагдарыс процеан ба- 
стан кеш 1руде.

3. Ерюнд1к алган нарыктык куштер экономиканын, ¡с 
жузшде барлык а риала ры мен салала рында жата сектор- 
лар мен кызмет турлершщ пайда болуыи жэне олардыч 
барган сайын белсене дамуын ынталандырды. Экономика- 
лык ем1рдщ жана субъек-плержщ пайда болуы жэне же- 
дел есу1, олардьщ бурыннан бос турган “ серелер” мен 
куыстарды иеленга алуы экономиканы жана игшктер, 
тшмдшйс пен сураныс талаптарына сзйкестещ»ре бас- 
тады.

Бастапкы кезевде жедел е с т  келе жаткан 
кэсткерлж  сектордын куш-куаты, непзжен, еркш на
рыктык катынастарга негурлым икемд 1 зр| жеке бизнес 
ушж тшмд1 айналым саласына умтьтлады. Бурын эконо- 
микада н еп заз  осал жер1 болып келген сауда мен 
кызмет корсету салалары кауырт дами бастады.

Мемлекеттж каржы-кредит саласынын меш еулшмен 
нарык жагдайында жумыс ¡стеуге эз1р ем есттн  на
рыктык куштер б1рден айрыкша сезже ¿¡лд1. Мунын ез1 
жуйес1з болса да нарыктын жекеменилк банк,
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сактандыру жэне баска каржы институттарынын курт 
дамуынан да кершк тапты.

Экономиканын осындай жэне баска кейб1р салала- 
рында нарыктык курылымдардын сершшн турде ену1, 
олардын кызметшщ турлер! мен аукымынын улгаюы ба- 
рысында нарыктык экономиканын талаптарына сэйкес 
капитал мен жумыс куинн кайта белк у , тауар ресурста- 
рынын негурлым ерюн ауысу процеа басталды.

К,азакстаннын тутыну нарыгында сан жылдар бойы 
орын алып келген шиележс жагдай жойылды. 
Кэсшкерлж сектор, бурынгы “ каныраган серелер эконо- 
микасынын” олкылыктарын жойып, ¡шю рыноктын кен 
келемде тауарлармен жэне керсетшетш кызмет 
турлер1мен молыгуын камтамасыз еттк Онын ¡шшде 
мемлекетпк кэсшорындардыц кызметш кайта куру жэне 
дагдарыстык факторлар салдарынан олардын кызмет 
аясынан шыгып калган, сондай-ак экономикамыздын 
туйыктыгьшан казакстандык тутынушылардын колы жет- 
пей келген турлер1мен молыгуын камтамасыз етп.

К,орлануына карай калыптасып жаткан сауда капита
лы  мемлекетп баска салаларга, ешнрктер мен 
кэсторындарга монопольд! тапсырыс берушшщ 
тугырынан ыгыстыра бастады, сей тт , экономиканын 
эртурл1 саласында курылымдык езгерктерд{ тж елей не- 
месе жанама турде болсын ынталандырды.

Е аа , тш м аз ещцрштер мен тутас кызмет салалары 
дагдарыс бетше шыгып, жалпы ¡ п т  ежм ещцрю про- 
цесшен ш еттетЫ п, ем1р суруш токтауда. Жаналары мен 
тшмдшер1 сонша кыска мерз1мде калыптасып, экономи- 
када езше лайык жагдайга ие болуга жэне орын алган 
ысырап пен шыгысын етеуге улгере алмай жатыр.

Б1зде барлык салаларда бэсекеге тетеп беруге 
кабшетп кэсшорындар бар. Дегенмен катан бэсеке ку- 
реанде олардын дамуы мен тетеп беру! уипн ¡р! инвес- 
тициялар кажет. Тек сырткы емес, сонымен катар ¡шю 
де керек. Алайда нендей б\р узак мерз1мд1 шыгын, егер 
инфляция тым болмаса 10 проценттен аспайтын 
денгейде болган жагдайда гана жасалуы мумкш. Ягни 
мэселешн тушщ экономиканы жалпы каржы жагынан 
сауыктыруда жатыр. Сонда гана ¡шк! инвестиция жасау 
мумкш болады, халыктын корлануга деген ынтасы пайда 
болады, ендфктщ  есу 1 мен жангыруы басталады. Бул 
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уппн, бэр1лнзге ауыр тигешмен, Улттык банктщ катан 
каржы саясаты кажет. Муньщ баскадай баламасы жок.

4. Мемлекеттщ  нарыктык экономикага кешу женшде 
журпзш  отырган саясатынын жэне ¡с жузгндеп 
кызметшщ тшмдшш, объективт> тежеу факторларынан 
баска, колданылган шаралар мен кабылданган 
шелпмдердщ дэйеказдш , ал жекелеген реттерде жете 
ойластырылмауы, ¡с-кимыл тактикасындагы агаттыктар- 
дын салдарынан да томен болып отыр.

Еск1 жуйешн жекелеген элементтершщ ал 1 де бар 
екеш, ал жана экономика еркендершщ э л а з д т ,  булар- 
дын нарыктын кшэратсыз непздерше нэр бермейтш, 
кайта оларды уландыратын есю непздерд1ч кираган ор- 
нында езше жол салуга тшс екеш ескеришедЬ

М ем лекегпк еюмет пен баскару органдары 
багдарламалар мен ой-шюрлердщ жузеге асырылуын, ¡с- 
эрекеттщ б1рл!г! мен косарластыгын, багдарламалык 
мвдеттердщ  дэйект!л 1'пн  эр1 толыгымен жузеге асырылу
ын эрдайым камтамасыз ете алмады.

Туракты жумыс ¡стейтш парламент болмаган сон 
бурынгы зан шыгарушы орган етш жаткан саяси жэне 
элеумегпк-экономикалык процеспд серпшне ¡лесе алма
ды. Кабылданган зандар, ал олар уш жузге жуык бол- 
ды, эрдайым б ¡рдей сапалы болган жок, ей ткет  асыгыс 
эз1рлещд жэне тш сп сынактан етазиш еди Жаппай зан 
шыгару белен алды, депутаттар кебшесе “ дауыс беру 
машинасынын”  мвдетш  аткарумен шектелдь Онын бер 
жагында м емлекегпк жэне экономикалык ем1рдщ кейб!р 
кекейтесп проблемалары бойынша парламентке 
енизшген зан актшершщ жобалары непзаз каралмай 
кала бердь Солардын катарына парламенттщ бек1туше 
ек 1 жыл бурын усынылган кукыктык реформа 
багдарламасын жаткызуга болады. Онын уакытылы 
кабылдануы осы уакыттын ¡илнде бул салада едэуф 
шгер1 басуымызга кемектесш, конститудиялык рефор- 
мага байланысты проблеманыд бупнп тандагы 
етю рлМ не, к ур делтн е  жол бермеуге квмектескен болар 
едь Шындыгына сайсак, бурынгы Жогаргы Кекес, бул 
С0 зд1д толык мэшндеп парламент бола алмады, ей ткет  
онын бойында тарих пен жана ем!р тегеуфжше шыдай 
алмай еткенге кеткен бурынгы кенестердш, толык 
бил 1кт 1 б1рьщгай ж уйесМ д сызы жаткан едь
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Банк ж уйеа жана жагдайларда жумыс ¡стеуге мулде 
дайын болмай шыктьт. 1с жузшде банк кызметшщ рет- 
теуа з  кеншен ырыктандырылуы, коммерциялык банк- 
терд!н ¡с-кимылына ш ектеуаз ерющпк бершу1 зандык 
базанын жетж еместшмен жэне мемлекеттщ букш 
каржы-кредит жуйеанщ  нарыктын принциптер1 мен 
шарттарына дайын болмауымен косыла келш, тер1с 
нэтижелер басым болатын жагдайга экеп соктырды. 
Банк жуйесш реформалаудын артта калуы онд)р1сп на- 
рык жагдайында жумыс ¡стеуге бешмдеуд 1', оны кеп са- 
лалы  етуд 1 жэне тутас алганда нарыктык куштердщ 
дамуын тежеп отыр.

Монополияга карсы саясат пен бэсеке саясаты да 
бфшама э л а з  эpi босан болып отыр. Ж еке кэсш- 
керлж тщ  куш-куаты шындап ашылмаган калпьшда 
калып келедь Мунда да Улттык банкпен болган ахуал 
сиякты, тш сп мемлекетпк институттарды калыптасты- 
рып, олардыц мэртебесш белплеудеп  дэйеказдж эр1 
жанадан курылган органдарды зандык тургыдан камта- 
масыз етудеп кемшшжтер мен олардын жумысыньщ 
тш мдш пш н тем ен д т  ыкпал етпей койган жок.

Ую мет реформаларды журпзуге жэне экономиканы 
турактандыруга объектив™ жагдайлар мен баска да 
сырткы факторлардын ыкпалын эларету уш1н мумкж 
болганньщ бэрш тт-п  де ¡стей алмады. Ую мет осы 
максаттарга, сондай-ак нарыктык озгер!стерд|' негурлым 
белсещп эр1 максаткерлжпен жузеге асыру уипн езше 
бершген еюлеттжт1 нашар пайдаланды, мемлекетпк 
баскару органдарыньщ кел1алген жумысын тш сп 
дэрежеде жолга коя алмады.

Ую меттщ  экономиканы реформалауда б!р орыннан 
жылжи алмауы, коптеген кекейтесп жэне мерз1м1 отш 
кеткен проблемаларды шешуд1 кеилктфу1 онын созылма- 
лы  наукасы болып отыр.

©тем дагдарысына тепе-тен келерл1к ¡с-эрекет жок. 
Кэсшорындарды оналту жэне банкроттык механизм! тал- 
дап жасалмаган, салык саясаты мен практикасы жэне 
баскалары жаксартуды талап етедь Осылардьщ салдары 
ретнде микроденгейдеп каржы саясаты макроэкономика 
саясатынан копе-кершеу артта калып келедь

Ук1мет багалы кагаздар нарыгын калыптастыруды, 
сактандыру ю н  тубегейл1 реформалауды, тутас алганда 
еркениетп нарыктык инфракурылымды жасау ¡ан
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кепнк-прш алды. М емлекет и елтн ен  алу, мемлекет 
меннпп мен мемлекетпк кэсшорындарды баска ру мен 
оларда бил ¡к ж урпзу практикасында жинакталып калган 
елеул ! проблемалар аз емес. Булар кеп ретте езшщ 
бшктс шегшмш таба алган жок.

