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Алғы сөз

Є
рбір отбасы өзінікі деген меншікті мекен-жай салып алуды

арман етеді. Бєрі де кєдімгі ќарапайым тілектен бастала-

ды. Ең єуелі отағасы болашаќ үйінің нобайын ой жүзінде жоба-

лап, көз алдына елестетеді. Єрбір бөлшегін ой елегінен өткізеді.

Үйдің салынатын орыны аныќталғаннан кейін, оның жобасы ќағаз

бетіне түсіріледі. Үй іргетасынан басталып, ќабырғалары мен ша-

тырына ќарай бірте-бірте салына бастайды. Көптеген жанұялар

үйіміз сєнді де сапалы болсын деп, оны  жылдар бойы салады.

Отағасы үйді өзінің балалары мен немерелеріне, шөберелеріне ќалсын

деп тұрғызады. Адамға өзінің ќолымен салынған үйден ќымбат

ешнєрсе жоќ. Біраќ үй дегеннің мєн-мағынасы – оның жай ғана

ќабырғалары, терезелері жєне ішкі бөлмелері сияќты ұғымдардан

єлдеќайда ауќымды. Үй деген сенің баспанаң, ќұтханаң, тіршілік

мекенің.

Белгілі жазушы Антуан де Сент-Экзюперидің мынадай бір сөзі

бар: «Үйдің мєн-жайын білгісі келіп бұзған адам, оның ќабырға-

сын ќалаған кірпіштерін, төбесін жапќан ќыш таќталарын ғана

көреді, ал біраќ солардың талай уаќыт бойы басќа пана, жанға сая

болған раќатын көре алмайды. Егер осының барлығын біртұтас

етіп біріктірген сєулетшінің ойлаған ойы бір сєтте ғайып болса,

жаңағы жалаң кірпіш пен ќыш таќталардан ќандай тағылым бол-

маќ? Тас екеш тастың өзі де адамның жүрегі мен жан жылулығын

керек етпей ме?».

Жұрттың  көбі, єсіресе аға ұрпаќ жаќсы үй салудың оңай

емес екендігін біледі. Ал біздің ортаќ үйіміз – Ќазаќстан сияќты

жас мемлекетті ќұрып орныќтыру бұдан єлдеќайда ќиын болды.

Мемлекет ќұрылысы біздің болашаќта ќандай мемлекетте өмір

сүретінімізді аныќ бейнелейтін наќты, бас жоспары болуын та-

лап етті.
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Тєуелсіздіктің жадағай ресми тарихы сол тарихтың, мағына-

лыќ егжей-тегжейлері мен адам тағдырларын түп-түгел жеткізе

алмайды; өйткені ондағы єрбір оќиға небір ќызба мінездер мен

ќайғылы кептердің, єртүрлі топтар, тіпті керек десеңіз, єртүрлі

ұрпаќтар арасындағы мүдделердің аса ќатал ќаќтығыстарының

жиынтыќ көрінісі болып келетін еді. Сонымен бірге, адамның та-

биғаты сондай – өткендегі оќиғалар, єсіресе олардың жағымсызда-

ры тез ұмытылады.

Бейбітшілік пен тыныштыќ, бүгіндері басымыздан өткеріп отыр-

ған экономикалыќ ќауырт шаќ жєне азаматтарымыздың өмірлік

ќұштарлығы, өз күштері мен ертеңгі күндеріне деген сенімдері,

біз үшін үйреншікті ќұбылысќа айналып отыр. Біз оларды, Астана-

дағы биік ғимараттардың үстінен күнде ертемен баяу көтеріліп

келе жатќан күн шапаќтарын байќамайтынымыз сияќты, жаңағы-

ларды да көбінесе байќай бермейміз. Ал осыдан он жыл бұрын

дєл осылай болатынына ешкім сенген жоќ. Єсіресе, Астананың

бүкіл Еуразия ќұрлығында жаңа рухани, экономикалыќ жєне са-

яси аңсардың орталығына айналарына кім сенетін еді? Ќазаќстан

Еуразия ќұрлығындағы экономикалыќ жєне саяси реформалардың

көшбасшысына, бейбітшіліктің эпицентріне айналарына кім сенетін

еді? Менің осы кітапты жазуды ќолға алуым наќ сондыќтан еді.

Мен сіздерге ќазіргі тєуелсіз Ќазаќстанды ќұрудың ќаншалыќты

күшке түскенін айтќым келеді.

Осындай кітапты жазу тілегі менде ерте бастан-аќ пайда бол-

ды. Өткен жылдар ішінде дарынды жастармен – университет сту-

денттерімен, «Болашаќ» бағдарламасының стипендианттарымен жєне

жоғарғы мектепті бітірушілермен кездескендегі, лекциялар оќыған-

дағы айтќан сөздерімнің немесе кєдімгі идеялардың көптеген жаз-

балары менде саќталып ќалған болатын. Єрдайым солардың жа-

лын атып, жігері тасыған, табанды ізденістерге толы көздерін көрген

сайын мен біздің жастарымызға, өткен жылдардағы оќиғалардың

– барлыќ өзгерістердің ќалай басталғанын, ќалай жүргенін, өзімізге

аса ќиын болған кезеңде ќабылданған шешімдердің негізгі ќисыны

неде екенін көрсететін наќты фактілердің, шынайы сараптамалар-

дың жетпейтіндігін түсінетін едім. Міне, сондыќтан да мен бұл

табыстарға жету үшін жүріп өткен жолдың єр ќадамының ќанша-

лыќты ќиын да азапты болғанын айтып бергім келді.

Менің кітабым, бұрнағы жылдардағы оќиғаларды сипаттай отыра,

өткенге емес, келер болашаќќа меңзейді. Мен мұның Ќазаќстан-

ның болашаќ көшбасшылары үшін аќылшы кітапќа айналатынына

сенемін.
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Еліміздің болашаќ көшбасшылары – бүгінгі студенттер мен

мектеп оќушылары «Ќазаќстанның іргетасына ќаланған єрбір

кірпішін» білуге тиіс.

Мен мемлекетіміздің ќалыптасу кезеңдерінде халыќќа тіпті де

етене емес шешімдердің өздері – күштеу єдістерімен, ерік-жігерді

барынша шоғырландыру, аса зор өмірлік күш-ќуат жұмсау арќы-

лы жүзеге асырылғанын айта келіп, олардың мемлекетіміздің ќалып-

тасуының єрбір кезеңдерінде ќабылданған шешімдердің ауќымын,

жауапкершілік салмағын сезінгендерін ќалар едім.

Сіздердің, бүгінгі жастардың – ерекше ұрпаќ екендеріңізді ќай-

талаудан мен жалыќпаймын. Сіздер тєуелсіз Ќазаќстанда өмірге

келдіңіздер жєне сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің жастыќ шаќ-

тарыңыз – біздің еліміздің көтерілу жєне гүлдену мезгілі. Сіздер

осы жетістіктер мен табысќа жете беру рухын бойларыңызға

сіңіргенсіздер. Атап айтќанда, біздің еліміздің тағдыры сіздердің

тағдырларыңызбен айќындалады.

Бүгіндері Ќазаќстандағы реформалар тєжірибесінің нєтижелі

екендігін халыќаралыќ сарапшылар ғана емес, сонымен бірге єлем-

дегі басты мемлекеттер лидерлерінің өздері де мойындап отыр.

Ќазаќстанның көшбасшылығы сєтті таңдап алынған өтпелі дєуірдің

саяси-экономикалыќ үлгісіне негізделген. Ол – күшті президенттік

билік жєне оған ќоса жедел де ќарќынды экономикалыќ реформа-

лар. Біздің үлгінің мєні мемлекеттік билікті єлсіретпестен, нарыќ-

тыќ экономиканың негіздерін жасауға жєне демократияландыруға

бағытталған, сонымен бірге «естен тандырмайтын», түбегейлі ре-

формалардың жиынтығына саяды.

Єдетте автордың жазған сөзінен гөрі ауызша айтќан пікірі

кеңірек келеді. Шынында да, тєуелсіздік жылдарында атќарылған

жұмыстардың орасан молдығы сондай, оны кітап ауќымына

сыйғызудың өзі ќиын.  Сонымен бірге кітап атының өзі де көпте-

ген міндеттер жүктейді.

Егер де «ќазаќстан жолы» туралы айтатын болсаќ, єрине, бұл

жол тек экономикалыќ үлгіні таңдауға ғана ќатысты емес. Бұл –

жалпы конституциялыќ ережелерді ғана емес, сонымен бірге сая-

си режимді, инфраќұрылымды жєне конфессионалдыќ ќатынас-

тарды ќамтитын саяси да үлгі. Бұл аса бай ауќымды дүние жєне

дєл осы мєселелерде Ќазаќстан үлгі аларлыќ мемлекет ретінде

бүкіл єлемге єйгілі болды. Бұл табыстар дүние жүзінде жєне өз

ішімізде аса жоғары бағаланып отыр.

Ѓаламшардың осы бір шетін өңірінде он бес жыл бойына этни-

калыќ жєне діни өзара түсіністіктің саќталуы көп жағдайларда
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ќазаќстандыќ жолды айќындап тұр. Ол өте нєзік тепе-теңдікке

ќұрылған, сондыќтан оны бұзып алу жағдайды тұраќсызданды-

руға апарып соғар еді. Бұл арада мєселенің көбі жеке тұлғаға

келіп тіреледі.

Ќазаќстан жолының ендігі бір өлшемі – ќауіпсіздік. Ядролыќ

ќарусызданудан, аймаќтыќ жєне єлемдік державалармен шекара-

ны аныќтаудан, лаңкестікпен күресуден жєне єскери-саяси топ-

тардан бастап, жеке адамның ќауіпсіздігіне дейінгі мєселелердің

барлығы – осы жүріп өткен үлкен жолдың белестері. Біраќ та

мұның бєрі єлі де жеке-жеке ой елегінен өткізуді ќажет етеді.

Менің ойымша, бұл мєселелер туралы айту єлі ертерек, өйткені

осы бағыттағы жұмыстар одан єрі жалғасуда.

Бұл жерде босаңдыќќа салынуға єсте де болмайды, ең бастысы

– алға үнемі ұмтылу. Тіпті, бейнелеп айтќанда, чемпионның міндеті

тек «алтынды» жеңіп алу ғана емес, сонымен бірге өзінің көшбас-

шылыќ ќалпын ұстап тұра білуінде. Ал бұл өзіңнің алдыңа жаңа,

күрделі жєне биік маќсаттарды үнемі ќойып отырғанда ғана мүмкін

болмаќ.

Менің кітабым дєл осылар жөнінде. Біздің Ескіден ќалай арыл-

ғанымыз туралы. Ќазіргімізге ќайтіп жеткеніміз хаќында. Соны-

мен бірге бұл жолдың – тєуелсіз Ќазаќстан жолының аса оңай

болмағандығы туралы.
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I тарау

ТЄУЕЛСІЗДІК СТРАТЕГИЯСЫ
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Е
гемен Ќазаќстанның дүниеге келуі ќарсаңында болған

кезеңнің тарихи ерекшелігі сол, оны аса ірі мемлекеттік

ќұрылым – Кеңестік социалистік республикалар одағының жан

тєсілім кезіндегі жағдайымен салыстыруға болатын еді. Мемле-

кеттік ќұрылым экономикалыќ жєне саяси дағдарыстардан ес-түссіз

талмау күйде болды, сол уаќытта бұл ауыр үрдіске ќоғамдыќ

аќыл-ой тарихтың ќысќаша курсына боямасыз жіті көзбен ќарады

да, єлеуметтік сана осынау ауыр көріністен біржола сансырап ќалды.

1985 жылғы Кеңес Одағы Коммунистік Партиясы Орталыќ Ко-

митетінің сєуір пленумынан басталған «ќайта ќұру» ќашан ќұрдымға

кеткенге шейін ел өз тарихының шым-шытырыќ оќиғаларын ой

елегінен өткізді. Миллиондаған саяси ќуғын-сүргін ќұрбанда-

рының бейнесін тірілтіп, тоталитарлыќ режимнің зауалына ұшы-

раған зиялы ќауым тұлғасына жан бітірді, үлкенді-кішілі халыќ-

тардың жадына төл тарихының естеліктері орала бастады. Көбіне-

се бұрынғы КСРО-ның түрлі аймаќтарында бұл үрдіс ұлттыќ шие-

леністер толќуын, саяси тартыстар мен ќарулы ќаќтығыстар

тасќынын туғызды. «Аурудың» асќынғаны соншалыќты, єлі күнге

дейін бұрынғы КСРО-ның кейбір аймаќтары осы ауыр жағдайдан

шыға алмай, үрейге толы жаңалыќтар мєліметтерінде планетаның

«шиеленісті нүктесі» ретінде көрініс беруде.

Міне, осыған байланысты менің есіме 2005 жылы наурызда

Грузия Президенті Михаил Саакашвилидің Ќазаќстанға алғаш рес-

ми сапармен келуі барысында бірге өткізген баспасөз конференция-

сы түседі. Ол сонда журналистердің сұраќтарына жауап бере келіп,

өз елінің тєуелсіздікпен өткен он бес жылын өлім халіндегі жан

ағзасына дем сала бастаған жағдайымен салыстырған еді. ТМД-

ның бірќатар елдерінің экономикасы шамамен осындай жағдайда.

Бұл дегеніңіз біздің олардан 11-12 жыл алда екенімізді білдіреді.

Алайда, аумалы-төкпелі кезеңдегі адамдардың єлеуметтік

күйзелісі мен бейжайлығы, психологиялыќ шиеленісі тєрізді єлеу-
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меттік дерттердің сынағына түскенімізбен – Ќазаќстан бұл дағда-

рыстан анағұрлым ерте шыќты, ол ол ма, бұл «дерт» бізді ке-

ңестік уаќыттың елесінен айыќтырды жєне бүтіндей жаңа елді –

тєуелсіз де өркенді Ќазаќстанды ќұру үшін орынды тазартты.