Эз1рге агроенеркаап кешеншщ реформасында, бш м  
беру, денсаулык, сактау мен онд1р1спк емес баска да са- 
лаларда мемлекетпк емес секторды дамытуда сершндшк 
пен тшмд1 кезкарас жок. Кейде буган карсы эрекет те 
жасалады.

Эл\ кунге дешн, эаресе, кэсшорындарды селекция- 
лау, эрб1р косалкы сала мен ¡р! ондфк™ дамытудын ке- 
лешегш  аныктау эдктерше катысты белйНнде внеркэст 
саясаты талдап жасалмаган.

Ж ана экономика ушш кадрлар даярлау мейлшше 
канагаттангысыз, ойластырылган багдарламасыз эр1 кен 
аукымсыз журпзшуде. Статистика мен е с е гт  нарыктык 
жуйеге бешмдеу тезгю з баяу журпзшуде.

К,огамнын назарын билж тщ  зан шыгарушы жэне 
аткарушы тармактарынын кызметше шогырландыру сот 
би лМ  кызметшщ мэселесш н еп заз колегейлеп Ж1бердь 
А л  шындыгына келгенде, осы соттар азаматтардьщ 
кукыгы мен бостандыгын коргау тетш нщ  аса манызды 
буыны болып табылады. Казактанда сот б ш н п  э л 1 де 
езш корсете алган жок, дамыган дем окр ати я  е л -  
дер!ндегщей беделге ие бола алмай келед).

Кылмыстык ¡стерд1 караула ондаган жылдар бойы 
устем болып келген айыптаушылык багыт ендш жерде 
актаушы багытпен алмастырыла бастады. Аса ауыр 
кылмыс бойынша соттардын коржеу к улкш  укгм 
шыгаратыны дагдылы кубылыска айналды. Бул эсте де- 
мократиянын б елп а  емес. Мемлекеттщ курдел1 дагдарыс 
кезещнде азаматтардьтн кукыгын коргау мен кылмыска 
карсы курес жоншдеп рел1 мен функциясынын нашар- 
лауы  айкын бьшжп отыр. Азаматтык ¿с журпзу, эаресе 
торелж ¡стер ж урпзу бойынша б!ртутас практика жок.

Ж огаргы, Жогары торелж жэне Конституциялык со
ттар арасындагы бой керсетш журген келкпеуш Ш ктер 
сот бшйгшщ беделш ныгайтуга жэрдемдеспейдк Зан 
шыгарушы, сондай-ак аткарушы бшиктщ жекелеген ше- 
неужктерЫ ц тарапынан соттарга кысым жасау 
кылмыстык жэне азаматтык ктерд1 объективт! турде 
карауга бегет жасауда. Соттарды калыптастыру мен
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судьяларды тагайындаудын колданылып журген Tapri6i 
де езш актамауда, сонын салдарынан сот жумысына кеп 
ретте кездейсок адамдар алынады.

М емлекегпк еюмет пен баскару органдарынын, оньтн 
барлык тармактарьтныч кызметждеп елеул! проблема 
тэртшт1ч темендМ болып отыр. Барлык дечгейлерде 
мемлекетик саясатты жузеге асырудыч, мемлекет 
шеппмдерш орындаудын манызды туткасы ретшде MÍ4CÍ3 
жумыс ¡стейтш аткарушьг тетжтер талдап жасалмаган. 
Букш мемлетпк аппарат бурынгы оралымсыз бюрократ- 
тык машинаныч кептеген элементтерш сактап калган. 
Сейте тура жекелеген пайдалы жумыс aflicrepi мен ны- 
сандары демократиялык алабурту мен саяси atipe сез1мге 
бершу салдарынан онын арсеналынан Her¡3c¡3 шыгарылып 
тасталды.

5. Ж1бершген агаттыктар мен кател1ктерд1 мойындай 
отырып, К,азакстан, онын саяси жэне мемлекегпк бас- 
шылыгы букш когаммен 6ipre принцип™ тургыда жана 
кубылыстарды тaнып-бiлy, игеру процесга бастан 
Keinipin, галамдык езгерктерд1 сапар барысында жузеге 
асырып жатканын сезшу кажет. Егер когамдык-саяси 
жагдай тураксыз болса, ел1м)здеп жагдай будан 
анагурлым нашар болатын едь Эйтсе де саяси турлау- 
лылыкты устап туру экономикадагы жагдайга тжелей 
байланысты. Сондыктан да экономикалык реформаны те- 
речдету каз1рд1ч езшде саяси проблемага айналып отыр.

Осыган орай еткенге байыпты талдау жасап, бага 
беру ен алдымен езара míh койып айыптаусыз, кшэлш1 
¡здеп, саяси айдар тагусыз будан былайгы ic-эрекеттщ 
сындарлы саясатьш саликалы да байсалды талдап жа- 
сауга багытталган.

Бастан Keiuipin отырган сэт бурынгы экономикалык 
курылыс тутас жуйе болудан калып, 6ipaK жачанын 
еркечдер] эл1 беки коймауымен сипатталады. Оларды 
колдап, экономиканы турактандырудын 6ipfleH-6ip жолы 
бар —  ол кайта куру каркынын еселей тусу. Bip орын- 
да тура беруге эсте болмайды. Бул жагдайды 
женшдетпейдь кайта киыншылыкты кушейтш, узарта 
тусед1 —  былтыргы жыл мен биылгы жылдыч басталуы 
муны айкын керсеттк Элбетте мунсыз да журер жолы- 
мыздыч улкен api киын бел1пн етуге THÍcni3. Ж и- 
накталган тажфибеден дурыс сабак алып, реформалар 
багдарламасына тузетулер eHr¡3y манызды.
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II. Б А С ТЫ  Д Э Й Е К ТЕ М Е

Будан былай не ¡стеу KepeKTiri жэне реформалардыц 
н еп зп  багдары жалпы алганда белгш . Бул —  мемлекет 
и е л т н е н  алу  мен жекешелещйру, инфляцияга карсы 
тшмд 1 саясат, бюджет тапшылыгы мен толем балансы 
тапшылыгын мейл 1нше азайту, банкроттыктын, баганы, 
сауданы ырыктандырудын, басекелж орта курудын жэне 
т. б. катан тетжтерь

6 . Елдщ  саяси басшылыгынын бупнде алдында 
турган проблема,—  бул:

а) колда бар ресурстар мен мумкжджтерге карай: 
я гни ез куппм 1зге гана арка суйеп, 9 pi барьтнша шекте- 
улерге, ец алдымен элеуметп'к саладагы шектеулерге 
барып, осы кунге дешнгщей 3 pi сондай каркынмен ре- 
формалау саясатын журпзу;

б ) жалпы жагдаятты ескере отырып, езгеше нэрсеш 
тандап алу, реформаны негурлым серп i нд i жузеге асыру 
мен оныц аса тш 'мдшпн камтамасыз ету ушш агымдагы 
саясатка елеул 1 тузетулер енпзу.

Осы кезге дешн бюджет тапшылыгын азайту мен 
инфляцияны тежеу максатында салык базасын улгайту 
мен шыгындарды шектеу саясаты ж урпзш п келдк Мун- 
дай каржы саясаты нарыктык катынастарды негурлым 
тез калыптастыруга ыкпал erri, сонымен 6 ip мезплде 
элеум егпк  салада дагдарыс тугызды. У с т т д е п  жылдыц 
бас Ke3 i бул салага жумсалатын шыгындарды кыскарту 
халык ушш мулде колайсыз шекке жеткен1н Kopcerrí, 
ал  мунын артында 61'ркатар салалардык кулдьтрауы мен 
ыдырауы тур.

Оныц каржылык туткаларьш ретке келт^рудщ бала- 
масыз журизшген монитарлык саясат мектеп курылысын 
курт кыскартуга э к е л т  сокты. Мемлекеттгк кэапорын- 
дардыц балансында болган 61л  i м беру объектшершщ жа- 
былу процес! басталды, казфдщ езшде осындай 2 0 0 -ден 
астам мектепке дейшп балалар мекемелер 1 жабылып 
отыр. Окыту куралдары мен жабдыктарга арналган инве- 
стициялар токтатылды. Мектеп асханаларында балаларга 
арналган тамактандыру нормалары темендеп Kerri. 
Мугал]мдердщ жалакысы нактылы есептелушде узд1кс!з 
KeMin келедц каз1рдщ ез 1нде мугал1мдердщ 30 процентке 
жуыгы ез жумысын тастап кетть Базалык бш м  беру 
жуйесшщ жагдайы туралау шепне ж етт  отыр.
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Денсаулык сактау ¡анде де жагдай осындай. Оны 
каржыландыру нактылы есептелушде 40 продентке 
KeMireH. Онын устше коммуналдык кызмет керсетуге, 
дарндэрмек алуга шыгындар есе тусуде. Жумсалатын 
материалдар, жабдыктар мен жендеу жумыстары жежнде 
ауыр жагдай калыптасып отьтр. Осыньщ салдарынан 
кептеген мекемелер туралап калды. Жалакыньщ темен 
болуы  мамандыктын беделш Tycipin, енбекке деген 
ыкыласты азайтты.

К,ыскасы, егер оны каржыландыруды улгайтуды 
колга алмаса, элеуметтпс саладагы куйреу процесс бой 
бермейтш сипат алуы  мумкш. Ekíhluí жагынан, валюта- 
ны турактандырудын, экономиканы ерге бастыру уннн 
жагдай тугызудын Heri3i рет1нде реформалардыц кездерш 
жалгастыру, экономиканын тутас секторларын жангыр- 
тудын ете-мете каж еттш п, ел ¡шшде жана тауар на- 
рыктарын, ен алдымен тургын уй нарыгын калыптастыру 
ici мейлшше кеп каражат жумсауды талап етедь

Барлык болжамдар бойынша инфлядияны темендету- 
ге жэне улттык валютаны турактандыруга багытталган 
барынша катал, TinTi тендеспршген каржылык-шектеу 
саясаты кутипп отырган он алга басу орнына Kepicimne 
нэтиже бермек.

Ж алпы íujkí е т м т н  белгшенген 4— 6 процент 
шепнде бюджет тапшылыгын устап туру мен инфляция- 
ны ырыкка кендгру туралы байыпты энпме козгау ymiH 
кэсторындардан салыктар алуды курт квбейтуге жэне 
элеуметтш  багдарламаларды да соншалык, курт сыгым- 
дауга тура келедй BipaK салык TereypiHiH кушейту 
ккерлж  белсендшкт1 тежеуге э к е л т  согады, кэапорын- 
дарды салык телеуден жалтаруга итермелейдк

Балама ресурстардын болмауы толем жасамау про- 
блемасын ойдагыдй шешуге мумюндж бермейд!. Инфля- 
циялык процестерд! басу yiuîH банкроттыктыц ен катал 
нускасын колдануга тура келедь BipaK онда кулдырау 
мен жумыссыздык курт арта туседь онсыз да э л а з  бо- 
лып отырган тауар нарыгы одан api темендей беред1, 
муныц 03Í халыктын тенгеден бас тарту пигылын 
кушейте туседь онын багамы одан сайын томендей бе- 
редь К,аражаттын жоктыгы халык уынн стретегиялык 
тауар —  тургын уйд4 нарыкка жаппай шыгаруга 
мумкшдпс бермейд!, о л  халыктын табысын, сонын ¡шжде 
болашактагы табысын “ багыттауга” жагдай жасар едк
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Жумыссыздык, жалакы телеудеп Kiflipie, халыктьщ 
нактылы табысыньщ томендеу! эла'н эл|' элеуметпк на- 
разылыктарга экеп согатын болады, олардын, 
кысымымен, сондай-ак “ арзан акша” талап ететш сала- 
лык куш керсетуиллердщ кысымымен уюмет кезделме- 
ген улкен шыгындар жумсауга жэне косы мша эмиссияга 
баруга мэжбур болмак. Сайып келгенде, etmipiCTÍH 
кулдырауына, жумыесыздыктын артуына жэне тенге 
багамынын темендеуше коса сек|'рмел1 рабайсыз инфля- 
цияга тап боламыз, ал онын сезс1з салдары рет1нде —  
элеум егпк  думпу туады.

Сейтш, тенге енпзшген сэттен бастап окигалар осы- 
лайша дамып келедь Осы багытты одан эр» 
жалгастырган жагдайда ещнркгп кайта жарактандыру ту- 
ралы, жалпы экономикалык жагдайдьщ нашарлауын 
оналтуга каб!летт 1 экономиканьщ жеке секторынын 
айтарлыктай калыптасуы туралы, стратегиялык сипат- 
тагы М1ндеттерд[ шешу туралы энпме ету мумкш емес.

7. Тузетш ген кезкарастьщ m9hící салык толемегеш 
ушш жауапкершинкт! мейлшше катайтып, жанама са- 
лыктардын TeTiriH реттеу мен жонге келт1ру кез1нде 
занды жэне жеке тулгаларга тжелей салыктын ауыртпа- 
лыгын женшдетуге э к е л т  саяды. Алгашкы кезде муньщ 
63Í бюджет KipiciH темендетуге, алайда сонымен 6ip 
мезгшде ¡скерлж белсендинк™ арттыруга жэне сонынан 
бюджетке жасалатын телемдерд1 улгайтуга кол 
жетюзедь

Сонымен туспа-тус мемлекеттщ шыгыс б е л т н  ре- 
формалау кажет:

мазмуны жагынан ykím cttíkí болып табылатын бар- 
лык шыгыстар мемлекегпк бюджетке жаткызылып, 
улттык жэне коммердиялык банктердщ, сондай-ак 
кэсшорындардын бюджеттершен алынуга thíc;

экономиканьщ жекелеген элеуметтж  тустары, кем 
дегенде, 9cipece медицина мен бш м  беруге арналган 
шыгындар, одан 9pi к ем тлм еу ге , азайтылмауга thíc;

YKÍMeT м ем лекетт1к  сектор дьщ  “ н аук ас ”  б о л  i п н  
о н а л т у ,  “ c a y ”  б о л  i п'н ж а н гы р ту  мен  кайта ж ан ар ту  
ж ен ш ен , ж ек е  секторды  к о л д а у , Ka3ipri нары кты к инф - 
р ак ур ы лы м дар ды  к ур у  ж ен ш ен  ш ы гы ндар ж асауга  t h íc ;

мемлекет тургын уй нарыгын жеделдете калыптас- 
тыру мен дамыту, жаппай жана бЫ м  алу уш'н “ бас- 
тапкы капиталды” калыптастыруга thíc.
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Бюджеттщ ескелен тапшылыгы инфляциялык емес 
коздерден —  ¡шю жане сырткы займдар есебшен, ен ба- 
стысы кепшдж кукык непз 1нде каржыландырылатын- 
дыктан мундай кезкарастьщ инфляциялыгы енсер1ледк 
Сырткы займдар алудын нактылы перспективалары бар. 
Бул бага б1здщ бай табиги ресурстарымызга, непзп  
жардемып елдердщ К,азакстанга сен¡ммен карайтынына, 
eдэyip дэрежеде 61’здщ когамдык-саяси турактылыгы- 
мызга, алые шет елдерге б 1здщ ресми жане жумыс са- 
парларымыздын натижесше непзделген, элбетте бул 
жерде б!з жацалык ашып отырган жокпыз —  кептеген 
елдер ез экономикаларын реформалау кез 1нде ¡р! займ
дар алу жолымен журген.

Сараланган квзкарасты жузеге асыру кезшде б1здт 
мемлекет 1м 1з бурынгысынша непзп  мгндеттердщ катары- 
на —  инфляцияны темендету мшдетш «.ояды. Б] рак 
бюджет тапшылыгын арифметикалык жагынан ен 
теменп калпына келт 1ру есеб|'нен гана емес, буган коса 
оны каржыландырудын инфляциялык емес кездерш пай- 
далану есебшен терен де икемд1 жузеге асыру кезделедь

Мунын 031 болашак ерлеу тугырын сактап калуга, 
стратегиялык проблемаларды шешу мен экономикалык 
ерлеуд '1 камтамасыз ету ушш ¡ргетас калауга мумюндж 
беред1 , ейткеш мундай жагдайда мемлекеттщ 
шыгындары мардымсыз шектеу1штермен лимиттелмейтш 
болады. Б1рак бул ретте тшанше аттап етуге болмай- 
тын, карызга алынган каражаттын нактылы кайтарылуы 
ескершетш карыз мшдеттемелержщ сатылары есепке 
алынатын болады.

8 . Б 1з оз тарихымыздын ен киын кезещне аяк, басып 
отырмыз. Жагдай былайша калыптасып отыр: таяудагы 
6-7 жыл ¡нпнде, эаресе алгашкы ек1-уш жылда ел эко- 
номиканы реформалау мен жангыртуга кажет каражатка 
мейлшше дшгер болады. Онын бер жагында нак осы 
жылдары ол мейлшше етюр каржы тапшылыгына тап 
болмак. Б1рак тупк! корытындысы кеншге сешм уялата- 
ды: багалау бойынша табиги ресурстарды игеру жане 
жасалып койылган контрактыларды жузеге асыру 
есебшен К,азакстан 7-8 жылдан к ей ж он каржы сальдо- 
сына шыгатын болады.

Мунай мен газдын барланган ресурстары бойынша 
б 1здщ ел 1м 1з мемлекеттерд 1н тандаулы тобына таредк 
Тещ з мунай мен газ кен орны жэне К,арашыганак газ
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конденсаты кен орны ездершщ кор жагынан элемдеп 
кен орындарынын алгашкы оцдыгына юред 1 , оларды иге- 
руден мемлекет казынасына тусетш жиынтыкты каражат 
100 миллиард доллардан аспак. Баска минералдык ре- 
сурстар женшен де е л 1м 1здщ экспорттык элеует1 аса зор.

0зш щ  табиги бай казынасына парасатты и ел ¡к erin, 
сырткы займдар аркылы болашак Kipicrepai бупнг] 
кушйц муктажына пайдалана отырып, К,азакстанньщ 
уакытша киыншылыктарды енсеруге жане интенсивт! 
экономикалык ерлеу сатысына шыгуга каб1лет 1 жетедк

9. Негурлым еркш api алеумегпк жагынан негурлым 
колайлы экономикалык саясаттьгн екшый нускасына 6ip 
сэтте кешу м!ндетш алга кою шындыкка жанаспас едк 
Муньщ e3i уакытты жэне ыждаЬаты жумысты кажет 
етед!.

Сондыктан да уюмет алдына экономиканы турактан- 
дыру упин халыкаралык практикада колданылатын ны- 
сандар мен шарттар бойынша iond жэне сырткы 
займдарды тарту женшде ка ж етт i шараларды колдану 
жэне кейшп он бес ай iuiiwie тузету енгЫ лген багыт 
бойынша экономиканы дамытуды камтамасыз етуге 
б1ртшдеп кешуд1 жузеге асыру М1ндет1 койылды.

К,огамдагы элеуметтж  шиелешс жагдайынан арылу- 
дагы, инфляцияны ауыздыктау мен дагдарыстан 
шыгудагы б1зд1н жолымыз осыган саяды.

III. Д А Г Д А Р Ы С Т А Н  Ш Ы Г У  М ЕН РЕ Ф О РМ А ЛА РД Ы
О Д АН  0 P I  Т Е Р Е Н Д Е Т У  Ж 0Н1НДЕГ1 Ш А Р А Л А Р

Дагдарыстан шыгу мен экономиканы турактандыру- 
дыи басты багыты —  нарыктык кайта куруга сертн беру.

10. Элеуметтж  саясаттын K a3 ipri жэне орта мерз1мд1 
перспективадагы устем максаты халыктыц аз камтылган 
топтарыньщ жэне 6ip мезплде eHaipicriK кэсторындарды 
сауыктыра отырып, кес1мд1 табысы бар адамдардын 
турмыс дечгейМ ч одан api темендеуше жол бермеу бо- 
лып табылады.

Буган коса жумыспен камтуды арттыру жэне 
уакытша жумыс гстемейтш адамдарга элеуметтж 
жагынан бейпмдеу шараларын колдану, элеуметтж 
сактандыру жуйеан дамыту, сондай-ак телем жасаудын 
ен томенп денгешне мемлекеттж кешлджт! жэне 
жогаргы дечгеш бойынша шектеулерд1 б1рт!ндеп алуды
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камтамасыз ететш енбекке акы телеу жуйесш реформа- 
лау онын басты мшдет! болып кала беред'к Ужымдык 
шарттар мен тариф™к келю мдер аркылы жумысшылар 
мен кызметшшер, жумыс беруимлер мен кэстодактар 
арасындагы енбекке акы телеу денгешн реттеудщ шарт- 
тык принцип! нормага айналуга титс. Азаматтарга ен 
теменп элеум етпк норматив ретшде белпленетш  тутыну 
денгейше мемлекегпк кеп 1 лд1к беретш жагдайга же- 
ту!м13 кажет. Осыган сейкес ен теменп жалакы 
белпленедь бул езшдж кунга жаткызылатын енбекке 
акы телеу корынын елшемдерш белгш еуге непз болады.