Біз «талмау күйдің» өліара жағдайы соншалыќты тұраќсыз жєне

екіжаќты болатынын, кез келген кешігу мен теріс шешім ќабылдау-

дың зардабы «өліммен аяќталатынын» түсіндік. Бұрынғы өкпе мен

єлдеќашан Тарихќа айналған өткенді түзетуге ұмтылған єре-

кеттерге байланысты, ќазіргі мен келешек туралы ойлағанның

орнына, бізде керексіз даңғазалыќќа ұрынудың үлкен ќауіпі бол-

ды. Кеме суға батып бара жатќанда, оның командасы болған жағ-

дайға кім кінєліні іздеп жатпай-аќ ќоянќолтыќ жұмыс істеуі керек

ќой. Иє, жағдай оңай болмады. Біраќ, ол ќандай күрделі болма-

сын, одан шығу үшін мыќты басќарушылыќ тєртіп пен біздің єрќай-

сымыздың күшімізді ширыќтыру ќажет болды. Ауыртпалыќты ќоғам

ќаншалыќты ќабылдайды, салмағы да соншалыќты болады. Кез

келген дағдарыс жағдайды ушыќтыруға болмайды, өйткені єр түрлі

дағдарыстың мєні – жаңа кезеңге ќандай жол ашатындығында.

Мен бұрын да жєне ќазір де кез келген дағдарыс кезінде, сөз ең

алдымен даму туралы болмаќ деп есептеймін. Ескінің соңы – єрќа-

шан жаңа бір дүниенің бастауы.

Єлемнің бірде-бір елі ќалыптасу кезеңінде, ең алдымен мемле-

кеттің экономикалыќ негізін ќозғайтын дағдарыс ќұбылыстарынан

ќашып ќұтылмаған. Үлкен күйзелістер мен ќұлдырауларды Аме-

рика, Франция, Англия, Түркия, Германия, Индия жєне басќа да

елдер бастан өткерді. Тек осы сілкіністердің күші ғана єр түрлі

болды. Бірќатар елдердің, мысалы, Оңтүстік-Шығыс Азия «жолба-

рыстары» атанғандардың нарыќты ќалыптастырудағы «кедір-бұды-

ры» ішкі саяси тұраќсыздыќ, жер реформалары мен ќаржы дағда-

рыстары кезеңдері арќылы өтті. Бұл дағдарыстар, Латын Америка-

сында болғандағыдай, жекелеген елдерде төңкерістер мен азамат

соғыстарынсыз өтпеді жєне єлемнің кейбір аймаќтарында ќазір де

солай өтіп жатыр.

Барлыќ осы ќиындыќтар арќылы өте отырып, бір мемлекеттер

өз экономикасын нығайтуға жєне єлемдік шаруашылыќ ќұрылы-

мында еліктеуге тұрарлыќ үлгі болуға жарады. Басќа бір елдерде

оның нєтижесі аз болды: олар єлі күнге дейін өзара ќаќтығыстар-

дың, тұраќсыздыќтың, сыртќы ќарыздардың өсуінен соншалыќты

ауыртпалыќ єкелген экономикалыќ күйзелістердің шытырман бұға-

уынан шыға алмай келеді.



Тєуелсіздік стратегиясы    11

Єрине, бұған єр мемлекетте єр түрлі жағдай болады деп дау

айтылуы мүмкін. Географиялыќ орналасу жағдайы мен экономи-

калыќ дамуының ерекшеліктері, өткендегі тєжірибенің өзгешелігі

мен аќыр-аяғы адамдардың менталитеті – осының бєрі реформа

нєтижелеріне жєне түпкі ќорытындыларға объективті єсер етеді.

Алайда, менің пікірімше, объективтік себептер єрдайым айќындау-

шы болып табылмайды, өте көптеген жағдайлар осы елдер басшы-

ларының субъективтік сапасына тєуелді болады. Міне сондыќтан

біздің мемлекетті ќұруға кіріскенде, мен олар бастан өткерген

табыстар мен сєтсіздіктерді білу үшін көптеген мемлекеттердің

негізін салушы тұлғалардың өмірбаянына көңіл ќойып таныстым.

Өз елдерінің тарихында аса көрнекті тарихи рөл атќарған тұлға-

лар өнегесі жетерлік. Олар Түркияның тұңғыш Президенті Кемал

Ататүрік, американдыќ 31-ші Президент Франклин Делано Руз-

вельт, «ќытайлыќ реформалардың єкесі» Дэн Сяопин, Малайзия-

ның бұрынғы Премьер-министрі Махатхир Мохаммад – бұл ќатар-

ды єрі ќарай жалғастыра беруге болады.

Біраќ мен мемлекеттердің негізін салушы болып табылатын

жєне мен үшін жеке басының өнегесімен үлгіге айналған аса

көрнекті екі ќайраткерді ерекше атап айтќым келеді. Ол – єлдеќа-

шан өмірден өткен Франция Президенті Шарль де Голль, сондай-

аќ ќазір де күйлі-ќуатты өмір сүріп жүріп жатќан Сингапурдың

негізін салушы Ли Куан Ю.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Француз республикасын

парламент дағдарысы бірінен соң бірі жалғасып, жұлмалап жатты.

Франция ќайта-ќайта жеңіліске ұшырады. 1930-ншы жылдары Фран-

ция саяси тартыстарға тап болып, Германия тарапынан жасалған

агрессияға ќарсы тиімді күресе алмады жєне осының нєтижесінде

теңіздің ар жағындағы өзінің жерлерінен айырылып ќалды. Екінші

дүниежүзілік соғыстың масќарасынан француздар айығып үлгер-

мей жатып, Алжирде ұзаќќа созылған ќанды азамат соғыстары

басталды. Үндіќытай ќаќтығысына киліккен француз армиясы вьет-

нам шаруаларымен соғыста жауынгерлерінен айырылып, өз бе-

делін жоғалтты. 1950-інші жылдардың соңына ќарай Франция

єлемдік держава мєртебесінен біржолата айырылды.

Саяси дағдарыс экономиканың жалпы жағдайында өз ќолтаң-

басын ќалдырды. Францияға өз тарихының кезекті параќтарын

неғұрлым тезірек ќайта аударыстыру ќажеттігі туындады. Елге

француз ұлтын топтастыруға ќабілетті күшті тұлға керек болды.

Сондай тұлға генерал де Голль еді.
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Өз отандастары арасында саяси ќайраткерлігімен кеңінен та-

нымал жєне сөзсіз үлкен беделге ие болған ол күшті де тұраќты

президенттік республиканы ќұруға ќолы жетті. Ќысќа мерзімнің

ішінде Шарль де Голль тізерлеп ќалған Францияны тікесінен тік

тұрғызды, фашистік жаушылыќтан азат болғаннан кейін, оның

бұрынғы абыройын ќайта оралтты жєне єлемдік державалар ќата-

рына ќайтадан кіргізді. Шарль де Голль өз отандастарына өсиет

етіп ќалдырған Франция Конституциясы елін ќайта түлетіп, Евро-

палыќ Одаќтың жүрегіне айналдырды. Сол уаќытта Шарль де

Голльді француз демократиясын «өлтіріп, жерлей жаздады» деп

кінєлауға дейін барған сыншылар да аз болмады. Бірде оның сон-

дайларға былай деп жауап бергені бар: «Мен сайлаушылардың

тым аңғал ұмытшаќтығына, кереғар тенденциялардың ыќпалымен

бөлініп-жарылуға бейім тұратын француздардың ескі єдетіне, сая-

си ойындарға єуестігіне ќайран ќаламын. Осы тенденциялардың

ыќпалымен, күшті билікке ќарсы дүрдараздыќтың отын тұтандыра

отырып, партиялар өз өктемдігін ќалыпќа келтірер еді де, елді

ќайтадан ќұлдырауға апарып соќтырар еді. Саяси партиялар ре-

жимі Францияны 40-шы жылдардың басында масќара жеңілістер-

ге ұрындырған жоќ па еді».

Келесі мысал –Ли Куан Ю. Отыз жылдан сєл асќан уаќыт

ішінде ол Сингапурды өмір сүру деңгейі жоғары, дамыған ќала-

мемлекетке айналдыра алды. Бүгінгі күні Сингапурдегі білім беру

мен денсаулыќ саќтау жүйелері єлемдегі ең үздіктердің бірі бо-

лып табылады, жан басына шаќќандағы кірісі 25 мың доллардан

асты, ал тєуелсіздігін алған кезде ол небєрі 1 мың долларға да

жетпейтін еді. Екі миллион халќы бар мегаполис ірі ұлтаралыќ

компаниялардың жұмыс істеуі үшін ерекше тартымды азиялыќ

ќалаға айналды.

1991 жылы мамырда Ли Куан Ю биресми сапармен Алматыға

келіп ќайтќан еді. Міне, сол кезден күні бүгінге дейін жалғасќан

біздің өзара достығымыз басталды. Ол Ќазаќстанда өткізген бес

күннің ішінде біздің еліміздің жағдайымен танысып, менің өтінішім

бойынша,сол кезде Ќазаќ КСР Министрлер Кеңесінде жұмыс істеп

жүрген жас экономистер тобы алдында сөз сөйледі.

Табан астында ұйымдастырылған лекцияда Ли Куан Ю мемле-

кет-ќаланың ќалай ќұрылғаны, ќалай дамығаны туралы єңгіме-

леді. Ол тыңдаушылар назарын 1965 жылы Сингапурдың тє-

уелсіздік алуымен байланысты тап болған проблемаларға аударды.

Бұл негізінен мемлекеттік институттар мен өз армиясын ќұруы,

ұлтаралыќ келісімдерді саќтауы жєне көрші мемлекеттердің Син-

гапур ісіне араласпауы жөніндегі проблемалар еді. Сингапур өз
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экономикалыќ саясатын сүйей отырып, сингапурлыќтардың ерік-

жігері мен еңбек сүйгіштігіне негіздеп жүргізді, порттың тиімді

географиялыќ жағдайына жєне кадрларының жоғары біліктілігіне

арќа сүйеді.

Сингапур Премьер-министрі өзінің ерекше мінезімен, жігерлі

сөзімен жєне жарќын бейнесімен аудиторияны бірден баурап, үйіріп

єкетті. Шығысќа тєн биязылығымен жєне өрнекті ойымен Ли Куан

Ю үлкен мемлекетті үлкен кемеге теңеп, оның ебдейлі ќимылы

үшін кең жер жєне ќауіпсіз тереңдік ќажет екенін, єйтпесе кеме

төңкеріліп ќалатынын айтты. Басќаша айтќанда, КСРО мен Ќытай

секілді тұғырлы мемлекеттер үшін түбегейлі экономикалыќ ре-

формаларды, содан кейін саяси реформаларды жүргізуге ұзаќ уаќыт

жєне түбегейлі есептеулер ќажет екен. Сонымен бірге, Сингапур

мен Ќазаќстан секілді елдерден Тарих түбірлі өзгерістер мен ќатал

тєсілдерді талап етеді екен, ұзаќ ойлану мен толғануға уаќыт

бермейді екен.

Ли Куан Ю өз лекциясында Батыс жєне Шығыс Германияның,

Солтүстік жєне Оңтүстік Кореяның дамуынан мысалдар келтіре

отырып, аудиторияны коммунизмнің ешќандай болашағы жоќ еке-

ніне сендіруге тырысты. Бірыңғай мєдениеті, менталитеті, клима-

ты жєне табиғи ресурстары бола тұрып, коммунистік жүйедегі

елдер өздерінің капиталистік туысќандарымен бєсекелесе алмаға-

нын айтты.

Тєжірибелі саясаткер жєне мемлекеттің көшбасшысы Ли Куан

Ю КСРО-ның сөзсіз ќұлайтынына, алайда соған ќоса, ол Ќазаќ-

станның болашағы зор екеніне күні бұрын таза сенімде болды.

Дегенмен жұрттың көбі сол кезде оның біздің елдің атына айтыл-

ған сөзін тек шығыстыќ ќонаќтың дипломатиялыќ сыпайылығы

деп ќабылдады, алайда Уаќыт оның көрегендікпен айтылғанын

көрсетті.

Сонда біздің алдымыздан белгісіз болашаќтың есігін ашып, 1991

жыл тұрған-ды. Адамзат тарихындағы ең ірі империяның бірі КСРО-

ның ќұлауына санаулы апталар ғана ќалған. Жаңа дєуір, ал соны-

мен бірге біз күтпеген жаңа өзгерістер келе жатты. Сексенінші

жєне тоќсаныншы жылдар кезеңінде єлем индустриялыќ ќоғам-

нан постиндустриялыќ ќоғамға екпіндеп енді. Ѓылыми-техникалыќ

прогресс мемлекеттердің экономикалыќ ќұрылымын еріксіз өзгертті,

ал мұның өзі олардағы ќоғамдыќ ќұрылымға ыќпалын тигізді.

Жаћандану алдын-ала өзгерістерге дайын тұрмаған елдерге ќауіп

төндіре келді, оларға тарихтың күресінінде ќалатындай ќатер туды.

Жаћандану үрдісінің күшеюі мен коммунистік жүйенің ќұлауы

бір-бірімен наќты ќалай байланысты болғанын, саясатшылар мен
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экономистердің пікірталасына ќалдырайыќ. Ал біз үшін Кеңес Ода-

ғының, жалпы оның өте ќолапайсыз экономикасы мен єскери-

өнеркєсіп кешенінің постиндустриялыќ ќоғамға бейімделе алмаға-

ны факт күйінде ќалады. Ол мың ќұбылған єлеммен бірге өзгере

алмады – онда оған орын тимеді. КСРО  реформа жүргізуге тал-

пынды. Біраќ бұл ең алдымен саяси жүйеге тірелген өзгеріс

болды. Экономиканы реформалау екінші кезекке ќойылды. Нєти-

жесінде экономикалыќ дағдарыс алып мемлекеттің ќұлауына

єкеліп соќты.