Э леум етпк багдарламаларды каржыландыруды орта- 
лыксыздандыру кажет. М емлекегпк колдаудын бел гш  
б!р теменп мелшерш мемлекеттж денгейге белгшеп, ал 
аймактык денгейде —  жергШкт] бюджеттщ мYмкiндiri 
шенбершде аз камтылган азаматтарга косымша кемек 
керсету маселелерш шешкен жен.

Жумыспен камтылмаган адамдарга катысты мемле- 
кеттщ элеуметтж  саясаты жумыспен камтылмаган 
енбекке кабш етп адамдарды шаруашылык кызметше 
тарту уш и  кукыктык жэне экономикалык жагдайларды 
жасау мен жет!лд 1'руге багытталуга тшс. Ен алдымен 
зиян шегуип кэсторындар мен еншрктерд1 тарату мен 
олардын банкротка ушырауы салдарынан адамдардын 
жаппай жумыстан босауы жэне оларды жумыска орнала- 
стыру продестер1 ерекше бакылауга алынуы кажет. Ж а- 
старды кэсгатж окыту жуйесш экономиканьщ кажетше 
сэйкес келирген жен.

Зейнетакымен камтамасыз етудщ колданылып журген 
жуйесш жан-жакты талдау непзшде ук1мет зейнеткерлж 
жешлд|'ктерд! реттеу, м1ндетп жэне ержт! зейнеткерл1к 
сактандыру жуйесш енпзу жешнде жумыс журпзуге 
тшс. Зейнетакымен камтамасыз етудщ уш сатылы 
жуйесш куруга бару кажет. Б1ршил сатыга —  мемлекет 
кегплд1к берген ен теменп зейнетакылар, екшшюне —  
мшдегп зeйнeттiк сактандыру бойынша бершетш зейне
такылар, ушшип'сше —  мемлекегпк емес зейнетакы 
корлары есебшен бершетш зейнетакылар жатады.

Дагдарыстык-турактандырушылык даму сатысында 
уюметтщ элеуметт|'к саладагы куш-ж!гер! элеуметпк- 
мэдени жэне турмыс максатындагы мекемелердщ, ен ал
дымен медициналык кызмет керсету мен базалык бш м  
берудщ калыптаскан жуйесш к,олдау мен сак,тауга
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багытталуы керек. Болашакта халыкка медициналык 
кызмет керсетудщ непзп  нысандарынъщ б\р\ медицина
лык сактандыру болмак. Бул багыттагы таяудагы 
мгндеттер —  тш сп зан шыгару базасын жасау жэне ме
дициналык сактандыру жуйеан дамытудын мемлекегпк 
багдарламасын эз1рлеу болып табылады.

Тургын уй саясатын жузеге асыруда уюмет жеке 
тургын уй курылысына 30 жылга дейшп мер31мге 
жеюлдетшген кредиттер беруге мумкщдж табу ушш 
каржы ресурстарын ¡здеспруге тшс. Жогаргы Кенес осы 
мэселелер бойынша ук1мет эзфлеп, енпзетш зан жоба- 
ларын карап, кабылдауы кажет.

11. Успм1здег1 жылы аткарушы жэне зан шыгарушы 
органдар инфляциянын каркынын томендету, оны ретте- 
летш  арнага салу жешнде тшмд1 шаралар кабылдауга 
тик. Инфляция дагдарыстын ен жойкын белгшергащ б!р! 
болып табылады. Ол бейне тат сиякты экономиканыи 
н еп зп  тсректерщ булд 1ред1 , кэапорындар мен халыктын 
жнган-тергенш кунсыздандырады, свйтщ, экономиканыи 
жандануына мумшшик бермей, улттык валютаньт 
эларетедк Баганын тынымсыз осу 1 адамдардын жуйкесш 
дщкелетш , келер кунге сеш м аздтн  кушейтш, бола- 
шакты жоспарлаудын мумк1нд1пнен айырады.

Ую м ет Улттык банкпен б1рлест, инфляцияга карсы 
катан каржы-кредит саясатын жузеге асыруды кэсш- 
орындардын салык ауыртпалыгын темендету жэне на- 
рыктык кайта куруды жузеге асыруга арналган 
мемлекеттщ  шыгынын инфляциясыз арттыру багытына 
б!рт!ндеп кошуд! ескере отырып, жалгастыруга тшс.

12. Кэсторындардын басым копш ш п осы кунге 
дейш нарыктык экономика жагдайындагьг жумыска жэне 
катан каржы-кредигпк шектеулерге йкемделе алмай 
отыр. Кептеген директорлар жаксы технологтар эр1 ин- 
женерлер болганымен, уйымдастырушылар мен менед- 
жерлер бола алмай жур. Олар бурынгыдай жалпы тус!м, 
тонна-километр машыгымен ойлаудан арыла алмай отыр. 
вщцршген втмд1 етю зу проблемасы э л 1 кунге дейш 
екнпш кезекте тур, ал нарыктык жагдайда ол алдьщгы 
катарда туруга эр1 нысаналы болуга тик. Егер объек
тив™ тургыдан карасак, толем жасалмаудагы, ендфктш 
кулдырауындагы жагдай кобшесе шаруашылык журп- 
зушшердщ и к ем азд тн е , оларда нарыктык кезкарас пен 
эрекеттщ жоктыгына байланысты.
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Ую м ет мемлекеттж кэсторьтндардын басшыларьгаа 
каржыньщ жай-куш ушш катан талап коюга tmíc. Bip  
жагынан кэсшорын ohím шыгару, адамдардын жумыспен 
камтылуын сактау, элеуметтж  сала объектшерш устау 
женшдеп эртурл1 мждеттемелерге унем1 байланып 
калмауга тшс.

М емлекеттж кэсшорынныц ewiipicTÍH рентабельдЫпн 
арттыруды кездейтш менеджерлерш ынталандырудын 
TeTiriH тез арада табу кажет. Бугшде басшылыкка 
колында кэсшорындьт tmímaí жумыс ¡стеуге бастайтын 
багдарламасы бар, маркетинга жэне eHflipicri жанарту 
куралын таба бшетш адамдар келуге тшс.

13. К,азакстанньщ егем ендтн api нарыктык экономи- 
каныц нактылы талаптарын ескере келгенде акша-кредит 
жэне банк жуйесше реформа жасау мэселес! nicin- 
жет1лд1.

Улттык валютаны ныгайту жэне инфляцияга карсы 
THiMfli саясатты жузеге асыру жешндеп шараларды 
журйзумен дербес api 03íhíh жауапкершшгше алып 
шугылдану ушш Улттык банк аткарушы, сондай-ак зан 
шыгарушы бшйктен, карсы эрекеттен тэуелаз  болуга 
тшс. Бюджегй каржыландыру жэне акша эмиссиясын 
жузеге асыру саласында ол сондай-ак резервтж жуйенщ 
кызмет1н аткаруга thíc. Бул Конституцияга тузетулер 
енпзуд1 талап етедь

YKiMeTTÍH, Улттык жэне коммерциялык банктер мен 
кэсторындардын актив} мен мждеттемелершщ ара -ж тн  
айкын ажыратуды жузеге асыру кажет. Бул онай mí идет 
емес, оны шешу езара телемдердщ жасалмауымен шыр- 
малып api таяуда кэсторындардын, карыздарын езара 
есепке алуды ж урпзу барысындагы енбекке акы телеуге 
кредит берумен киындай тускен едк

YKiMeTTÍH талабы бойынша бершген орталыктанды- 
рылган кредит ресурстары жешндеп барлык м1ндетте- 
мелер, сондай-ак ук1метт1н кысымымен Улттык банк 
берген кредиттердщ мерзшш узартуга байланысты бар
лы к каржы мщ деттемелер! банк жYЙeciнeн алынып, 
бюджетке бершуге thíc. Осылайша ук!мет бюджет1 ком
мерциялык банктердщ жуйеа аркылн нысаналы жузеге 
асырылатын ук!меттщ кешлдж кредиттер! жоншдеп жау- 
апкершиикт1 мойнына алуга thíc. Бул ykímcttíh селога 
жэне мемлекеттж кэсшорындарга женшд1кт1 кредит
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белуге деген ынтасын бэсенсгпп, оларды реформалауга 
шындап Kipicyre мэжбур етедь

Y k ím c t  барлык каж егп шарттарды дайындап болган 
сон мемлекеттж касшорындардын элеум еттк  объ- 
ектшерд1 пайдалануга арналган шыгынын езше алуга 
тшс. Мунан кешн сол объектшерд1 жекешелещйруге не- 
месе шарт бойынша жалга беруге кукылы.

Улттык банктщ, коммерциялык банктер мен мемле- 
KerriK кэсторындардьщ баланстарын уюмет “ жугшен” 
арылтканнан кешн Улттык банктщ кредиттер1 бойынша 
телемдердщ Mep3¡MÍH узарту практикасын догарып, банк- 
ротка ушыраушыньщ телем жасауга кабйлегп тулгага 
айналуына жол бермейтш банкроттыктын катан TeTiriH 
енпзе отырып, берешект1 enaipin алу жожндеп талапты 
едэу1р катайту кажет.

Капиталдьщ толыкканды нарыгын калыптастыру 
максатында Улттык банк карыз процентшщ ставкасын 
репрезентативтж кредит аукционы аркылы несиелж про- 
центтер шамасын айкындауды бекемдей Tycyi керек. Ор- 
талыктандырылган кредит ресурстарыньщ калган бел i r¡ 
уюметтщ  03 íh íh  iiieu iiM i бойынша гана eHflipicKe 
ж1бери1уге t h íc . Муны былай койганда кредитпк жос- 
парлар токсан сайынгыларын коса, y k ím c t t íh  басым- 
дыкпен катысуы аркылы калыптастырылуга t h íc . Бул 
ретте шыгынды ap i тш мдШ п темен ендфктерге кредит 
беруге зац жузшде тыйым салынуы кажет.

Кен тургыдан кез салсак, банкроттык, кепшдж жэне 
лизинп, соларга байланысты процедуралар женшде жана 
зандар кабылдау, Улттык банк пен коммерциялык банк
тер туралы зандарды нактылай TYcy кажет. Энпме ди- 
видендтер, бакылау, каржы нэтижeлepi, баскару, 
баскарушыны тагайындау мен орнынан алу жэне 
баскалары туралы болсын, мемлекет пен мемлекеттж 
кэсшорын арасындагы барлык катынастарды нактылы 
непздеу керек. Муны мемлекеттж кэсшорындар туралы 
занды кабылдай отырып, осымен 6ip мезгшде кэсш- 
орындар туралы заннын куилн жоя отырып жасаган 
жен.

14. Кэсшорындарды “ наукас” пен “ сауга” жжтеу 
TeTiriH енпзбейшше телемдер жасамау дагдарысын 
енсеру mym kíh  емес. Элаздердщ  катарындагы экономи- 
калык жагьгаан оналып кайта калпына келуге жарамды 
кэсшорындар гана “ ем” колдануга, сауыктырылуга
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Ш гед 1 , ал калгандары —  банкротка уш ырагандар рет1нде 
жойылып кетедк Олардьщ ауыртпалыгын ешюм де —  
уюмет те, кызмет керсетупп банктер де мойнына ала 
алмайды. Эбден сежмнен шыккан борышкерлерден а рылу 
банк тауекелш томендетт, банктердщ есеп ставкаларын 
азайту ушш алгышарттар жасайды.

Сауыктыру кызметч мен шыгынды кэа'порындардын 
банкрот болуы  жвт ндеп  М1ндетш жузеге асыру ушш 
банк немесе калпына келтсру жешндеп агенттж аркылы 
арнаулы курылымын жасактау туралы мэселеш пы- 
сыктау кажет, бул керек болган жагдайда жеке жоспар 
бойынша шыгынды кэсшорындарды каржылай 
сауыктырумен шугылданатын болады.

Бул процестщ туп тэрт1б1 мынадай: кулдыраган
кэсшорындар, ен алдымен осындай ¡р1 кэсторы н ер1кт1 
турде немесе вкш етп органдардьщ шеипм1 бойынша 
аталган банктщ (агенттжтш) камкорлыгына алынады да 
оган осы сэттен бастап менийкке уакытша и ел ¡к ету 
кукы бершед! эр1 ол осындай кэсшорыннын жана 
бакылаушы кенесш курады.

Егер банк (агента к) кэсторы н кайта кетер 1луге 
бешм деген тужырымга келсе, ол кэсшорыннын карызын 
курылымдык жагынан кайта Куру аркылы оны 
сауыктыру мен жекешеленд1руд1 журпзед!, менеджер- 
лердщ курамын алмастырады, усак кэсторындарга болш 
мул1ктж активтерд1 сату, сауыктьтруга кажетт1 баска да 
шараларды жузеге асырады. Шагын жэне орта кэсш- 
орындар бойынша ем жасау непзшен банк (агенгпк) та- 
рапынан консультация беру, кайта жанарту жоспарына 
кемек корсету, ал жекелеген жагдайда каржылай кемек 
жасау сипатында жургЫледи

15. Кэсшорындарды реформалауда кейшнен жекеше- 
лещнруге уласатын мемлекет иелшнен алудын 
бурынгысьшша озект1 маш болады.

Бул процесс непзшен успм1здеп жылы аяктауды ес- 
ке ала отырып, шагын жекешелендфуд1 етюзудеп 
кейшдеуд1 жою кажет. Жаппай жекешелещнру ею 
непзп  М1ндегп шешуге тшс:

а) элеуетт1 меншж иелер1 курылады. Чектж жекеше- 
лендфудщ негурлым айкын т е т т н  жасау кажет, ейткеш 
колданылып келген тетжтщ б^ркатар елеул1 кемиплжтер! 
мен карама-кайшылыктарыньщ бет 1 ашылды, оны ха- 
лыктьщ басым кепш Ы п кабылдамай отьтр. Жана
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тетжте ap6ip азаматка оз1не белшген улттык байлыктын 
6ip бол 1гш пайдаланудын кажет™ нысанын тандап алуы- 
на, сондай-ак онын муддесшщ коргалуына жагдай жаса- 
луга тшс. Олардын дамуы унлн барлык жауапкер- 
шкш'ктщ жана меншж иелерше жуктелетшш, ал мемле- 
кеттщ жалпы зан нормалары мен ережелер! шенбержде 
олардын кызметше жанама бакылау мен реттеу кукыгын 
езше калдыратынын есте устай отырып, аукциондык сау- 
дага ж1бершген мемлекеттж кэсшорындар мен объек- 
тшерд1 накты жекешел 1нд{руд1 камтамасыз ету керек. 
“ Ойьш тэрт1бш”  ойластырмай озгертуд|'н салдарынан 
тургын уй купондарынын тотрепнде кал ыпта скан 
жагдайдан шыгудын ук1мет онтайлы жолдарын табуга 
t h íc ;

э ) багалы кагаздардьщ нарыгын жэне онын инф- 
ракурылымын калыптастыруга, ондагы колданып журген 
шарттар мен тэр ттк е  табиги турде K ip iry re  к а ж е т  
алгышарттар жасайды. Сонда t h ím a í  api езш-вз! ретте- 
yini организм болып табылатын багалы кагаздар нарыгы, 
ез кезегшде, реформаланатын кэапорынга, шет елдш н 
коса, инвестициялар тартуга, олардын кызметш куры- 
лымдандыруга api утымды ете тусуге мумкшдж 
тугызады.

Ж екешелещпру, xoлдингтepдi баскару масел елер1 
жоншдеп колданылып журген ак-плер, кэсшорындар, ак- 
ционерлж когамдар жане шаруашылык cepiKTecTÍKTepi 
туралы зандар карама-кайшылыктарды, баскарудын 
копсатылылыгын жою есюрген ережелердщ кушш жою 
мен колданылып журген нормалардын б 1ркелк 1 кабылда- 
нуын камтамасыз ету максатында тугендеп журпзуд 1 
кажет етеди

Y k ím c t  жинакталган практиканы жэне экономикада 
болып жаткан процестердщ с е р т н д т п н  ескерш, улттык 
багдарламага тузету енпзуге t h íc . Жекешелещпрудщ ке- 
шенда api сан кырлы проблема екенш ескере к е л т , оны 
шешумен М емлекеттж мул i к комитет! гана емес, Эконо
мика м инистрлт, К,аржы министрл1п, баска да мемле
кеттж баскару органдары нактылы шугылдануга t h íc . 
0p6ip министрлжтщ жэне ведомствоньщ менипк 
катынастарын калыптастыру мен оны баскару 
мэселелершдеп, жекешелещируден кешнп процестеп 
кузыретш нактылай тусу кажет.
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Ж умыс icren турган компанияларды жэне баска со- 
ндай курылымдарды нактылы монополиясыздандыру мен 
шагын етш белш ектеу жешнде шаралар колдану кажет, 
ол ушш Монополияга карсы комитет тарапынан оларды 
сараптан етю зу ap i кайта п'ркеуд1 жузеге асыру керек. 
Бул к урыл ы м д а рд ы н басшыларына енбекакы толеу 
езгертшуге ap i алынган пайдага тэуелд1 етшуге, ал 
олардын кукыктары мен жауапкершинктер{ айкын 
белгшенуге ap i нактылануга тшс. Байкаушы кенестердщ 
мвдеттерш нактылап, жауапкершиппн кушейту, олар
дын курамын ныгайту кажет.

16. Успм|'здеп жылдан бастап экономиканын жеке 
секторына жэне отандык кэсткерлер  табын белсенд!
турде калыптастыруга кен аукымдагы мемлекеттж 
колдау керсету MinaeTÍ ашыктан-ашык койылып 9pi
шешшуге тшс.

Тек сол гана ез1не жэне когамга каж егп стратегия- 
лык багытта елд1 жанартуга кабшетп, ей тк ет  экономи- 
каньщ, экология мен к а у т а зд ж  проблемаларын етене 
кабылдай бшедк 0 з  е лМ н  шынайы патриоттары бола 
отырып кэс1пкерлер гана улттын, елд1 мекендейтш улыс- 
тардын рухани тулеуш  камтамасыз етуге, eicrip icTiK  емес 
салаларды жана технологиялык непзге коюга кабылеттк

Ую мет керегендж танытып, eiu6 ip  кысылмастан, эко
номиканын; осы 6 ip  THÍMfli секторына тжелей жэне
ашыктан-ашык жанашырлык колдау керсетуге тшс. 
Отандык жеке капиталдьщ куаты э л 1 элс1з, сондьтктан 
оган колдау керсетшуге, жекешеленд1руге басым жол 
ашуга, ол банк саласы мен ещ»р1сте коргалуга th íc . 
Y k ím c t  03íhJh íiu k í жэне сырткы экономикалык саясатын- 
да отандык кэсткерлердщ  муддеан ескерш ныгайтуга, 
олардын мемлекеттщ экономикалык секторына шынайы 
бэсекелес болуына кемектесуге мшдетть Алайда бул 
арада енд'фют'ж  кэс'ткерлж т! колдау багытын нактылы 
айкындап алуга жэне осы багыттан таймауга th íc .

М емлекеттщ  жеке меншж кукыгын ойдагыдай
коргауы мемлекеттж саясаттагы басты буын болуга t h íc . 
0 3 ip m e  сакшылык курылымдар, бурынгысьгнша “ социа- 
листж ” меншж кузет1нде тур, сейтш жеке меншжт1 
коргауда енжарлык танытып, кебшесе ездер1 де оган 
кол сугып отыр. Соттар да непзшен сьщаржак 
кезкараста, олар да жана меншж иелершщ камын 
ойлар емес. Бул еск» тэртшке тэн пайым мен пигыл.
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Завдарды к а ж е т  езгерктермен толыктыра келш, сот 
реформасын журпзу барысында булардан Kiflipicci3 ары- 
луы  керек.

К эстк ер  топтарды кауырт кальтптастыру жошндеп 
н епзп  шаралар К,азакстан Президент! бекггкен кэсшкер- 
лж т! колдау мен дамытуга багытталып эз1рленген мем- 
лекеги к  багдарламада карастырылган.