Жоспарлы-єкімшілдік экономиканың бұзылуы, сондай-аќ одаќ-

тыќ өндірістік тізбектер мен экономикалыќ байланыстардың үзілуі

салдарынан Ќазаќстан басќа да одаќтас республикалар секілді ты-

ғырыќќа тірелді. Енді жоспарлы-єкімшілдік экономикадан нарыќ-

тыќ ќатынасќа «көшу» керектігі айќын болды.

Алайда, ќазіргі заманның экономика ғылымы осы жаңа тен-

денцияларға сай келетін нарыќтыќ экономикаға көшудің айќын

моделін бере алмады. Бұл секілді «көшуге» арналған кереметтей

бір шешім немесе ќалай да бірыңғай амал болмады. Сірє, ондай

өзгерістің жалпы моделі болмауы да мүмкін. Ќалай болғанда да,

бізге өз жолымызды іздеу ќажет болды.

Міне, осындай ізденістер үстінде біз талай сапарларда болып,

шын мєнінде єлемдік деңгейдегі үлкен тұлғалармен кездестік. Біздің

мемлекеттің ќалыптасуы Маргарет Тэтчер, Франсуа Миттеран, Гель-

мут Коль, үлкен Джордж Буш, Ли Куан Ю, Иоанн Павел II жєне

басќа да көптеген көрнекті дүние жүзі ќайраткерлерінің сергек

назар аударуы жағдайында жүзеге асты. Сондай адамдармен ара-

ласу арќылы біздің єлемдік кең ауќымдағы көзќарастарымыз ќалып-

тасты. Олармен пікір алысып, ќарым-ќатынаста болу менің дүние

жүзі ќандай даму кезеңінде жүріп жатќанын жєне Ќазаќстан

єлемдік картада ќандай орын алуы керектігін ұғынуыма көмек-

тесті. Біз єрдайым ашыќ єңгімеге дайын болдыќ, жєне бұрыннан

таныс емес жаңа идеяларға ќұлаќ асып, өз атымызға айтылған

сындарды дұрыс ќабылдадыќ. Егер де басќа елдердің тєжірибесі

біз үшін ќызыќты болса, оны батыл ќабылдадыќ жєне өзімізге

енгіздік.

Айталыќ, мысалы, халыќаралыќ бєсекелестік жағдайына не-

ғұрлым тез ыңғайланған азиялыќ «жолбарыстар» үшін посткеңестік

кеңістіктегі экономикалыќ дағдарыс жылдары неліктен алтын жыл-

дар болғанын біз ұзаќ сараладыќ.

Біз өзімізге мынадай сұраќ ќойдыќ: Оңтүстік-Шығыс Азияның

кедей елдері 30 жылдың ішінде ќайыршылыќтан єупірімдеп ќалай
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шыќты жєне өркендеп дамыған индустриялыќ мемлекеттердің ќата-

рына ќалай жетті? Олардың алғашќылары Корея, Тайвань жєне

Сингапур еді, сонан кейін оларға Малайзия, Индонезия мен Тай-

ланд келіп ќосылды. Сол кезде Байќоңыр айлағынан кеңестік ғарыш-

керлер ғарышќа ұшып жатќанда, жоғарыда аталған мемлекеттер

өздерінің жер реформаларын енді ғана аяќтап, ал сауатсыз шаруала-

ры болашаќ мегаполистерді толтыра бастаған еді.

Ол ол ма, бұл елдердің көбі өз дамуын мемлекет экономика-

лыќ бағдарларын бірден айќындап, елдің экономикалыќ өміріне

күнделікті араласып отыратын жүйенің негізінде бастады. Бұл

елдердің үкіметтері өз дамуының белгілі бір кезеңінде өзін жап-

пай жоспарлаудан дер кезінде аулаќ ұстауға жєне жеке бастамаға

көбірек мүмкіндіктер беруге жеткендей көрінді. Мемлекет өз

тєсілдерін нарыќты шектеу үшін емес, оны ынталандыруға жєне

дамуын жылдамдатуға пайдаланды. Нєтижесінде, бұл елдердегі

тєжірибе түріндегі мемлекетті басќарудың азиялыќ тєсілі – бүкіл

єлемде «басќарылатын нарыќ моделі» деген мойындауға ие болды.

Біз үшін Ќазаќстан экономикасының нарыќтыќ моделін ќұру

кезінде экономикалыќ шаралардың жан-жаќты ойластырылған па-

кетін жасап ќана ќоймай, оларды саяси ерік-жігер жєне дер-

бестігімізді нығайту арќылы соларды дєйекті түрде жүзеге асыру

мєселесі тұрды. Жүргізіліп жатќан түбірлі өзгерістердің мєнін ой

елегінен өткізіп, одан кейінгі даму тенденцияларын алдын-ала көре

білу, ондаған миллион адамдардың мүддесіне сай келетін неғұрлым

тиімді ќайта ќұру стратегиясын таңдап алу ќажет болды. Оның

үстіне мұны ќысќа мерзімде жасау керек еді. Тарих ұзаќ сонар

зерттеулер мен ой ќорытуларға уаќыт ќалдырмады. Єлем екпінде-

ген күшті ќарќынмен өзгеріп жатты. Ал бізге тек экономикалыќ

жүйені ғана емес, жалпы мемлекеттік ќұрылымды да, оның ең

түпкі негізінен бастап, тіпті єрбір ќазаќстандыќтың ой өрісіне дейін

осыған бейімдеу ќажет болды. Жєне де сонымен бірге, былайша

айтќанда, біз барлыќ ќалған єлемді «ќуып жетушінің» жағдайын-

да болдыќ.

Ескі топтағы біздің көптеген кадрларымыз бұл өзгерістердің

болмай ќалмайтынын түсінбеді. Ќаншама жылдар бойы барша єлемге

жабыќ болып келген біз жаћанданудың төндіретін ќаупін толыќ

мєнінде көз алдына келтіре алмадыќ. Сонымен бірге оның

мүмкіндіктерін де ескермедік. Бізде ашыќ єлемде «өмір сүру тєжіри-

бесі» деген болмады. Сингапур Премьер-министрінің 1991 жылғы

лекциясы біз үшін ұзаќ мерзімді мемлекеттік стратегияны жасау

кезінде бағыт-бағдар берді. Өз даму жолымызды табу үшін неге

ќол жеткізсек дейміз, бізге соны айќындап алу ќажет болды.
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«Ќазаќстанның егемен мемлекет ретінде ќалыптасуы

мен дамуының стратегиясы», 1992 жыл

1992 жылдың басында жасалған «Ќазаќстанның егемен мемле-

кет ретінде ќалыптасуы мен дамуының стратегиясы» біздің орташа

мерзімдегі тұңғыш жоспарлау тєжірибеміз болды. Бұл өткен жыл-

дардың былығынан даму жолын айќындап алып ойластыруға ба-

ғытталған алғашќы талпыныс еді, сондыќтан оны бірінші үшжыл-

дыќ жалпымемлекеттік жоспар деп сенімді түрде атауға бола-

тынды.

Тєуелсіздік алысымен алғашќы кезектегі маңызды мєселелерді

шешуіміз талап етілді. Бірінші кезекте мемлекет ретінде ќалыпта-

суымыз ќажет болды. Бұл дегеніңіз биліктің мемлекеттік инсти-

туттарын ќұрудың, жалпы халыќаралыќ аренада танылуға же-

тудің, єртүрлі дүниежүзілік ұйымдарға кірудің ќажеттігін көрсетті.

Ќазір, өткенге ќарайлай отырып, бұл жоспар көбіне-көп тірі ќалу-

дың стратегиясы ретінде өз маќсатын орындап шыќты деп наќты

айта аламыз. Атап айтќанда, ол біздің кім екенімізді, таяу жєне

алыс болашаќта кім болатынымызды айќындап берді.

«Айќын маќсатсыз адам да, билік жүргізуші ќұрылым да,

ќоғам да өмір сүре алмайды. Саналы мұратсыз, асќаќ армансыз

өмір сүретін адамдарды ұсаќ, тоғышарлыќ мүдде, жеке бастың

бір сєттік материалдыќ пайдасын ойлау стихиясы сөзсіз арбап

алады. Сөйтіп, соның салдарынан ќоғамдыќ азғындау бастала-

ды. Бүгінде біздің ќозғалысымыздың бағытын көруге, оќиғаны

болжап білуге, түпкі маќсатќа ќол жеткізуге єркімнің сенімді

болуына мүмкіндік беретін Ќазаќстан ќоғамы дамуының айќын

да наќты тұжырымдамасы, міне, сондыќтан да ќажет».

Ќазаќстанның егемен мемлекет ретінде

ќалыптасуы мен дамуының стратегиясы, 1992 жыл

Стратегия ќазаќстандыќ ұлттың өзін-өзі танып білу жөніндегі

мєселенің идеологиялыќ іргетасын ќалаған республиканың тұңғыш

ресми ќұжаттарының бірі болды. Стратегия, өткенге ќысќаша та-

рихи шолу жасай келіп, Ќазаќстанның ќазіргі замандағы шекарасы

алғашында тайпалардың этникалыќ мекен еткен ата ќонысы,

кейінірек ќазаќ ұлтын ќұраған жєне ќазіргі Ќазаќстанның барлыќ
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жеріне баќылауын жүргізген халыќтың тарихи жері болғанын

айтып түсіндірді. Біз тєуелсіз мемлекет өзінің ќазіргі көрінісімен

саќталып келгенін – ол єлде біреудің ќазаќтарға берген сыйы

емес, біздің тарихи отанымыз, ќазаќтың ежелден бергі жері екенін

ресми түрде мєлімдедік. Біз халыќќа айќын бағдар бердік. Сондай-

аќ біз мемлекеттің унитарлыќ тұтастығын, оның жерінің бірлігі

мен мызғымастығын ќамтамасыз ету үшін билік барлыќ конститу-

циялыќ амалдарды пайдалана алатынын ашыќ айттыќ. Бұл сон-

дайлыќ аумалы-төкпелі кезең үшін маңызды мєлімдеме болды.

Күшті президенттік билікке ќұрылған егемен мемлекеттің да-

муы стратегиялыќ маќсат ретінде айќындалды. Жас республикаға

мемлекеттілік нобайын айќын белгілеп алу ќажет болды. Уаќыт-

тан ұтылып ќалмауды жєне дағдарыстың єрі ќарай тереңдей түсу

ќаупін ескере келіп, президенттік билік кезек күттірмейтін мєселе-

лерді шешу үшін топтасуға жєне ымырашыл-жартыкештердің аќыл

кеңестері мен ізденулеріне көңіл аудармай, ќысќа мерзімде алғашќы

кезектегі реформаларды жүргізуге мүмкіндік берді. Сол кезеңде

негізгі міндеттерді шешуді көздеген жаңа министрліктер ќұрыл-

ды. Сондай-аќ тєуелсіз Ќазаќстанның тарихында тұңғыш рет ќарулы

күштер, дипломатиялыќ жєне кедендік ќызметтер секілді мемле-

кеттік институттар ќұрылды. Мемлекеттік шекараны айќындап,

нығайту жөнінде шаралар ќабылданды. Мұның бєрі ірі ќаржы

ресурстары мен батыл єрекеттерді талап етті.

Осы ќұжат арќылы біз шаруашылыќ практикасындағы орны-

ғып ќалған консерватизмді, жекелеген басшылар мен тұтастай

алғанда тұрғындардың ойлау жүйесіндегі енжарлыќты жеңе оты-

рып, меншікке көзќарасты өзгерту жөнінде, бєлкім, тұңғыш рет

ең күрделі ќадамдар жасадыќ.

Стратегия негізгі екі экономикалыќ принципті жария етті.

Біріншіден, бєсекелестікке негізделген єлеуметтік нарыќтыќ эко-

номиканы ќұру. Екіншіден, адамның экономикалыќ тұрғыдан өзін-

өзі пайымдауы принципін жүзеге асыру үшін ќұќыќтыќ жєне

басќа жағдайлар жасау. Мемлекет болашаќта мемлекеттік меншік

үлесінің 30-40 пайызға дейін ќысќаратыны туралы ресми түрде

мєлімдеді. Алға ќойған экономикалыќ маќсаттарға жету үшін тиісті

бюджеттік, салыќтыќ, ќаржы-несиелік жєне єлеуметтік саясатты

жүзеге асыру кезінде экономиканы реттеудің жанама тєсілдерін

ќолдану ойластырылды.
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«Республикада тоталитарлыќтан кейінгі кезеңге сай саяси

жєне экономикалыќ билікті шектеу, мемлекеттің меншікке аб-

солютті монополиясын жою процесі жүретін болды. Соңғысы

меншіктің жеткілікті түрде ыќпалды жєне ќомаќты мемле-

кеттік емес түрін неғұрлым белсенді жекешелендіру мен жұмыс

істеуінен, экономиканың жєне тұтастай алғанда ќоғамның

дамуына тұраќтылыќ беретін меншік иелерінің ќалың орташа

жігін ќұрудан көрінеді. Наќ осы жік ќоғамда масылдыќ пиғыл-

дар, тегін көмек сұрау жєне экономикалыќ ќиыншылыќтар ту-

ған жағдайда өкіметке шағымдану єдеті сияќты теріс ќұбы-

лыстарды жоюға мүмкіндік туғызады».

Ќазаќстанның егемен мемлекет ретінде

ќалыптасуы мен дамуының стратегиясы, 1992 жыл

Ќұжаттың өзімен жұмыс істеу айтарлыќтай ќиын жүрді. Мен

жас экономистердің екі тобы үшін стратегияның маќсаты мен

міндетін тұжырымдап бердім. Ол менің ќатысуыммен сан ќайтара

талќыланды. Оған мамандардың түрлі топтарының өкілдері мен

шетелдік кеңесшілерімді ќатыстырдым. Єрине, біздің мамандарда

консерватизм немесе, дұрысын айтќанда, «ойдың тоќырауы» жетіп

артылатын. Алайда, түптеп келгенде, ќажет еткен ќұжаттың дєл

сол мєтіні дайындалып шыќты.