17. М емлекегпк жанама реттеу тетш н пысыктай 
келш, баганы ырыктандыру мен тауар нарыктары сала- 
сындагы саясатты одан api жетивдрудщ нарыктык 
катьшастарын теревдету. Бул ретте букш етпел1 кезенде 
халык ушш емфЛ 1к манызы бар етмдердщ  багасын 
бакылаудын м ум к ш дт мен туткалары сакталуга тик.

М ем лекегпк муктаждык уинн сатып алуды мемле- 
кегпк  сатып алумен алмастыра отырып, мемлекегпк 
жэне облыстык тапсырыстар жуйесш туп кш кп  жоюга 
Kipicy керек. Бул орайда мемлекет нарыкта тен кукылы, 
мэжбур етпейтж субъект рет1нде кершуге тик.

Ую м ет Жогаргы Кенестщ беютуше тш сп зач жоба- 
сын eHri3yi керек, сонымен 6¡p мезгшде осы мшдегп 
жузеге асырудыч шаралары мен TeT¡KTepiH¡4 жуйесш 
эз1рлеуге thíc.

Ауылшаруашылык еш мдерМ н, онын ¡шшде ен алды- 
мен астыктын багасы жешндеп мэселешн акыръгаа дейш 
басын ашып алу  кажет. К,уат кездерше арналган эр 
алуан жен 1лд 1кт1 кредиттер мен тарифтер, банк несие- 
лер 1 бойынша берешект1 удайы кейшге калдырып отыру, 
KeTepiHKi элеум егпк  жешлд1ктер, езшдгк куннан аудары- 
латын каржынын ерекше ж уйеа жэне тагы баскалары 
астык OHflipyre кететш шыгындарды 6üiin болмайтындай 
етш бурмалап ж1берди А л  мэжбурл1 мемлекегпк тапсы
рыстар, колдан танылатын сатып алу багалары, астыкты 
бурынгы К,азастыкешмшн билеп-тостеп уксатуы, толып 
жаткан аралык буындар ощнрупллердщ ездер! мен де- 
лдалдарга тиесш  пайданын куралуынын объективтш 
непздерш 6i ржолата шайкалтты.

Y kímct байыппен, 6ipaK узакка созбай, астык сату- 
дын жалпыга ортак калыптаскан жуйесше кешуге thíc. 
Бул ретте келешек епннщ астыгынын едэу1р белш н та
уар биржалары аркылы сатуга кешу кезделш отыр. Ха- 
лыкаралык практикада ¡с-тэж1рибе тезшен еткеи бул 
схема ауылшаруашылык ошнркшщ маусымдык сипатына 
сэйкес келш  кана коймайды, бул орайда кармап калуды
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кездейтш, бугшп кредит процентшщ есебшен шеш Ы п 
отырган алдын-ала телем жасаудын дщкелетш отырган 
мэселелерга жояды.

Баска ауылшаруашыльтк ешмдершщ де багалары 
бурмаланып отыр. Муныц ез1 ел1М13дщ экономикалык 
элеуетш щ  40 процентке жуыгын курайтын агроенеркэап 
кешеш осы уакытка дешн ен томен денгейде реформа- 
ланып отыр, эр! зан шыгарушы, эр1 аткарушы органдар- 
дын ерекше назар аударуын талап етед1 деген сез.

Село мен тутынушы арасында калыптаскан монопо- 
лиялык курылымдар айрыкша каушт1 болып табылады. 
Республика бойынша еттщ, суттщ, жумыртканьщ халык 
сатып алатын орташа багасынын сатып алу  багасынан 
5— 7 есе жогары болуына енд1п жерде жол беруге бол- 
майды. Осы учаскелерде катан бэсекелестж орта курып, 
оган жеке мешшк сектор мен биржалык жел1 куштерш 
тарту кажет.

Ую мет келес1 ауылшаруашылык жылына дешн бул 
жолдагы барлык кедергшер мен тоскауылдарды аршып, 
кыска дешн барлык кажетт! зандык жэне нормативтж 
непздерд1 эз1рлеуге мшдеттй

Е л 1м 1здщ екшин б! р стратегиялык нарыгы —  мунай 
жэне мунай ешмдершщ нарыгы да бурмаланган кушнде 
калып отыр. Ел ¡Ш 1нде жэне елден тыскары жерлерде 
телемдердщ жасалмауынан, баска елдермен сауда жасау- 
дагы К,азакстанга катысты кематушь'пктен жэне дамыган 
эр! колайлы кол ¡к коммуникацияларыньщ жоктыгы сал- 
дарынан саудада баламанын болмауынан мейлшше 
бурмалануда. Буган мунай жэне мунай ешмдерше салы- 
натын салык пен акциздер жуйеа, “ оз” мунайымыз бен 
“ бетен” мунай багаларынын арасындагы айырмашылык 
та салкынын типзш  отыр.

Ел1м1здщ осынау басты байлыгын барлау, енд1ру мен 
экспорттау саласындагы бытыранкылык пен косарластык 
та б1ршама келеназдж терге урындырып отыр. Сондыктан 
осы салада жумыс ¡степ келген барлык курылымдарды 
жоя отырып, жеке министрл1к куруга барган жен. 
Мунай ешмдерше салык салуды туб1ршен кайта карау 
да кажет.

Президент зан шыгару бастамшылыгы ретшде парла
ментам карауына мунай жэне мунай операциялары ту- 
ралы зан жобасын енпзбек ниетте. Болашак Салык 
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кодеканде осыган байланысты тш сп б е л м  кезделуге 
тик.

Бугш п танда колданылып отырган сырткы сауда ре
жим! бага тузу ер ю н д т  мен сырткы нарыктагы бэсеке 
багытында елеул1 езгерк енпзуд! талап етедь

0ш м экспортына квота белу  мен лицензиялаудьщ 
экономиканын калыпты даму кажетже сай келетш 
утымды жуйесш калыптастыру кажет. Бул ретте мемле- 
кет тарапынан осы кукык бер1летж субъект1лерд1 б1р 
жакты айкын аныктап алган жен.

Облыстардьщ лицензиялар беру кукыгын, сондай-ак 
жершйкта монополиялар ушш жасалган мамыражай 
жагдайды жойып, Сырткы экономикалык байланыс ми- 
нистрлтнен  мемлекеттж сырт сауда компанияларын 
белш , олардан монополиялык сауда жасау кукыгын алу 
кажет.

Успм1здеп жылдын ¡цлнде барлык лицензиялар мен 
квоталарды аукциондарда сатуга кезен-кезек1мен кешу 
керек. Муныц ез1 рентанын б1р бел ¡пн мемлекет 
казынасына алуга, кандай болсын менилк нысанындагы 
кез келген кэсшорыннын лицензиялар мен квоталарга 
ашык жэне бэсекелесп турде кол жетюзуше мумкпадк 
бередь Бул багыттагы алгашкы кадамдар жасалды, 
оларды дамыта беру керек. Экспорттык салалар мен 
ещцрктердщ дамуын жеткпдфе беру мен ынталандыру 
максатында экспорттык салык салу жуйесже байсалды 
талдау жасау кажет.

Осы кадамдардыц барлыгы колданылып журген 
зандарга нактылаулар мен тузетулер енпзу аркылы 
б е к т л у г е  тшс.

Баганы монополияга карсы реттеуд1 тужырымдамалык 
тургыдан кайта карайтын кез келдй Монополист кэсга- 
орындардын колданылып отырган багаларды келку прак- 
тикасынан жогары табыс табу уип'н монополиялы турде 
асыра койылган багалардын колданылуына кадагалау 
мен бакылау жасау тетжтерш енпзуге кешу керек. 
Буган коса, облыстык нарык дейтж угымынын ез! жо- 
йылуга тик, ал Монополияга карсы комитеттш ез куш ж 
республикалык денгейде жумылдырып, ез жумысынын 
нэтижелж денгешн кетеру, жумыс ¡степ турган монопо- 
лияларды куйретш, эю мш Ы к жолымен бершген монопо
лияга карсы кукыкты жою жэне тутынушы кукыгын 
коргау мэселелер1мен кеб!рек шугылданганы жен.
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Монополияга карсы заннын адал бэсекелестж 
тетжтерш калыптастырып жасауга, кандай болсын алау- 
лаушылыкты жоюга, монополизма! шектеп, тыйым са- 
луга, тутынушылар кукыгын коргауга багытталган жана 
редакциясын жасау кажет.

18. К,азакстанда жэне элемдж экономикада ж урт  
жаткан каз1рп процестерд1 парыктайтын нарыктык пайы- 
мы бар кадрлардын жепспеуш инп кайта курудын 
каркыны мен терен дтн  тежейтш елеул1 фактор болып 
отыр.Экономикалык реформалардын табысы гана емес, 
ел1м1здщ болашагы да жастарга, олардын бипмше, 
гылыми жэне жалпы мэдениетшщ денгешне байланысты. 
Сондыктан жыл сайын президенгпк стипендиялар 
шенбергнде шет елдерде одан эр1 окыту ушж (жогары 
оку орындарынын 3000 тулегше дейжп шамада) конкур- 
стар мен ¡ржтеулер етюзшетш болады. Бул орайда 
окушылар тарапынан ездержщ алган бЫмгн Казакстанда 
¡ске асыратынына койылар кешлджтер жуйеа жасалуга 
тшс. Келеш екте когамнын экономикалык, рухани жэне 
интеллектуалдык дамуына деген камкорлыкты колдары- 
на алатын, ел  баскаратын тандаулы тулгаларды калып
тастырып, тэрбиелеуге багытталган мемлекегпк саясат 
кажет.

У й м ет  осы максат ушж ел1ипздщ келер гасырдагы 
интеллектуалдык ¡ргетасы боларлык дарынды жэне 
мейлшше кабш егп жастарды эзф леу мен ¡р1ктеп алу 
жешнде жан-жакты ойластырылган жэне нэтижел1 техно- 
логиялык ж ел™  жолга коюга мждетть Бул жумыс 
айкын курылымдарга белш ш, когамнын барлык 
куштерш, мемлекетпк емес секторды, отандык кэсткер- 
лерд! тарта отырып уй лесп р туге  тик.

19. Ж емкорлык пен кылмыска карсы курес те мем- 
лекетп'н басты мвдеттерш щ  т|'збесшде орын алады.