Стратегия Ќазаќстанның жоспарлы экономикадан нарыќќа, то-

талитарлыќтан либералдыќ саясатќа көшетінін белгіледі. Жұрттың

көбі бізді түсінбеді. Жоғарғы Кеңес пен оның басшылығы халыќ

мұндай идеяны ќабылдауға дайын емес деген желеумен жекеле-

ген принциптік ұстанымдарды ќайта ќарауды талап етті.

Мен осы топќа басшылыќ жасау міндеті жүктелген, сол кез-

дегі Вице-Президент Ерік Асанбаевќа өте ризашылығымды білдіремін.

Бұл топќа жас экономистер – С. Аханов, Ө. Шүкеев, О. Жандо-

сов, Г. Марченко жєне басќалар кірді. Олар Жоғарғы Кеңес (ке-

ңестік Парламент осылайша аталатын) депутаттары алдында ќұжат-

ты ќорғап шыќты жєне өмірдегі болып жатќан өзгерістердің мєнін

єлі түсіне ќоймаған немесе жаңалыќ атаулыдан ќорыќќан көпте-

ген сыншылардың консервативтік ұстанымдарына ќарсы тұрды.

Жоғарғы Кеңестегі пікірталастар ќызу болды.

Былайша айтќанда, Стратегияның түйінді идеялыќ мєні «жаќ-

сы тұрмыс – баршамыз үшін» деген ұғым болды. Бұл идеяның

авторы – белгілі неміс экономисі, ФРГ-нің экономика министрі,
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кейінде канцлері болған Людвиг Эрхард. Оны кереметтей тиімді-

лікке жеткен Германиядағы нарыќтыќ реформалардың «патриар-

хы» деп атайды. Он жыл бойы германдыќ экономикалыќ өсу жылына

8 пайызға жуыќ деңгейде болды, бұл сол уаќыттағы єлемдегі ең

жоғарғы деңгей еді. Атап айтќанда, Эрхард реформаларының осын-

дай нєтижесі арќасында «германдыќ экономикалыќ керемет» де-

ген ұғым айналымға енді. «Жаќсы тұрмыс – баршамыз үшін»

деген принципті ұстана отырып, біздің мемлекет кєсіпкерлік еркіндік

пен ќызметтің кез келген ќалаулы саласына күш жұмсау мүмкіндігін

ниет еткен єрбіреуді ќамтамасыз ету арќылы баршаға ќолайлы

жағдай туғызатынын мєлімдеді. Мұндай жағдайда неғұрлым

ќабілетті, еңбекќор жєне іскер адамдар ќоғамда соғұрлым жоғары

єлеуметтік мєртебеге жететін болады. Сонымен бір мезгілде біз

экономиканың өсуі мен тұраќтануына, оның єлемдік ќауымдас-

тыќќа интеграциялануына ќарай еңбек кірістерін, зейнетаќылар

мен жєрдемаќыларды көтеруге уєде бердік. Тарихтың өзі көрсет-

кендей, біз берген уєдемізді орындап шыќтыќ.

Стратегияда сондай-аќ біз ұлттыќ валютаны енгізу туралы ни-

етімізді жария еттік. Сонымен ќатар бұл мєселені тек экономика-

лыќ дағдарыстан шығып, тұраќтандыруға жеткеннен кейін ќарас-

тыратын боламыз деп ескерту жасадыќ. Кеңестік рубль өтпелі

кезеңнің жалпы валютасы ретінде ќарастырылды, өйткені біз ол

кезде жаңа валютаға көшуге єлі дайын емес едік. Бұған ќоса

тауар айырбасы кезіндегі есеп айырысулардың барлығы рубльмен

жүргізілді. Жєне де ресейлік басшылыќ белгілі бір уаќытќа дейін

рубль кеңістігін саќтауға уєде еткен. Алайда Ресей үкіметі басшы-

лығында бізге: «рубль аймағында біржола ќаласыңдар, єйтпесе

сендердің экономикаларыңды ќұлатамыз» деуші адамдар пайда

болды. Содан кейінгі он сегіз айдағы оќиғалар рубль аймағы тура-

лы біздің ќаупімізді растады, біраќ ол туралы мен келесі тараулар-

да айтатын боламын.

1992 жылдың аяғында менің бұл стратегия тек үлкен жолдың

басы ғана деп мєлімдеуіме сенетіндер аз болды. Дағдарыстың на-

ғыз ќызған шағында стратегия єрбір адамның тең мүмкіндіктерді

өз еркімен таңдауына жєне өздерінің экономикалыќ, єлеуметтік

жєне саяси мүддесін жүзеге асыру үшін экономикалыќ тұрғыдан

өзін-өзі пайымдауына жол ашатын көп укладты нарыќтыќ эконо-

микасы бар кєдімгі демократиялыќ ќоғамды ќұруға арналған бағы-

тын айќындады. Біз заң, халыќ еркі мен таза аќыл-парасат билік

ететін ќоғамды ќұруға ұмтылдыќ. Ол іскер де аќылды адамдардан

тұратын ауќатты жєне табысты азаматтардың ќоғамы еді.



20    ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ

Үкімет алғашќы үш жыл бойына (1992-1994 жылдары), бізге

кездескен саясаттағы жєне басќа да салалардағы ќиындыќтарға

ќарамастан, экономиканы ырыќтандыруға, нарыќтыќ ќатынастар-

дың заңдыќ жєне институттыќ базасын жасауға, нарыќты тұтыну

тауарларымен толтыруға талпынды. Экономиканы ырыќтандыру-

дың жүзеге асырылуы еліміздің өндірістік жєне экономикалыќ

єлеуетін ќысќартуға ыќпал еткен көптеген проблемаларды аныќ-

тады. Бұл проблемалар экономиканың техникалыќ жағынан артта

ќалуымен, тауарлардың жєне ќызмет көрсету түрлерінің бєсекеге

ќабілетсіздігімен, мемлекеттілік жєне нарыќтыќ институттардың,

заңдыќ базалардың, ќаржы жєне кадр ресурстарының болмауы-

мен байланысты еді.

Сол кезеңде Ќазаќстан мен оның басшылығы атына көптеген

шетелдік бұќаралыќ аќпарат ќұралдары тарапынан айтылған өте

көп сындар, кейде тіпті аќылға сыймайтын сандыраќ пікірлер мен

пайымдаулар болды. Бұл мєлімдеулерде Ќазаќстанда реформа

жүргізудің орындылығы, шекараны ќайта ќарау мүмкіндігі жєне

тағы басќалар туралы мєселелер өткір ќойылды.

З. Бжезинский бастаған американдыќ саясаттанушылар рес-

публиканың көпұлтты ќұрамына байланысты ќорќынышты ішкі

этносаралыќ ќаќтығыстардан немесе бізді Ресей, Ќытай, мұсылман

мемлекеттері секілді елдердің жұтып ќоюынан ќауіптенді. Мысал

үшін З. Бжезинскийдің «Ұлы шахмат таќтасы» кітабынан мынадай

үзінді келтірсек те жеткілікті:

«Бұл республикаларда тек элита өкілдері ғана емес, тіпті,

ќарапайым адамдардың да барған сайын ұлтшылдыќ пиғылға

ауысуы жєне, сірє да,  көп жағдайда мұсылмандыќ бағытты

ұстануы болмай ќалмайтын нєрсеге айналуда. Ќазаќстанда, яғни

табиғи ресурстардың үлкен ќоры бар, біраќ 20 млн. адамдай

ғана тұрғыны орналасќан, ќазаќтар мен славяндар арасында

шамамен тең болып бөлінген ұланғайыр елде, лингвистикалыќ

жєне ұлттыќ алауыздыќтың, байќауымызша, өрши түсу тен-

денциясы бар».

З. Бжезинский, «Великая шахматная доска»

(Brzezinski Z., “The Grand Chessboard. American

Primacy and Its Geostrategic Imperatives”, 1998)
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Сыншылдыќ сарынды Ресейдің тєуелсіз басылымдары бастаға-

нын да айтуымыз керек. Олардың беттерінде Солженицын секілді

Жириновский де ерекше көзге түсті. Ќазаќстан деген бұл уаќыт-

ша ќұбылыс, ол тєуелсіз мемлекет ретінде өмір сүре алмайды,

Ќазаќстанда орыстардың ќұќысы шектелуде-міс деп мєлімдеді ол.

Ресейлік жаңа либерал саясатшы-экономистер: Ќазаќстан Ресей

Федерациясымен байланысын жоғалтып, банкротќа ұшырайды да,

«Ресейге тізерлеп өзі-аќ келеді», - деп сєуегейсіді.

«...ќазіргі экономикалыќ саясат саќталған жағдайда, деп  бол-

жайды ресейлік сарапшылар, Ќазаќстанды таяу болашаќта ги-

перинфляция, дєлірек айтќанда – ұлттыќ валютаның күйреуі

мен жалпы ќаржы-экономика апаты күтіп тұр. (...) өлім ќаупі

алдағы жылдың наурызынан кешікпей келеді».

«Независимая газета», 27 мамыр 1994 жыл

Тарихтың өзі көрсеткендей, бұл «болжамдардың» бєрі жүзеге

аспады. Ол ол ма, тєуелсіздігімізді жариялағаннан кейінгі он жыл-

дан соң, посткеңестік кеңістікте, Ќазаќстан көптеген салаларда

көшбасшы болды. Елімізде тұраќты єлеуметтік-саяси жағдайдың

саќталуы, ұлттыќ валютаның табысты енгізілуі, халыќаралыќ ќаржы

институттарына кіруі жєне экономиканың єкімшіл-єміршіл прин-

циптерінен түбегейлі бас тартуы, осының нєтижесінде, халыќара-

лыќ ќауымдастыќтың Ќазаќстанды мойындауы – экономика сала-

сын реформалаудың алғашќы кезеңіндегі басты жетістіктер осын-

дай болды.

Мемлекетіміз бен экономикамыздың тєуелсіздігін ќалыптасты-

ру мен нығайту кезеңінде кєсіби шебер кадрлардың жетіспеушілік

проблемасы өткір сезілді. Бізге ќазаќстандыќ мамандарды – эконо-

мистерді, заңгерлерді, єскерилерді, ќаржыгерлерді жєне басќалар-

ды бұрынғы Одаќ бойынша іздестіруге тура келді. Көбін отанына

оралуға үгіттеп жатудың да ќажеті болмады. Олардың бєрі өз

ісінің шебері жєне Ќазаќстанның патриоты болды. Дєл сол кезең-

де Ќазаќстанға көптеген кєсіби шеберлігі жоғары кадрлар ќайтып

оралды, кейіннен олар мемлекеттік ќызметте биік лауазымдарды

иеленді.

Дегенмен, оңтайлы экономикалыќ үлгіні іздестірумен ќатар

идеялыќ бағытты айќындап алу да өте маңызды мєселе болды.

Мен өз ойларымды 1993 жылы шыќќан «Ќазаќстанның болашағы

– ќоғамның идеялыќ бірлігінде» атты шағын еңбегімде жинаќтап
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айттым. Ол кезде жалпы жұрттың санасында түсінбеушілік ќатты

орын алған еді. Біраќ белгісіздік тұманы арасынан келешектің негізгі

үш түрі ќылаң берген. Олар: єлі де өте күшті социалистік идея,

дєстүршілдік жєне либералдыќ идея еді. Бізге түрлі нұсќалардың

арасынан таңдау ќажет болды. Алайда жағдайды сараптап келген-

де ќоғам дамуының көптеген елдер сынап көрген дайын нұсќала-

рының барлығы бірдей бізге сай келмейтініне менің көзім жетті.

Социалистік идея жөніндегі ахуал біршама түсінікті болды.

Экономикадағы, саясаттағы, халыќаралыќ ќатынастардағы жаппай

дағдарыс, айтса айтќандай, көз алдымызда тұрды. Социалистік

экономиканың статистикалыќ «кереметін» өз тєжірибемде сынап

көрген адам ретінде маған артќа жол жоќ, тек алға жүру ке-

ректігі түсінікті еді.

Дєстүршілдік жөніндегі жағдай күрделірек болды. Ұлтты саќ-

тау үшін мєдениет саласында дєстүршілдік өте маңызды екеніне

ќарамастан, ол саясаттан жол тауып шығуға болмады. Сонда ќоғам-

дыќ ќұрылымның архаистік түрі – ру-тайпалыќ психологияны

тірілтуге негізделген саяси идеологияның дєстүрлі үлгісі бізге мүлде

ќабыспайтынын менің сан мєрте ескертуіме тура келді. Түрлі трай-

балистік көзќарастар мен пікірталастардың ќауіптілігі маған сол

кезде-аќ түсінікті еді. Сондыќтан он бес жыл бойғы менің іс

жүзіндегі саяси ќызметім кез келген трайбалистік пиғылдың жо-

лын кесуге бағытталып отырды.

Солай дей тұрғанмен, саяси идеология ретіндегі дєстүршілдік

ру-тайпалыќ ќайшылыќтардың күрт күшеюіне амалсыз єкеле жат-

ты. Єлі есімде, 1993 жылы жас саясатшылардың бір тобы маған

ќазаќ ќоғамындағы трайбализм тетіктеріне жєне оның мемлекет

болашағына тигізетін ыќпалы жөнінде баяндама алып келді. Баян-

дама аса байыпты түрде єзірленіп, онда  ыќтимал перспективалар

егжей-тегжейлі түсіндірілген екен. Алайда мен оны бір шетке

ысырып ќойдым да, үнемі мониторинг жүргізу арќылы проблема-

ны зерттеудің ќажеттігін, біраќ ќазір ќоғамды дүрліктірудің, єсіре-

се осыған байланысты ќоғамдыќ пікірталастарды тудырудың ке-

регі жоќтығын айттым. Уаќыт менің айтќанымның дұрыстығын

көрсетті.

Либералдыќ идея  жөніндегі жағдай ќиындау еді. 1990 жыл-

дардың бас кезінде либералдыќ идея элита өкілдерінің көпшілігіне

барлыќ аурудан айығудың еміндей болып көрінген. Мемлекет ќай-

раткері ретінде маған соншама тез сенгіштіктің ќажеті жоќ еді.

Иє, либералдыќ идея Батыстың єлемдік саясат теориясы мен тєжіри-

бесіндегі ең єйгілі єрі көрнекі үлестерінің бірі жєне планетаның
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тұтастай аймаќтарында үстем саяси идеология болатын. Деген-

мен, сол кезде-аќ батыстыќ либералдыќ идеологияны Ќазаќстанға

ќарапайым тєсілмен ауыстыру кезінде оны іске асырушылар – кең

мағынада, соның ішінде саяси мағынада – мєдениет сынды ќұбы-

лыспен ќаќтығысатыны түсінікті болды. Оның сипаты мен мұрат-

тарын лезде өзгертуге болмайтын еді. Саяси мєдениеттің тұрпа-

тын біртіндеп, өркениеттілік єдіспен наќты реформалар негізінде

түбегейлі жаңарту ќажет еді.

Бұл айтылғандардың бєрі сонау 1993 жылы болғанын еске

сала кетейін. Бүгінде бұл сипаттаулардың бірде-бір сөзін өзгерту-

ге болмас еді. Біздің бағыттардың жүйесі соншалыќты айќын бо-

лып ұсынылды. Бұл өте ыќшамдалған бағдарлама еді. Саяси жєне

экономикалыќ салаларда төрт бағыт жєне идеялыќ біріктіру сала-

сында да төрт бағыт болды. Мен сол кезде жария етілген бағыт-

тарды өзгерткенім жоќ. Ал енді осының төрелігін өздеріңіз айтып

көріңіздер.

Бірінші. Формальді-ќұќыќтыќ тєуелсіздіктен наќты тєуелсіздік-

ке ауысу міндеті ќойылды. Екінші. Бұл кезеңде мемлекеттілікті

нығайту стратегиялыќ бағыт болып таңдалды. Бізде мемлекеттілік

атрибуттары енді ғана пайда болған еді. Үшінші. Жүйелі жєне

кең көлемді экономикалыќ реформалар бағыты таңдап алынды.

Төртінші. Сыртќы экономикалыќ єріптестерді таңдаудағы прагма-

тизм жєне тұтастай прагматикалыќ сыртќы саясат.

Идеологиялыќ жаңарудың мєн-мағынасы мынадай төрт бөліктен

тұрды. Біріншіден, ұлтаралыќ келісім. Біз бұл идеяны кейінгі жыл-

дары тамаша жүзеге асырдыќ. Екіншіден, ішкі ұлттыќ бірлік. Біз

ру мен жүз, аймаќтар жєне басќа да аумаќтыќ бірліктер бойынша

ќазаќтардың өздерінің жікке бөлінушілігін болдырмауға ќол

жеткіздік. Көптеген елдер үшін, бүгін біз көріп отырғандай, бұл

тек актуальды ғана емес, ќайта ќатаң саяси проблема түрінде

саќталып келеді. Үшіншіден, ќазаќстандыќ ќоғамды жаңғырту

идеологиясы жария етілді. Азаматтыќ ќоғам институттарын, көппар-

тиялылыќты, тєуелсіз аќпарат ќұралдарын, үкіметтік емес ұйым-

дарды ќұру – осының бєрі жаңартылған идеология жүйесіне кірді.

Аќыр соңында біз діни ќозғалыстар єлеуетін де дұрыс бағаладыќ

жєне діни төзімділік пен дін ұстанушылар бостандығы ќажеттігін

ќағида етіп алдыќ.

Бұл ережелердің бєрі де уаќыт сынынан сүрінбей өтті.
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Президент Меморандумы, 1994 жыл

Алғашќы табыстарға ќарамастан, єлі де шешімін таппаған көпте-

ген проблемалар жинаќталып ќалған еді. Мені ерекше алаңдатќан

соның бірі –  адамдардың болып жатќан өзгерістерді ќабылдамауы

болды. Экономиканың ќатаң ќұлдырауы мен дағдарысы жағдай-

ында мен Жоғарғы Кеңестің отырысында «Президенттік Меморан-

дум» деген атпен мєлім болған Ќазаќстан Республикасы Жоғарғы

Кеңесіне Жолдаумен шығып сөйледім. Ондағы басты маќсат мем-

лекеттік биліктің жоғарғы эшелоны, сондай-аќ саяси партиялар

мен бірлестіктер Ќазаќстанда ќалыптасќан ахуалға наќтылыќпен

ќарап, дұрыс ќорытынды шығарса жєне аќыр-соңында келісіп єрі

сындарлы жұмыс істесе деген ой болды. Бұл тєуелсіздіктің үшінші

жылы еді, халыќќа енді өткенге ќайтып оралуға болмайтынын

ашыќ айту керек болды.

1994 жыл көптеген аспектілерде бетбұрыс жылы болды. Мемо-

рандум аќша-несие жєне банк жүйелерін түбегейлі реформалау-

ды көздеді. Елімізде жарты жылдан бері ұлттыќ валюта ќолданы-

лып жатќан. Келесі батыл ќадам теңге бағамын тұраќтандыру мен

жойќын инфляцияны ауыздыќтауға бағытталды. Мемлекет ќалып-

тасќан дағдарыс жағдайынан шығудың жалғыз ғана жолы ретінде

ќаржыны тұраќтандыруға жетуді негізгі міндет етіп ќойды.

Біз азаматтарымызға мемлекет өзінің барлыќ шығындарын, бұған

ќоса түрлі тікелей жєне жасырын дотацияларын, субсидияларын,

сондай-аќ мемлекеттік органдарды ұстаудың шығындарын ќысќар-

татынын тура айттыќ. Үкіметтен бюджеттік кірістер мен шығыс-

тарды ќатаң баќылау талап етілді. Экономиканың жекелеген сала-

лары мен тармаќтарының пайдасын көздеп немесе оларға ќысым

жасап ыќпал етушілік атаулының жолы кесілді. Мемлекеттік бюд-

жет мемлекеттің саяси ќұралы болып табылатыны, оның корпора-

тивтік, аймаќтыќ жєне басќа да мүдделер үшін талан-таражға

салынбайтыны мемлекеттік деңгейде мєлімделді. Үкімет үшін екінші

бір маңызды маќсат – көлік, энергетика жєне минералдыќ ресурстар

секілді түйінді салаларға шетелдік ірі инвестицияларды барынша

көбірек тарту болды. Бұл кезеңдегі тағы бір елеулі оќиға Ұлттыќ

Банктің Жоғарғы Кеңес пен Үкіметке тєуелсіздігі болды.

Дєл осы уаќытта мемлекеттік аппаратты ќысќарту жөнінде

бұрын-соңды болып көрмеген шаралар жүргізілді. Кеңес өкіметі

кезінде облыстар мен аудандар санын көбейту үшін орталыќтан

аќша ќағу сєнге айналған еді. Бұл мемлекеттік шенеуніктер санын

тым ұлғайтып жіберді. Республиканың бірінші басшысы Саяси

Бюроның мүшелігінен үміткер болу үшін, Украинадағы секілді,
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облыстардың санын кемінде 20-ға жеткізу ќажет болатын. Бізде

олардың саны 19-ға жеткізілген. Кезекте 20-шы облыс тұр еді

Біраќ оған үлгермеді.

Осының бєрі дотациядағы облыстар мен аудандар санын ұлғайт-

ты. Біраќ та олар экономикалыќ єлеуеті жағынан да, адам саны

жағынан да ќойылған талаптарға сай келмеді. Есесіне єр облыста,

єр ауданда биліктің барлыќ ќұрылымы болды: обком, облатком,

облыстыќ сот, облыстыќ ІІБ, облыстыќ халыќќа білім беру бөлімі,

облыстыќ денсаулыќ саќтау бөлімі жєне солардың аудандыќ

бөлімшелері. Мұндай бюрократтыќ жеті басты айдаћар кез келген

жаңалыќты немесе бастаманы оң көрмеді. Дєл сол себепті єкімшілік

реформа біз жария етіп, ќолға алған реформалар шеңберіндегі

алғашќы ќадамдардың бірі болды.

1994 жылы оңтайландыруды жүргізудің есебінен біз 19-дың

орнына 14 облыс жєне 230-дың орнына 169 аудан ќұрдыќ. 25 мың

ќызметкер ќысќартылып, миллиондаған теңгенің ќаржысы үнем-

делді, мұның бєрі зейнетаќы мен еңбекаќыны төлеуге жұмсалды.

Сол бір Ресейдің өзінде біздің реформадан кейін, тек он жылдан

соң ғана, осыған ұќсас єкімшілік реформалауды жүргізуге алғашќы

талпыныстар жасалды.

Біз еңбек адамына, өз салыќтарының есебінен соншама бастыќ-

ты асыраудың ќажеті ќанша деген ќарапайым ќисынды басшы-

лыќќа алдыќ. Жарайды, егер де оларды ұстауға облыстың кірісі

жетіп жатса бір сєрі. Жоќ, бізде оған керісінше, өзін-өзі ќамтама-

сыз ететін облыстар есебінен аќша аударуға тура келіп отырды.

Өздерінің жылы орнынан айырылған шенеуніктер, єрине, менің

бұл шешіміме ќарсы болды. Осыны пайдаланған кейбір саясатшы-

лар мұны єдейі өз маќсатына жарату үшін, облыстар мен аудан-

дарды ќайта ќұруға шаќырды. Бұл мєселелердің барлығын тек өзі

отырған креслосы мен жылы орнынан айырылғандар ғана көтеріп

жүргенін жұрттың ұғынуы керек. Тұрмыстың бүгінгі жаќсара түсуі

бізді босаңсытпауы тиіс. Мемлекеттік аппарат пен оның шығында-

рын ұлғайтуға жан сала азғырушылыќ дєл осындай үлкен кірістердің

уаќытында пайда болады. Менің ойымша, мемлекет одан єрмен

ќарай да бұл шығындарды өз баќылауында ұстауға ұмтылуы ке-

рек. Біз єкімшілік реформаларды єлі аяќтағанымыз жоќ. Олар бізді

єлі де алда күтіп тұр.

Төленбеген өтемдер дағдарысын еңсеру кєсіпорындарды «ауру»

жєне «сау» деп бөлу тетіктерін іске ќоспай мүмкін болмады. Єлсіз

кєсіпорындардан оларды ќайта ќұру немесе банкротќа ұшырату

жолымен ғана ќұтылу көзделді.

Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру үрдісі єлеуетті

меншік иелерінің тобын ќұруды, сондай-аќ бағалы ќағаздар на-



26    ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ

рығы мен оның ішкі ќұрылымын ќалыптастыруды талап етті. Ќұќыќ

реформаларын жүргізу міндеті жеке ірі блок болып тұрды. Оған

реформаның экономикалыќ блогының «тіреуіші» жєне олардың

пєрменді жүргізілуі үшін өзінше локомотив болу рөлі берілді.

Біраќ еліміз үшін аса ќиын сол кезеңде ќоғамдағы психология-

лыќ ахуалдың тепе-теңдігін саќтау ең басты мєселе болды. Өкінішке

ќарай, кейбір популистер жуыќ арада тамаша жаќсылыќтар жа-

саймыз деп дємелендірді, ал кейбіреулер алдымызда апат күтіп

тұр деп сєуегейсіді. Алайда тек шыншыл ұстаным ғана єділ болуы

мүмкін еді. Мен депутаттарға осыны жеткізуге тырыстым.

«Егер біз өз отанымыздың нағыз патриоттарымыз десек,

егер шынында дағдарыстан шыќќымыз жєне халыќќа жаќсы өмір

бергіміз келсе, біз ќиындыќтарға баруымыз жєне оларға шыда-

уымыз керек. Осыдан 50 жыл бұрын, нацистік Германияға ќарсы

соғыс кезінде, Ұлыбританияның Премьер-министрі Уинстон Чер-

чилль өз халќына жолдаған үндеуінде: «Бұл барлығымыздан

ќұрбандыќты талап ететін ауыр да ќиын соғыс болады, біраќ

бізде басќа таңдау жоќ» деп турасын айтты. Ол жеңіс үшін

соғыста ауыр ќайғы мен азап шегу ќажет болатынын халыќ-

тан жасырмады. Ќазаќстан саяси тєуелсіздігін алды. Біраќ біз

енді экономикалыќ дербестігіміз үшін күресудеміз. Сондыќтан

да мен Сіздерге аќтарыла ашыќ айтамын, Ќазаќстан азамат-

тарының тікелей єрќайсынан, бірінші кезекте Сіздер мен бізден

анағұрлым артыќ күш салу талап етіледі».

Жоғарғы Кеңесте сөйлеген сөзінен,

9 маусым 1994 жыл

Осы дағдарыс жылдары экономикалыќ реформалардан басќа,

елімізде халыќтың көңіл күйі мен єлеуметтік теңдіктің, ұлтаралыќ

тыныштыќ пен тұраќтылыќтың саќталуына күнделікті назар ауда-

рып отыру талап етілді. Сол кезде, посткеңестік кеңістікте ұлтара-

лыќ кикілжіңдердің ошағы үсті-үстіне пайда болып жатќанда,

Ќазаќстан көптеген ұлттардың ортаќ үйі болып ќала берді. Ќазаќ-

стан, шын мєнінде, сан миллиондаған адамдар үшін нағыз өз Ота-

ны болды.