Аукымды келемде орын алган жемкорлык пен 
кылмыс мемлекетт! де, экономиканы да баскаруга ¡с 
жузшде дес бермей, когамдык жэне ултаралык тайтала- 
стар катершщ ыктимал кезше айналып отыр. Мундай 
жагдайда кандайда б!р экономикалык саясатты кке асы- 
ру жешнде сез козгау шындыкка жанаспас едь Эконо
микалык жэне эл еу м етл  к дагдарыс, мемлекет 
позициялары уакытша элареген кезенде белен алган 
булар нарыктын жумыс !стеуше куш-п терк асерж 
типзуде, сауда жасау жэне кэсткерлж  кызмет бостан-
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дыгына нуксан келт1руде, баганы бурмалап, тшнед 
шеиймдер кабылдауга кедерп болуда.

Осы кубылыстарга карсы курес К,азакстан Республи- 
касыныц Президент! беюткен багдарламалык кужаттарга: 
“ К,ылмыстьщ уйымдаскан нысандары мен жемкорлыкка 
карсы куресп кушейту женщдел шаралар туралы”  1992 
жылгы 17 наурыздагы Ж арлыкка, “ Мемлекеттж баскару 
органдары лауазымды адамдарынын жауапкершшпн арт- 
тыру туралы” 1992 жылгы 4 желтоксандагы каулыга, 
сондай-ак кылмыска карсы курес жешндеп арнаулы 
багдарламага сэйкес журпзшуде. Колданылган шаралар 
жемкорлыктьщ мейшнше турпайы керМстерш жоюга, 
мемлекетпк кызмет пен кэсшкерлж арасында катан шек 
коюга, уйымдаскан кылмысты курылымдарга карсы ша- 
буылды катайта тусуге, тутасынан алганда кылмыстык 
ахуалды ауыздыктауга мумюндж бердк Аталган шаралар 
халык тарапынан t y c íh íc t ík  пен колдауга не болып отыр.

Алайда журпзшген жумыс ал i тубегейл1 бетбурыска, 
жемкорлыкты жоюга кол жетк1зген жок. К,огамга да, 
бшпк курылымдарына да, Президентке де тубегейл! тын- 
шу ce3¡MÍH экелмедь

Ж инакталган таж1рибе кылмыстын салдарымен емес, 
себептерше карсы курес ж урпзу кажет™ ri туралы 
niKipflÍH дурыстыгын дэлелдеп бердк Жемкорлыктын объ- 
ективтж ceóenTepi, онын экономикалык непздер! кандай 
да болсын бел ri л  i 6ip ic-кимылды жузеге асыру ушш 
бел i су мен руксат ету процедуралары колданылып келе 
жаткан тустарга шогырланган. Осы орайда кандай да б1р 
кызмет аясынын ырыктандырылуы жемкорлык денгешнщ 
темендеуше, онын экономикалык непздершщ жойылуына 
мумкщдйс тугызады. К,ылмыска карсы курес™ одан api 
кушейту ушш кукык коргау органдары жумысынын 
пэрмещи'лтн арттырумен 6ipre сот жуйесш соттар 
Kbi3MeTÍHÍH пэpмeндiлiгiн арттыру багытында тубегешй 
реформалау, сондай-ак зан шыгарушылык базасын 
жетивдрш, бугш п ахуал талаптарына сайкестенд|ру 
кажет.

20. Жогарыда баяндалган шаралардын букЫ жиын- 
тыгыньщ мазмуны ic ж узвде жан,а бюджет саясатын 
курайды.

03íh íh  табыска катысты б е л т н д е  ол салыкты жалач 
улгайтуды емес, Kepicimiie оларды онайлатуды жэне 
онын ынталандырушы релш кетеруд! кездейдй Занды
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тулгалардан алынатын салыктар мен алымдардыц жиын- 
тык улей  кэсшорындар пайдасынын 40-45 процентшен 
аспайтын денгейге келт1ршуге t h íc . Бул ретте ешмнщ 
езшдж кунынан аударылатын каржы утымды болуга api 
мейлшше темен керсетюшке келтаршуге, ал сонынан 
мулде жойылуга t h íc , сондай-ак жанама салык кайта 
каралып, реттелуге t h íc . Пайдага салынатын салык рен- 
талык телемдер, жанама салык салу басты орын алуга 
t h íc . Ж ергшк-п салыктар мен алымдардьщ TÍ36eci мен 
олардын руксат етшетш шепн зан жузшде api узак 
мерз1мге бели леп  алу кажет.

Бул шаралар жеке мешшк секторы кэсшорындары- 
ныц улкен белШ нщ  “ калтарыстан шыгуына”  мумюнд1к 
тугызады, м етш ктщ  барлык нысандарындагы кэсторын- 
дардьщ кжерл!к белсендш гш  арттырып, олардын дамуын 
жеделдетедь мемлекет-пк казынага аударылатын каржы- 
ньщ 6ipKaTap азаю кезеншен кейш арта TycyÍH e козгау 
салады. 1скерл1к белсендЫ кт! ынталандыру ушш жеке 
тулгаларга арналган салык салу шкаласын, оны 40 про
центик денгеймен шектей отырып, темендетшуш кезде- 
ген жен, бул ретте “ босаган” акшанын Kepi инвестиция- 
лармен, багалы кагаздар жэне тургын уй нарыгымен 
байланыста болатындыгын ескерген орынды.

Салыкты толык жинау максатында салык телеме- 
reHfliri yniÍH жауапкершгшкт! одан api кушейте тускен 
жен, оны жинау жешндеп мшдет-п ж ергЫ кт 1 
эюмшшжтерге жуктей отырып, оларды муддел1 ету ymÍH 
жалпыреспубликалык салыктан ж ергш кп  бюджеттерге 
аударылатын каржынын узак мерзшд1 нормативтерш 
белгш еу кажет.

Осы езгер1стердщ 6api ycTÍM¡3fleri жылы парламентке 
енпзшетш жана Салык кодекс!híh жобасында келт 1р1луге
THÍC.

Экономикалык саясаттын тузетшген багытын жузеге 
асыру бюджегпк шыгыстардын едэуф улгаюын талап 
етедь

Будан бурый аталган косымша шыгындардан баска 
жеке мешшк секторды каржылай колдауга жэне еркени- 
етт1 денгейдеп нарыктык инфракурылымды жасауга 
едэу 1р каражат кажет. Зейнетакы корьгнын тапшылыгын 
жабуга арналган шыгыстардын болуы да ыктимал.

YKÍMeT кешлд!к кукыгын кеншен пайдалана отырып, 
бюджет тапшылыгын инфляциялык емес каржыландыру
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ушш заемдер (несиелер) ¡здеспруге тшс. Алайда оган, 
егер кажетп каражат табылмаган жагдайда, нак кандай 
да 6ip косымша багдарламаны каржыландыруды токтата 
туру, сондай-ак белшген каржьт тшмаз пайдаланылган 
жагдайда оны Kepi кайтарып алу кукыгын беру кажет.

* * *

Реформалар кез1нде 6i3 онайга туспеген улкен жол- 
дан 0TTÍK. Алайда thímaí экономика куру уипн алдагы 
уакытта кеп ic тындыруга Tnicni3. Кептеген ауыртпа- 
лыкты да бастан кешу керек. Енд1 кайтар жол жок, 
кайта курулар турлаулы сипат алды. Bip орында тура- 
лап калу, жасканшактык жасау улкен саяси-элеуметпк 
кун телеуд! талап етпек. Туйыктан шыгар жол 6ipey 
гана —  ол тек wrepi басу. Реформаларды удете ¡ске 
асыру. Оны негурлым cepnitui де Keuienai журпзу. ByrÍH 
экономиканы реформалау мен оны сауыктырып, 
турактандыру багыты эралуан м1ндет емес екеш 
tycíhíktí. Экономиканы сауыктырудын 6ip гана жолы —  
реформалар мен оларды терендету жолы.

Жагдайдыч тузелетт Ke3i алые емес, 6ipaK ол 
ездМнен келмейдь Сауыгу жолында жанга батарлык 
амалдар мен ем колдану кажет, оларды кешнге 
калдыруга немесе ескермеуге болмайды. Экономиканын 
бупнп жай-куйшщ o3i калыптаскан жэне 03repin 
отырган ахуалга сэйкес Kiflipicc¡3 ic-кимыл жасауды та
лап етш отыр.

Бшпктщ барлык тармагынын бекем саяси xirepi, ic-  
кимыл б1рлМ мен келю лген жумысы кажет.

Жогаргы Кенес туракты жумыс ¡стейтш парламент 
ece6inae ©3íhíh айкын бейнеленген MiHflerrepi мен функ- 
циясын аткаруга th íc . Мунын непзп багыты ж урпзш п  
жаткан институтционалдык, экономикалык жане 
элеумегпк кайта курудын 6apiHÍH зандык iprecin, сот 
жуйесшщ реформасын сапалык тургыдан жетшд1ру, со
ндай-ак зан шыгару процеашн 03íh ретке келт1ру мен 
елеул! турде жаксарту. К,олданылып журген завдарда 
орын алып отырган керегарлыкты кейб1р нормалардагы 
басы артык жалан созджтщ жэне келеа ipi нормалар
дагы кажетаз “ н уска ул ы к-ад i стем ел i к ” ежжтеудщ алы- 
нып тасталуьтн камтамасыз ету керек. Барлык зан 
актшершщ уактылы, еркениегп api сындарлы талкы- 
лануына оларды зандык, экономикалык, криминология-
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лы к жэне баска мукият api жан-жакты сараптама 
журпзшуше кол жетюзу кажет.