Сонымен ќатар бізді елімізден орыс тілді тұрғындардың кетуі

ерекше алаңдатты. Біз аса ќұнды адам капиталын жоғалту – рес-

публика үшін үлкен шығын екенін мойындадыќ. Дєл сол себепті

мен «ќарапайым азаматтарға ќарай ќарапайым 10 ќадам жасау»
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бастамасымен шыќтым, осы арќылы көтеріле көшу ќарќынын бєсең-

детуге жєне азаматтыќ алу тєртібін жеңілдетуге тырыстыќ. Сол

жылы менің бастамаммен болашаќтағы экономикалыќ ыќпалдасу

үшін идеологиялыќ іргетас ретінде Еуразиялыќ одаќ идеясы

көтерілді. 1996 жылдың басына ќарай реформалау үрдісі толыќ

ќарќынмен жүрді. Бұл кезеңде макроэкономикалыќ тұраќтылыќ-

ты ќамтамасыз ету, заң шығару базасын, ќаржы жүйесін, єлеу-

меттік сала мен өндірістік секторды жетілдіру, бұған ќоса кєсіп-

орындарды монополиялыќ үстемдіктен арылту, жекешелендіру, біреу-

лерді банкротќа ұшырату енді біреулерді банкрот болудан ќұтќа-

ру мєселелері – реформаның басты бағыты болды. Біз жүргізілген

реформалардың ќорытындысын шығардыќ.

«Біріншіден, мынаны атап айту ќажет: Ќазаќстан тєуелсіз

егемен мемлекет ретінде орныќты, бейнелеп айтќанда, дүние

жүзінің саяси картасынан өз орнын алды;

Екіншіден. 1995 жылы тамызда жаңа Конституцияның ќабыл-

дануымен еліміздің мемлекеттік ќұрылымының іргетасы ќалан-

ды. Сонымен бірге мемлекеттік ќұрылыстың бірінші кезеңі

аяќталды;

Үшіншіден. Мемлекеттілікті нығайту мен күшейту мєсе-

лелерін шеше отырып, біз ұлтаралыќ келісімге, саяси тұраќ-

тылыќќа, демократиялыќ үрдістердің дамуына, жаңа саяси ин-

ституттардың ќалыптасуына ерекше маңыз бердік жєне бе-

реміз. Елімізде єу бастан-аќ азаматтыќ ќұќыќтар мен адам

бостандығына басымдылыќ берілген;

Төртіншіден. Реформаларды жүзеге асыруға жєне экономи-

калыќ дербестікке жетуге байланысты экономикадағы ќаула-

ған бейберекет жєне көбіне дағдарысты үрдістің кезеңі аяќтал-

ды. Ол анағұрлым аќылға ќонымды жєне басќарылатын арнаға

түсті, дайындалған наќты бағдарламалар мен жоспарлар бой-

ынша єрекет етуге жағдай туғызады, яғни оќиғалардан кейін

ќалмауға, ќайта олардың дамуын алдын-ала болжауға мүмкіндік

береді.

Аќыр-соңында, бесіншіден. Біз єлеуметтік проблемаларды

шешуге тікелей кірісе алдыќ. Зейнетаќы мөлшерін көтере бас-

тадыќ, зейнеткерлер алдындағы борышымызды өтедік, бюд-

жеттік салада жалаќы өсіріле бастады. Ауылға наќты ќолќа-

быс жасала бастады».

«Реформаның табысты болуы оған аймаќтардың белсене

ќатысуына байланысты» атты сөйлеген сөзінен, 1996 жыл
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Біз жүзеге асырған нарыќтыќ экономикаға көшу кєсіпорындар-

дың шаруашылыќ ќызметінің еркіндігі мен коммерциялануы, еркін

баға ќұрылымы, кєсіпорындар ќызметіне мемлекеттің араласуы-

ның азайтылуы, єлемдік шаруашылыќ байланыстар жүйесіне дєйек-

тілікпен тартылуы, неғұрлым жоғары тиімділік көрсететін салаларға

нарыќтыќ ќатынастардың таралуы секілді экономика ќызметінің

түйінді шарттарын жасауды ќарастырды.

Жұрттың көбі аталған міндеттер орындалмайды деп санағаны

ќұпия емес. Ќарама-ќарсы пікірлер де аз болмады, біраќ таңдап

алған бағытпен жүру жєне реформаны аяғына дейін жеткізу ке-

рек болды. Менің терең сенімім бойынша, жұмыс істейтін на-

рыќќа көшуде бұл көшу ќандай нұсќада жүзеге асырылатынын,

ќандай наќты жєне өзара байланысты шаралар ќолданылатынын,

ќандай мерзімге жєне ќандай дєйектілікпен орындалатынын аныќ-

тап алу өте маңызды болды.

«Реформа барысында біз белгілеген барлыќ шараларды жүзе-

ге асырдыќ деген ойдан мен аулаќпын. Ќателіктер де, жаңсаќ-

тыќтар да болды. Ќазір де ондай ќиындыќтар бар, сірє, алдағы

уаќытта да олардан ќұтыла алмаспыз. Біраќ ең бастысы жа-

салды. Мемлекеттігіміз ќұрылды. Саяси жүйенің, демократия

мен азаматтыќ бостандыќтың негізі ќаланды. Экономика өз

табиғаты бойынша нарыќтың жаңа заңдыќ негізінде жұмыс

істеп жатыр. Сонымен бірге өмір бір орнында тұрған жоќ.

Реформалау сөзсіз тереңдетуді, жаңа көлемді єрекеттерді талап

етеді.

«Реформаның табысты болуы оған аймаќтардың белсене

ќатысуына байланысты» атты сөйлеген сөзінен, 1996 жыл

Ќазаќстан экономикасының ќолайлы дамуы одан терең єлеу-

меттік бағыттарды жєне сапалы ќұрылымдыќ ќайта ќұруларды

талап етті. Іс жүзінде єңгіме егеменді мемлекет ретіндегі респуб-

ликаның єлеуметтік-экономикалыќ дамуының жаңа нарыќтыќ

моделіне көшу туралы болды. Сонымен бірге экономикалыќ дағ-

дарыстан шығудың жан-жаќты негізделген жолдарын белгілеп,

оның себептерін сараптан өткізу маңызды болды.

Біз Сингапур өнегесіне ќайта оралдыќ. Жер ресурстары, таби-

ғат байлығы, тіпті өзіндік азыќ-түлік тағамдары мен суы болмаса

да, бұл ел біршама ќысќа кезеңде Оңтүстік-Шығыс Азияның көшбас-

шысына айналды. Сингапур тєжірибесін тыңғылыќты зерттеу бұл



Тєуелсіздік стратегиясы    29

елдің табысты болуының маңызды факторларының бірі ретінде

ұзаќ мерзімді стратегиясы мен айќын маќсаттары жєне оларға

жету жөнінде жоғары дєрежелі саясаты болғанын көрсетті. Көбінесе

дєл осы факт біздің ұзаќ мерзімді стратегияның жасалуы үшін

бастау алар нүктесі санатында ќызмет етті.

2030 жылға дейінгі Ќазаќстанның даму стратегиясы

(Ќазаќстан - 2030)

Мен ұзаќ мерзімді стратегия жасау туралы шешімді 1995 жыл-

дың аяғында ќабылдадым. Ќазаќстан тєуелсіздігінің бесінші жылы

басталған. Сол уаќытта біз жүзеге асырған реформалар экономи-

каны тұраќтандыруға үміт ұялатты. Тұңғыш рет тєуелсіз Ќазаќ-

стан тарихында 1996 жылдың басына ќарай экономика айтарлыќ-

тай болмаса да, аќиќатќа негізделген ішкі жалпы өнім 0,5 пайыз

өскенін көрсетті. Келесі 30-40 жыл ішінде өндіруге мүмкіндік бе-

ретін мұнай ќорының көлемі, сондай-аќ Каспий теңізінің ќазаќ-

стандыќ бассейнінде шетелдік инвесторлар белсенділігі мұнайдан

түсетін кірістің жылдан-жылға елеулі түрде өсетінін білдірді. «Өртті

сөндіру» кезеңі аяќталды, енді бізде сєл кідіріп, еліміздің он, жи-

ырма жєне отыз жылдан кейін ќандай болатынын көз алдымызға

елестетерлік уаќыт пайда болды.

1996 жылы сєуірде менің төрағалыќ етуіммен Жоғары эконо-

микалыќ кеңес ќұрылды. Жоғары экономикалыќ кеңестің негізгі

маќсаты стратегиялыќ сипаттағы єлеуметтік-экономикалыќ пробле-

маларды шешу жөнінде ұсыныстар єзірлеу, реформалардың бары-

сын сараптау жєне оларды жүзеге асыру бойынша түбегейлі жаңа

ұсыныстар енгізу болды. Кеңесті ќұру нарыќтыќ экономиканың

институциялыќ негізін ќалаудағы принципті ќадам болды. Жоға-

ры экономикалыќ кеңестің ќұрамына көрнекті ғалымдар, жоғары

өкілетті мемлекеттік ќызметшілер мен түрлі саладағы сараптама-

шылар кірді.

Жоғары экономикалыќ кеңестің негізгі ќұрамына ескі ќасаң

пайымдаулар жүгінен аулаќ жас кадрлар енгізілді. Оларды жұмыс-

ќа ќабылдаудағы басты шарт шетел тілдерін емін-еркін игеруі,

ғылыми жетістіктерді жєне шаруашылыќты басќару саласындағы

жұмыс тєжірибелерін меңгеруі болып табылды. Олардың єрќайсы-

сына экономиканың жекелеген салалары бекітілді. Кадрларды тар-

ту еліміздің одан єрі дамуы жөніндегі жаңа идеялардың жаңа
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ағысын енгізуге жағдай туғызды. Жігерлі жастар керітартпа аппа-

раттың ортасынан көзге бірден ерекше көрініп тұрды. Бүгінде

олардың бєрі түрлі ведомстволарда жұмыс істеп, стратегияны наќты

жүзеге асыруда.

1996 жылдың өн бойында бұл топтың алдында негізгі екі міндет

тұрды. Біріншіден, ќұрылымдыќ реформаны жүргізу мен страте-

гиялыќ жоспарлау саласындағы халыќаралыќ тєжірибені барынша

зерттей отырып, елдерді неғұрлым көп аралау талап етілді. Екін-

шіден, єрбір салада нұсќаулардың жасалуы мен жүйеленуіне міндет-

телген ұлттыќ жєне шетелдік сарапшылар топтарын ќұру ќарас-

тырылды. Міндеттерді осылайша жинаќтап зерттеу єдісі бүкіл жыл

бойына жас басќарушылардың єрќайсынан аќпараттарды барынша

көп игеруді талап етті.

Аќпараттардың сыннан өткен көлемі жинаќталғаннан кейін

ұзаќ мерзімді стратегияны жасау үшін єдістемелік базаны ќұру

ќажет болды. Бұл арада біз халыќаралыќ тєжірибеге ден ќойдыќ.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Ќазаќстандағы Даму бағдарламасының

белсенді ќолдауы арќасында біз Гарвард университетімен байла-

нысты ќалыптастыруға жєне стратегиялыќ жоспарлау бойынша

семинар жүргізуге мүмкіндік алдыќ.

1997 жылы сєуірде ќазаќстандыќ топ Гарвард университетінен

жоғары лауазымды адамдар үшін онкүндік семинар ұйымдастыр-

ған Бостон ќаласына жүріп кетті. Семинар барысында ќазаќстан-

дыќ сарапшылар Корея, Сингапур жєне Малайзия секілді елдердің

жалпыға белгілі стратегиялыќ жоспарлау тєжірибесімен ғана емес,

бұған ќоса «Боинг», «Дженерал Электрик» жєне «Бритиш Петро-

леум» сынды єлем алыптарының ұзаќ мерзімді бизнес-стратегияла-

рымен де танысты. Бұл лекциялар басќа елдермен жєне транс-

ұлттыќ корпорациялармен жері, тұрғыны, ішкі жалпы өнімнің көлемі

мен көмір-сутегі ќоры секілді белгілер бойынша салыстырғандағы

Ќазаќстанның орнын аныќтауға жағдай туғызды. Семинар мате-

риалдары жєне жекелеген єлемдік деңгейдегі сарапшылармен ара-

дағы келесі байланыстар болашаќ стратегияның єдістемелік негізін

ќалады.

Отыз жылға жоспарлау көкжиегін таңдау басты екі фактор-

мен белгіленді. Біріншіден, отыз жыл бір буынның белсенді өмір

кезеңін көрсетеді. Екіншіден, Ќазаќстанда мұнай ќорын бағалау

мен балама энергия көздерін енгізу мүмкіндігі бойынша, сондай-

аќ ұзаќтығы 30-40 жылдыќ дайын бөлік болды. Мєселен, басќа

мұнай компаниялары үшін бағдар болған «Шевронмен» де 40 жыл

мерзімге келісімге ќол ќойылды.
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«Ќазаќстан стратегиясы-2030» төрт кезеңге бөлінді: 1997-2000

жылдар – дайындыќ кезеңі, 2000-2010 жылдар – бірінші кезең,

2010-2020 жылдар – екінші кезең жєне 2020-2030 жылдар – үшінші

кезең. Сол аяќталған кезде Ќазаќстан дамыған елдер санатына

енуі керек. Стратегия энергия ќуаттарының ќорлары мен бағасы-

на ќарай біздің ел дамуының оптимистік, базалыќ жєне песси-

мистік үш сценариін болжады. Айта кетер болсаќ, кейінгі жылда-

ры мұнай бағасының деңгейі, тіпті бір баррелі үшін 18 АЌШ дол-

ларына жуыќ деңгейге бағыт ұстаған Стратегияның оптимистік

сценариі көрсеткіштерінен асып түсті. Салыстыру үшін айтсаќ,

2000 жылы мұнай бағасы 28,2 АЌШ долларын ќұраса, ал 2006

жылы мұнайдың бір баррелінің орташа ќұны 60 АЌШ доллары

деңгейінде тұрды.