Парламент халыктын ресми ек ш  ретшде зан 
кызмета аркылы, acipece зандардын орындалуына 
бакылаудын ойластырылган, икемд1 ж уйеа аркылы ха
лыктын муддесш бейнелейтш api коргайтын thímaí 
tctíktí аз1рлеуге м вдетп . Азаматтардын артурл1 мемле- 
кетпк органдарга ет 1шштер1 мен арыздарын караудын 
TapT¡6i мен жен-жосыгын зан тургысынан реттеу кажет, 
булар болса, Ka3ipri кезде колданып журген зандардагы 
кемкгпктерд1 пайдаланып, кеп жагдайда сыргытпа жауап 
берумен гана шугылдануда. Муныч acipece жергшжта 
0 K¡MeT органдарына катысы бар. Осыган орай азаматтар- 
дыч оттшштерш, шагымдары мен арыздарын сот аркылы 
жэне соттан тыс караудын TapTi6i туралы арнаулы зан 
кабылдау кажеттш  элдекашан-ак шсш-жетшдк

Э леум етпк  шиеленкгп болдырмау мен когамдык 
турактылыкты камтамасыз ету —  парламент жумысыньщ 
мацызды KepceTKiiui, ейткеш тыныштык пен бейбгпш- 
лй сл  сактау халыктын тубегейл1 муддеск

Элемднс тэж 1рибеде танылган кагидаларды Heri3re 
ала отырып, эдш сот тшмдЫ гш, судьялардын кэсш- 
койлыгы мен мамандануын арттыру максатында биыл 
толымды сот реформасын журпзу кажет. KyiiiTi де 
кабш етп сот бшйгж куру муддеа уилн оларды уйымдык 
тургыдан ныгайту керек. Оларды жалпы жэне терелж 
соттарга белуден бас тарту кажет. Судьялардын ауыспа- 
ушылык, сондай-ак Жогаргы сот кенесшщ усынысы бой- 
ынша судьяларды мемлекет басшысынын тагайындау 
принциптерш эдш сот ж урпзу кез 1ндеп олардын шы- 
найы тэуелаздМ нщ  кепш  рет1нде зан жуз1нде беюту 
керек. Эдш сотты ¡ске асыруга кабш етаз жэне судья- 
нын 6h ík  мэртебесшен сыйыспайтьтн эрекетке жол бер- 
ген адамдарды лауазымынан босатудын айкын зандык 
непздер1 мен кепшш эзф леу кажет. Сот жуйеа н рефор- 
малау Конституция нормаларында гана емес, сонымен 
катар агымдагы зандарда да KepiHic табуга th íc . Энпме 
сот курылысы, соттар мен судьялар мэртебеа туралы 
жана зандар кабылдау туралы болып отыр.

Прокуратура органдарынын мартебесше де елеуль  
тубегейл! e3repicrep енпзу талап етшедк Колданылып 
журген Конституция прокуратуранын кукыктык табигаты 
мен мэртебеа туралы мэселеш шешкен жок. Сонын сал-
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дарынан о л  мемлекет-пк бил ¡к тармактарыньщ арасында 
калгандай эсер туады, сей тт , оньщ “ тортннш билж ке” 
айналуына б еш м д т  байкалады. Мунын 03i президент™  
республика жагдайындагы билж  бeлiнici принциптершен 
де, кукыктык мемлекет принциптер!мен де сыйыспайды. 
Болашакта козделш отырган прокуратура мэртебесш 
езгерту мемлекет басшысынын тарапынан ыкпалды 
кушейтуге байланысты, мунын e3i ел1м13деп зандылык 
тэртабш кушейтуге жагдай жасайды. Бул ретте мемлекет 
басшысынын алдындагы жауапты органга айналып 
отырган прокуратура жуйеанщ кадрлык жэне курылым- 
дык аса манызды мэселелерш шешу окш егпгш  Прези
дентов беру сындарлы кадам болмак.

Экономикадагы шешуии ic-кимылдардын басталып 
отырган кезещ  мемлекегпк билж тщ  барлык органдары- 
нын жумысында курт ûirepi кадамдар жасауга 
м1ндеттейдь Ен алдымен бул ум м етп , курамына осы за- 
манга лайык еркш пайымдайтын идея тузш кана 
коймай, кара жумыстын езш де жуйел1 api тынгылыкты 
орындай алатын жана ôüiîktî адамдарды енпзу аркылы 
жумысын ширата тусуд1 м1ндеттейдк

Осы максатта багыты жана уйм ет  куРУ мжде™ алга 
койылып отыр. Ахуалдын жана сапалык e3repici оны 
курудын жэне Президентпен кимыл б!рлш ш н принцип- 
Tepi мен тет1ктер1 туралы мэселеш алга кояды.

Реформалардын баста пкы кезеншде курдел! жэне 
мулде жана мшдеттерд1 шешу, ic успнде мемлекегпк 
баскарудын жана модеттерш  игеру, Мэскеудщ aMipiH 
дагдылы кайталау психологиясын жену кажет болган 
кезде аягын тен басып туруга машыктану уишн алгашкы 
кезенде ук^мет Президент беделшщ “ калкасында” оны- 
мен бipлeciп 6ip курылымда жумыс ¡степ, жетигпкт!, 
кебшесе сэтазджтерд! тен балкгп.

Алайда мундай ^збектеп  будан былайгы жумыс 
ipKüiicTepre жол бере бастады. Буган коса Президент 
тжелей аткару мен экономиканы тжелей баскаруга 
барган сайын квб1рек косыла бердк Мундай жагдайда ол 
ержс1зден ум м етпн  кептеген ici уишн жауапкершшкт! 
мойнына алып, онын жумысына объективт! api 
калткысыз багасын бере алмас едй Халыкты aлeyмeттiк 
коргау кеш лдш н колдан шыгарып алу кауш тендк

EHfliri жерде муны токтату керек. Ахуалдын 03i де, 
барлык билж  органдары да 6ip максатка бастайтын ор-
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так жолда эрк!м ез учаскеанде дербес жумыс 
¡стейт1ндей дэрежеге жетти

Бул багытта алгашкы кадам да жасалды. Президент 
толыгымен Конституцияньщ кепш , мемлекет басшысы 
мшдетш, осы тургыда когам атынан дагдарыстан 
шыгудьщ тактикалык шаралары мен ¡с-кимыл 
багдарламасын эз1рлеуге тапсырыс беруд1, экономиканы 
турактандыру мен ж урпзш п жаткан реформаны эр! 
карай теревдетуд! ез колына алады. Жана багдарлама- 
нын н еи зп  багыттары, в31нд1К б\р саяси тапсырыс Пре- 
зиденттщ парламентке жолдауында баяндалган.

Осы сэттен бастап ук^мет езгеше, командалык прин
цип бойьшша курылуга тик: оныц эконом и калы к топта- 
масын калыптастыру жогарыда аталган максаттарды 
жузеге асыра алатын багдарлама усынып, онын шын- 
дыкка сэйкесттн , орындалатынын жэне ал га койылган 
мшдеттерге сай тш мдш гш  дэлелдеген адамга тапсыры- 
лады.

Б уи н л  ук*мет пен облыс эк 1мдерь оларды 
тагайындау жешнде Премьер-министрдщ усыныс 
енпзгенше карамастан, б! регей команда болмай отыр. 
Министрлер Кабинет! ез алдына, облыстар ез алдына 
кызмет аткарып жатыр, ал оларга ук!мет тарапынан 
ыкпал ету мумющнп конституциялык тургыда шектел- 
ген. Ум м еттщ  ез! ез!ндж уйымдасуына карай жэне Ка
бинет мушелерш командалык принциппен емес, дербес 
¡ржтеуге байланысты б!рнеше блокка белш ш отыр. Мак- 
роэкономикалык, сырткы экономикалык, элеуметтж  жэне 
салалык блоктар арасындагы ауыз б!рл!кт!н жоктыгы 
айкын кер!нуде. Экономикалык блоктын ез ¡шшде де 
б1рл!к жок. Буган коса туындаган проблемалар бойынша 
келкпеуш ш ктщ  удайы орын алуы —  бул ец б!р ке- 
лецс1з гана керш к емес. Т н т  кей учаскелерде б!р ко- 
манданыц мушелер! больтп саналатын олар б!р-б!рщ 
ашыктан ашык жактырмау мен тайталаска баруга кешт!. 
Укш еттщ  командалык принциппен курылу тет!г!н!н 
ер ек ш елт  мынада: Премьер-министр эз!рлеу журш
жаткан кезенде —  ез птрлестерш щ  командасын ¡р!к- 
теп, Президентке алдагы ¡с-шаралар багдарламасын усы- 
нады. О л макулданган жагдайда бул команда ез 
идеяларын жузеге асыруга жауап беретщ Министрлер 
Кабинет! болады.
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Президенгпн тапсыруы бойынша уюмет гылыми 
журтшылыктын, саяси куштер мен ¡скер топтардын. бар- 
лык тшек бивдруий топтарын тарта отырып, реформа- 
ларды терендету мен экономикалык дагдарыстан шыгу 
жешндеи шаралардыц багдарламасын нактылайды. 
Мунын ез1 еткен жылы наурыз айында кабылданган 
дагдарыска карсы багдарламанын занды дамытылуы, 
кенейтшу1 мен толыктырылуы болып табылады жэне 
кеп кешжпей ез усыныстарын депутаттардьщ карауына 
усынады.

Егер парламент Президент баян еткен багытка 
келнамш берсе, Президент осы багытка сэйкес келетш 
багдарламаны бею туге аз1р. Министрлер Кабинет! алка 
болып та, жекелей де оны ¡с жузше асыратындыгын 
куаттайды. Онын мушелер1 Президент пен Премьер-ми- 
нистрдщ алдында реформа багытына адал екендшне, 
багдарламаны сезаз колдайтындыгына, оны жузеге асыру 
жоншде б1рлесш кимыл жасайтынына ант берген хспети 
м1ндеттеме алуга тжс.

Облыс басшыларымен де осылай ¡стеу керек, сондай- 
ак оларды лауазымга тагайындау мен босатуга катысу 
жешнде уюметке негурлым кен кукык беру керек.

Ую меттщ  халык алдындагы, Президент пен парла
мент алдындагы жауапкершиппн кушейту, аткарушы 
бшйктщ кызметш бакылау максатында Президент пен 
Министрлер Кабинетшщ аппараты бел  жди Мемлекет 
басшысы уюметтен жэне агымдык сипаттагы масел ел ерд! 
караудан алшактай бастады. Назарымды Конституцияга 
кепш болу мждетж орындауга шогырландыра отырып, 
мен бар куш-ж1гер!мд1 Казакстандагы саяси 
турактылыкты сактау жешнде когамды топтастыруга 
жумсайтын боламын.

Осы максат ушж, атап айтканда, Президенггщ зан 
шыгарушылык бастамашылыгынын шенбер1 кенейт!лдь 
Биылгы жылы мен Жогаргы Кенестщ карауына алты 
жана кодекс™, конституциялык жэне сот-кукыктык ре- 
формалар масел елер 1 бойынша манызды зандарды 
камтитын 20-га жуык зан жобасын енпзгел1 отырмын.

К азахстан  Республикасынын, Президент!

Н . 0 . Н АЗАРБ АЕВ .

Алматы, 1994 жылгы маусымныц 9-ы.
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