Ќұжаттың ќұрылымын талќылау барысында басымдыќтар мен

олардың дєйектілігін айќындау басты мєселе болды. Көптеген са-

ғаттарға созылған ќызу айтыстар кезінде єр сарапшы өз саласына

жеке басымдыќтар берілуіне күш салды. Тек ќана, мысалы, денсау-

лыќ саќтау мен білім беруді жекелеген басымдыќтарға бөлу ұсы-

нылды. Басымдыќтардың ќолданылу тєртібі туралы тартыстар да

шиеленісті болды. Аќыр-соңында жұмыс тобы бес басымдыќќа

тоќтады. Алайда жұмыстардың орындалу мүмкіндігіне ќарай

инфраќұрылымдар мен энергетика мєселелері жеке ќарауды талап

ететіні түсінікті болды. Сайып келгенде біз экономиканың бұл

ќабаттарының маңыздылығы Ќазаќстанның келешегі үшін сонша-

лыќты маңызды болады, басымдыќтар секілді, олар да жеке ќарау-

ды талап етеді деген ќорытындыға келдік. Осыдан кейін барып

Стратегияда жеті басымдыќ айќындалды.

Басымдыќтар санын айќындауда мемлекеттік менеджмент пен

психология саласында елеулі жұмыстардың жеткілікті атќарылға-

нын айта аламын. Стратегияның негізін дайындау, соның ішінде

басымдыќтардың ќолданылу тєртібі мен маңыздылығын айќындау

кезінде халыќаралыќ тєжірибе, отандыќ жєне шетелдік ғалымдар

мен сарапшылардың нұсќаулары байытыла түсті. Біртіндеп, ерек-

ше баса назар аударатын жайларды орналастыру үрдісінде, жа-

ћандыќтан жекеге, кезеңдіктен єлеуеттік мүмкіндіктерге бару

ќажеттігін түсінушілікке келдік. Бұның бєрі тұрғындардың жаќсы

тұрмысы мен экономиканың, ќоғамның тұраќтылығын, ұлттыќ

ќауіпсіздікті біздің негізгі басымдыќтарымыз етіп айќындады. Бас-

ќаша айтќанда, Стратегия басымдыќтарын айќындау «саќина көзінің

біртіндеп тарылуы» деген принцип бойынша – яғни ерекше ма-
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ңыздыларын іріктеп алып, ќалғандарын шығарып тастап отыру

жолымен жүргізілді.

Стратегия ең идеялыќ негізінен бастап тікелей оның жекеле-

ген аспектілеріне дейін көп рет пысыќталып, тестіленді. Басымдыќ-

тардың тұжырымын халыќтың жаќсы ќабылдауы, яғни оның мєтіні

ќысќа да түсінікті, біраќ мағынасы кең ауќымды болуы үшін са-

рапшылар оны сан мєрте өзгертті. Сондай-аќ біз басымдыќтар са-

нының өзін (єуелі бес, сонан соң жеті ќылып) шектеуді ұйғардыќ,

өйткені басымдыќтар санының көптігі айтарлыќтай ыќылас тудыр-

мауы немесе єлсіз ќабылдануы мүмкін еді. Сонымен бірге жеті

санының ќазаќтар үшін ерекше ќасиеті болатын.

1997 жылдың жазы бойына ќұжатты єбден жөндеу бағытында

жұмыстар жүргізілді. Стратегиялыќ жоспарлау жөніндегі агенттік

маған Стратегияның жөнделген жєне түзетілген нұсќаларын екі

аптада бір рет єкеліп тұрды. Арасында сарапшылар єрбір пара-

графты ќайта өңдеді жєне менің енгізген өзгерістерімді ескере

отырып, єрбір идеяны ұштай түсті.

Стратегияны жасау жұмысы єлемдік экономиканың теориясы

мен тєжірибесін, таќырыптыќ, салалыќ жєне индикативтік жос-

парларды, көптеген елдерге барған сансыз сапарлардың материал-

дарын, єйгілі сарапшылармен болған пікірсайыстарды, аќыр-соңы,

ќұжат пен жұмыс істеген бүкіл команданың ішкі түйсігін тыңғы-

лыќты пайдаланған күрделі де көп деңгейлі міндет болды.

Стратегияны жасауда бізге халыќаралыќ ұйымдар мен донор-

лардың, ең алдымен Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарлама-

сының үлкен көмек көрсеткенін атап өтуіміз керек. Бізбен бірге

аќыл-кеңес берушілер ретінде ќырыќтан аса єйгілі халыќаралыќ

сарапшылар жұмыс істегенін айтсаќ та жеткілікті. Солардың ќата-

рында Х. Берсток, К. Грей, В. Худжонг, Г. Аллисон, Р. Блэквилл

сынды жєне басќа адамдар болды.

Біз бұл жұмысќа Үкімет мүшелерін кірістірмегеніміз бірден

көзге түсуі мүмкін. Маған сол кездегі ќызмет істеген Премьер-

Министрдің бұл мєселеге бас ауыртќысы келмейтіні жєне матери-

алдарды жинаќтауды тежейтіні туралы баян етілді. Стратегияны

жүзеге асыру жұмысын мұндай Үкіметке ќалай сеніп тапсыруға

болатын еді?! Сондыќтан 1997 жылдың күзінде мен Ќажыгел-

динді ќызметтен босаттым да, Үкіметті тараттым.

1997 жылғы тамызда біз Стратегияның жасалып біткен мєтінімен

тура мєреге шыќтыќ. Бұл кезеңде төмендегідей базалыќ басым-

дыќтар жүйесі түбегейлі айќындалды:
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«1. ҰЛТТЫЌ ЌАУІПСІЗДІК. Аумаќтың тұтастығын толыќ

саќтай отырып, Ќазаќстанның тєуелсіз егемен мемлекет ре-

тінде дамуын ќамтамасыз ету.

2. ІШКІ САЯСИ ТҰРАЌТЫЛЫЌ ПЕН ЌОЃАМНЫЊ ТОПТА-

СУЫ. Ќазаќстанға бүгін жєне алдағы ондаған жылдар ішінде

ұлттыќ стратегияны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ішкі

саяси тұраќтылыќ пен ұлттыќ біртұтастыќты саќтап, ны-

ғайта беру.

3. ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ МЕН ЖИНАЌТАЛЃАН ІШКІ

ЌОРЛАРДЫ ЖОЃАРЫ ДЕЊГЕЙДЕ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП,

АШЫЌ НАРЫЌТЫЌ ЭКОНОМИКАЃА НЕГІЗДЕЛГЕН ЭКОНО-

МИКАЛЫЌ ӨСУ.Экономикалыќ өрлеудің наќтылы, тұрлаулы

жєне барған сайын арта түсетін ќарќынына ќол жеткізу.

4. ЌАЗАЌСТАН АЗАМАТТАРЫНЫЊ ДЕНСАУЛЫЃЫ, БІЛІМІ

МЕН ЄЛ-АУЌАТЫ. Барлыќ ќазаќстандыќтардың өмір сүру жағ-

дайларын, денсаулығын, білімі мен мүмкіндіктерін ұдайы жаќ-

сарту, экологиялыќ ортаны жаќсарту.

5. ЭНЕРГЕТИКА РЕСУРСТАРЫ. Ќалыпты экономикалыќ өрлеу

мен халыќтың тұрмысын жаќсартуға жєрдемдесетін табыс

алу маќсатында мұнай мен газ өндіруді жєне экспорттауды

жедел арттыру жолымен Ќазаќстанның энергетикалыќ ресурста-

рын тиімді пайдалану.

6. ИНФРАЌҰРЫЛЫМ, ЄСІРЕСЕ КӨЛІК ЖЄНЕ БАЙЛАНЫС.

Осы шешуші секторларды ұлттыќ ќауіпсіздікті нығайтуға, саяси

тұраќтылыќ пен экономикалыќ өрлеуге септігін тигізетіндей

етіп дамыту.

7. КЕМЕЛДІ МЕМЛЕКЕТ. Ісіне адал єрі біздің басты маќсат-

тарымызға ќол жеткізуде халыќтың өкілдері болуға ќабілетті

Ќазаќстанның мемлекеттік ќызметшілерінің ыќпалды жєне осы

заманғы корпусын жасаќтау».

2030 жылға дейінгі Ќазаќстанның Даму

стратегиясынан, 1997 жыл

Енді алдымызда Стратегияны саяси тұрғыдан жария ету, сон-

дай-аќ оны ары ќарай жүзеге асыру туралы мєселе тұрды.

Стратегияны саяси тұрғыдан жария ету мєселесі мені екі түрлі

себеппен ќатты толғандырды. Біріншіден, Стратегияны адамдар
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ќалай ќабылдайды жєне жалпы ќабылдай ма, жоќ па, оны ары

ќарай жүзеге асырудың табысы осыған байланысты болды. Ешкім

сенбеген Стратегия өз маќсатын орындап шыға алмайтын еді. Жєне,

екіншіден, ќаншама еңбек сіңірілді, күш-жігер мен идеялар жұмсал-

ды, жұмыс топтарының єрбір мүшесі, мені ќоса алғанда, осы ќұжатќа

байланысты барлыќ істерге тікелей терең араластыќ. Сірє, осының

өзі-аќ Стратегияны жария ету туралы тамаша шешімдер табуы-

мызға көмектескен болуы керек.

2030 жылға дейінгі Ќазаќстанның даму Стратегиясы мен оны

жүзеге асырудың бірінші кезектегі шаралары 1997 жылы 10 ќазанда

еліміздің Парламентінде ресми түрде жарияланды. Сол күні мен

еліміздің Парламентінде Ќазаќстан халќына арнаған ең алғашќы

Жолдауыммен шығып сөйледім. Маған халыќќа Жолдау деген

идеяның өзі ұнады, оның ел ќұлағына сіңісті болып кеткеніне

ќуанамын. Ќазір жыл сайынғы Президенттің Ќазаќстан халќына

Жолдауы дєстүрге айналды. Онда бұл нағыз керектің өзі болды –

Республиканың барша халќына, барлыќ азаматтарына үн тастай

отырып, біз Стратегияның ерекше рөлі мен мєртебесін атап

көрсеттік.

Стратегия ұлттыќ маќсат пен оған жету жолындағы басым-

дыќтар жүйесін айќындады. Барша тұрғындардың экономикалыќ

жаќсы тұрмысы, єлеуметтік єділеттілік, ұлттыќ бірлік өзіне тєн

тєуелсіз, өркендеген жєне саяси тұраќты Ќазаќстанды ќұру еліміздің

миссиясы болып жарияланды. Менің сөзімде барша ќазаќстандыќ-

тардың тұрмыс жағдайын жаќсарту мен олардың ќауіпсіздігі, өркен-

деуі – біздің барлығымыз ќұрғымыз келетін Ќазаќстанды бейне-

лейтін түйінді сөздер екені айтылды.

Стратегияны жүзеге асыру тетіктеріне келсек, бұл ұзаќ мерзімді

басымдыќтардың єрќайсысы жылдыќ, үш жылдыќ жєне бесжыл-

дыќ жоспарларда белгіленетін болды, солар бойынша барлыќ мем-

лекеттік органдар көрсетілген мерзімде есеп беріп тұратын болды.

Бұл ұзаќ мерзімді басымдыќтар мемлекет пен барлыќ азаматтар-

дың күш-жігері тоғысќан нүктеге айналуы керек болды. Олар

еліміздің келесі жылдардағы бюджетін ќұру жєне кадр саясатын

жасаќтау кезінде ќолданылатын тєсілдер мен критерийлерді ай-

ќындады.

Стратегияны тез арада жүзеге асыру маќсатында, тіпті 1998

жылы шешуіміз керек болған бірсыпыра мєселелер айќындалды

жєне Үкіметке сол жылға арнап сегіз наќты тапсырма берілді.
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«1. Зейнетаќыларды, жєрдемаќыларды жєне бюджеттік

ұйымдарда жалаќыны толыќ жєне уаќтылы төлеуді ќамтама-

сыз ету.

2. Бір жыл ішінде аз ќамсыздандырылған кемінде 30 мың

азаматќа, бірінші кезекте ауылды жерлерде, жұмыс орындарын

ќұруға 3 жыл мерзімге 400 АЌШ долларына пара-пар сомада

шағын кредиттер беру.

3. Үстіміздегі жылдан бастап шағын жєне орта бизнесті,

фермер ќожалыќтарын дамытуға, жұмыс орындарын ќұруға ке-

мінде 100 млн. АЌШ доллары сомасында кредиттер берілуін

ќамтамасыз ету.

4. Мектептерді, ең алдымен ауылдыќ жерлердегі мектеп-

терді компьютерлендірудің кең ауќымды бағдарламасын іске

асыруға кірісу, бұл маќсатќа 1998 жылдың өзінде кемінде 22

млн. АЌШ долларын бөлу.

5. Шаруа жєне фермер ќожалыќтарына арналған кредит-

тердің кемінде 2,5 млрд. теңгеге арзандатылуын ќамтама-

сыз ету.

6. Салауатты өмір салты жолындағы ќоғамдыќ науќанды

бастау.

7. Осы маќсатќа кемінде 40 млн. АЌШ долларын бөле оты-

рып, тұрғын үй ќұрылысы бағдарламасын іске асыруға кірісу.

1998 жылғы сєуірде осы бағдарламаны жүзеге асырудың прин-

циптері мен одан күтілетін нєтижелер жайында жұртшылыќќа

баян ету.

8. Балалардың мектепке түгелдей баруын ќамтамасыз ету».

2030 жылға дейінгі Ќазаќстанның Даму

стратегиясынан, 1997 жыл

«Ќазаќстан – 2030» Даму стратегиясына негіз етіп алынған

постулаттар біздің кез келген жоспарларды жасаудағы тұраќты

бағдарымыз болып табылады жєне өзінің өміршеңдігін жоғалтпай-

ды. Єңгіме алғашќы кезеңде саясаттан басым тұратын ќуаты мол

экономикалыќ реформалар туралы, мемлекеттің ашыќ реттеушілік

ќызметін саќтай отырып, нарыќты ќұру, тікелей билікті єлсірет-

пейтін єкімшілік жүйесін демократияландыру туралы болып отыр-

ғандыќтан, онда саяси жєне экономикалыќ радикализмге орын

жоќ. Менің білуімше, бұл сирек кездесетін өте бірегей тєжірибе.
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Ќазаќстан 1991 жылы тєуелсіздік алған сєттен бастап өз мем-

лекетінің дамуына «синергетикалыќ принциптерді» ќолданған ал-

ғашќы мемлекеттердің бірі болған фактіні атап өтпеске болмайды.

Бұл стратегияны пайдалану таза бєсекелестіктің элементтері мара-

патталып, мемлекеттік реттеушіліктің ашыќ желісін ќұрайтын мем-

лекеттік саясаттың жасалуы үшін түрлі ќұрылымдар жиынтығын

талап етеді.

«Саяси тұраќтылыќ бєрінен де жоғары. Азиялыќ ќоғамдағы

тєртіп пен реттілік демократиядан маңыздыраќ, сондыќтан соңғы-

сы біртіндеп дамытылуы керек». Бұл Ли Куан Юдың саяси кредо-

сы. Мен мұндай єдістің жаныма жаќын екенін ешќашан жасырған

емеспін. «Єуелі экономика, ал сонан соң саясат» деген сөзді

єрдайым айтамын. Мені сол үшін де сынағандар болды. Алайда

саясатты адамдардың жаќсы тұрмысы мен тыныштығынан бұрын,

бірінші кезекке ќойған КСРО-ның ќұлауы ылғи да менің көз ал-

дымда тұрады.

Жоспарлы экономикадан бєсекелестікке ќарай

Бір кезде біз мінсіз мемлекет ќұрып жатырмыз деп ойладыќ.

Мүлде єртүрлі халыќтар мекендеген «ќұрлыќтың алтыншы бөлігі»

бір идеямен өмір сүрді. Бєлкім, біздің бєрімізді біріктірген тұғыр-

наманың дєл осы идеяшылдығы кеңестік мемлекеттің басќадай

барлыќ ќұрамдас бөліктері үстінен саясаттың үстемдік етуіне се-

бепші болған шығар.

Одаќтас республикалардың «тіндерін» бір орталыќќа түйіндеп,

«бір ұлы отан» идеясын ќолдау үшін наќ осы аќылға ќонбайтын

экономикалыќ заңдар бойынша өндірістік жєне шаруашылыќ бай-

ланыстар ќұрылған-ды. Алайда, табиғат заңдары секілді, экономи-

ка заңдарында да объективті сипат болады, ол адамдардың ќалауы

бойынша ќайта жазылмайды немесе жойылмайды. «Жарќын бола-

шаќќа» жету жолындағы саяси бағыт сабын көпіршігі секілді жа-

рылып кетті. Єрине, оған көптеген жайлар, біраќ негізінен – тиісті

экономикалыќ негіздің жоќтығы себепші болды. Ќашан Идея жоќќа

шығарылғанда, ал мемлекет өз өмірінің соңғы жылдарын єупірім-

деп өткеріп жатќанда, жаппай етек алған дағдарыстан шегіне жетіп

созылған бұл жасанды экономикалыќ «тіндер» бырт етіп үзіліп

кетті. Осы ќиын жағдайдан шығудың жолын іздеген кеңестік бас-
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шылыќ жаңалыќќа көшуге тырысты, біраќ ол ескі «кеңестік» тєсіл

бойынша саясаттан басталды. Бұл көшу тығырыќќа єкеп тіреді.

Экономика – саяси тєуелсіздіктің негізі. Егер ел экономикасын

реформалау жөнінде жасалған біздің алғашќы ќадамдар, дұры-

сында тек сол кезеңдегі «посткеңестік» бейберекеттіктен аман ќалу

жөніндегі кезек күттірмейтін шаралар болса, ал ќазіргі жүргізіліп

жатќан реформалар стратегия мен айќын жоспарлардың шеңбері-

не сыйғызылған жєне болашаќтағы наќты нєтижеге бағытталған.

Бұл нєтиже – біздің елімізге єлемдік деңгейде ойдағыдай бєсеке-

лестікке түсуге жағдай туғызуға бейімі бар күшті, диверсифика-

цияланған экономикалыќ жүйені ќұру. Сонымен бірге, бұл тек

нарыќќа жєне басќа да экономикалыќ түсініктерге жол ашу үшін

ғана емес, жалпы бейнелеп айтќанда, «күн астындағы өз орнымыз-

ды» табу үшін бєсекеге түсу еді.

Президенттің Ќазаќстан халќына жыл сайын Жолдау арнау

дєстүрі «Ќазаќстан стратегиясы – 2030»-дан басталды. Єрбір мұндай

Жолдау – біздің жалпы Стратегиямыздың ќұрамдас бөлігі жєне

біздің жолымыздың ќұрамдас бөлігі. Ал кейінгі жылдарғы Жол-

дау «Ұлттың бєсекеге ќабілеттілігінің» белгісі болды.

Менің пікірімше, елдің бєсекеге ќабілеттілігі елдің єрбір азама-

тының бєсекеге ќабілеттілігін арттыруға мүмкіндік туғызатын ќолай-

лы жағдайлардың жиынтығымен айќындалады. Адамдар туралы

айтќанда, австриялыќ экономист Йозеф Шумпетердің кєсіпкерге

берген, менің өзіме де өте ұнайтын, аныќтамасын, мысал ретінде

келтірсем бе деймін. Шумпетердің айтуынша, кєсіпкер тек басќа-

рып ќана ќоймайды, ол басќару жөнінде тың, ерекше шешімдер

ќабылдайды. Кєсіпкер жаңартулар енгізеді жєне экономикалыќ

тєуекелге бару үшін өзіне жауапкершілік алады. Мен ќазаќстан-

дыќтардың – жаңалыќќа, сынаќтарға, жасампаздыќќа жаны ќұштар

жєне де ең бастысы єрдайым тєуекелге єзір тұратын, өзіне жауап-

кершілік алатын сондай кєсіпкер болуын ќалар едім.

«Дүниені өзгерткің келсе – өзіңнен баста» деген ќанатты сөзді

басшылыќќа ала отырып, біздің єрќайсымыз бєсекеге түсуге жєне

жеңіп шығуға үйренуіміз керек. Ал біздің жалпы бєсекеге ќабі-

леттігіміз, түпкі нєтижеде, халыќтың жаќсы тұрмысына жеткізуі

тиіс. Мен бұл арада жаңағы айтылғандардың мағынасына неғұрлым

тереңірек тоќталғым келеді. Ќазаќстанның бєсекеге ќабілеттілігі

ұлттың тек материалдыќ ќана емес, рухани баюына да єкелуі тиіс.

Экономиканың өркендеуімен бірге, соның ізінше мєдениет пен

өнердің, ќазаќ тілінің, халќымыздың дєстүрлері мен өмірлік фило-

софиясының гүлденуі жүруге тиіс.
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Ұлттың бєсекеге ќабілеттілігі – бұл оның єрбір өкілінің бєсеке-

ге ќабілеттілігі, оның єзірлік деңгейі, білімі мен жеке басының

дамуы. Ал елдің бєсекеге ќабілеттілігі – бұл халыќтың жаќсы

тұрмысы жєне оның єлеуметтік-экономикалыќ даму деңгейі. Бұл

арада динамикалыќ бағдарлама жасау принципі жұмыс істеуі ке-

рек: маќсатќа жету үшін ќаржыны айќындау ќажет.

Жаңа экономиканы ќұру – ќиын да тєуекелді міндет. Оны

шешу кезінде біз «2003-2015 жылдарға арналған Ќазаќстанның

индустриялыќ-инновациялыќ даму стратегиясына» арќа сүйейміз.

Оның бірінші кезеңін жүзеге асыру отандыќ экономиканың ќұры-

лымы мен оның өсу динамикасын түбегейлі өзгертуге мүмкіндік

берді. Стратегия маќсатына жету біздің экономиканың табиғи

ресурстардың єлемдік бағасының конъюнктурасына тєуелді болу

проблемасын шешеді, диверсификациялау арќылы экономиканың

шикізат бағытынан бас тартуына жағдай туғызатын болады, сер-

вистік-технологиялыќ экономикаға көшу үшін негіздер ќаланатын

болады. Біздің сарапшылардың есептеулері бойынша, индустрия-

лыќ-инновациялыќ саясаттың жүргізілуі экономикалыќ өсу ќар-

ќынын кемінде жылына 8,8-9,2 пайыз көлемінде ќамтамасыз етуге

мүмкіндік туғызады.

Сонымен ќатар, индустриялыќ-инновациялыќ даму Стратегия-

сы – бұл бар болғаны дайындыќ кезеңі ғана. Єлемде постиндуст-

риялыќ ќоғамның орнауы єлі аяќталып біткен жоќ. Ќазаќстанда

єлі де секіріс жасап, индустриялы-дамыған елдердің ќатарына кіру

мүмкіншілігі бар. Аталмыш Стратегияны жүзеге асыру оќиға ба-

рысын күрт өзгертуі жєне елімізді осы секіріске дайындауы керек

болды. Осы арада біз бұл секірісті ќайда бағыттауымыз керек де-

ген негізгі мєселе бой көрсетеді.

Бір жағынан, ќолда бар єлеуетті пайдалану ќажет, себебі тірі

ќалу түйсігінің талап етуі бойынша Ќазаќстан «секіріс» жасау үшін

тау-кен металлургиясы, ауыр өнеркєсіп, ауыл шаруашылығы секілді

біршама дєстүрлі салаларға, сондай-аќ – ядролыќ энергия мен

космостыќ технологияларды дамытуға табан тіреуі керек. Екінші

жағынан – инновациялар мен жоғары технологиялар есебінен

экономиканың өнімділігін арттыруға ќарай жылжуымыз ќажет.

Мұның өзі экономиканың ќабілеттілігі мен тұраќты экономика-

лыќ өсуге жетудің шешуші факторы болып табылады.

Біз үшін Финляндия өнеге бола алады. Бұдан бұрын не күшті

ғылыми базасы, не алдыңғы ќатарлы өнеркєсібі болмаған, бес мил-

лиондыќ халќы бар, солтүстіктегі кішкентай ғана ел, жоғары тех-

нологиялыќ дамуды тірек ете отырып, бүгінде єлемдегі айырыќша
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бєсекеге ќабілетті экономика ретінде мойындалып отыр. Финдік

ұлттыќ өндірістік модель немесе «финдік инновациялыќ керемет»

бүгінде єлемдегі ерекше тиімділердің бірі болып танылды. Оған

негіз болған білім берудің жоғары деңгейі, ғылымға ќаржының

конкурстыќ принциппен бөлінуі, мемлекетті, ғылым мен бизнесті

біртұтас етіп біріктірген өркенді инновациялыќ инфраќұрылым  еді.

Финляндия бірнеше жылдар бойына бєсекеге ќабілеттіліктің

Давостыќ индексінде өз көрсеткіштері бойынша көш басында тұр.

Одан кейінгі ќатарда АЌШ, Швеция, Тайвань, Норвегия, Ислан-

дия, Сингапур, Австралия, Канада, Швейцария, Жапония,Ұлыбри-

тания, Германия жєне Израиль келеді. 2005-2006 жылдардың ќоры-

тындысы бойынша Ќазаќстан 117 елдің ішінде 56 орынды иеленді.

Бұл көрсеткіш бойынша біз ТМД-ның барлыќ мемлекеттерінен

алда озыќ келе жатќанымызды ескерте кетейін.

Ќазіргі єлемде елдердің ресурстарын өздері ғылым мен техно-

логияның ерекше дамыған єлеуетіне ие болған бағыттарына топ-

тастыруға мүмкіндік беретін халыќаралыќ еңбек бөлінісінің схема-

сы ќалыптасќан. Мєселен, есептеу жєне офистік техникаларды

өндіру көлемі бойынша АЌШ көш басында келе жатса, Жапония

электрондыќ өнеркєсіпте үстемдік ету жағдайына ие болған, Швей-

цария – фармацевтика өнеркєсібінде біден-бір көшбасшы.

Алайда мұның барлығы аталмыш схема өзгермейді деген сөз

емес.  Жазмыштың маңдайға жазуына байланысты ахуал аяќ ас-

тынан өзгеруі мүмкін: ол ол ма, мєселен, кез келген, тіпті єлемдік

экономикада жаңа ойыншылардың, жаңа өндірушілердің жєне

рыноктардың пайда болуы ыќтимал; ал мұның өзі – дамудың

жаңа кезеңіне ќадам басќандыќ. Соның тамаша мысалы – Индия

бағдарламалыќ ќамтамасыз ету өндірісінде єлемдік көшбасшылыќќа

бірден екпіндеп шыќты. Мен бұл ерекше ќұбылыспен танысу үшін

«Азияның силикон алќабы» орналасќан Бангалорға арнайы бар-

дым. 2004 жылы Индия осы аќпараттыќ өнімді 17 млрд. доллардан

астам сомаға экспорттады. Бүгінде үнділік мамандар єлемнің ең

үздік IT-компанияларының сұранысына ие болып, «Майкрософт»

ќызметкерлерінің 34%-ын, «Ай-Би-Эм» ќызметкерлерінің 28%-ын,

«Интел» компаниясының 17 %-ын ќұрап отыр.

Біз стратегиялыќ ќұжаттарымызды ойдағыдай жүзеге асырған

жағдайда  мемлекеттік бюджетті толтырудың негізгі көзі – жалпы

мөлшердің шамамен 85%-ы шикізаттыќ емес сектордың кєсіпорын-

дарынан түсетін кірістер болатынына жетеміз. Осымен бірге эко-

номиканы монеттендіру 30%-дан, ал инфляция 4-5%-дан аспайтын

болады.
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Онан єрі, 2008 жылдан бастап екінші онжылдыќ – Ќазаќстан

– 2020 стратегиясы бойынша жұмысты ќолға аламыз. 2010 жылға

дейінгі бірінші стратегиялыќ жоспарда екі маќсат ќойылды: бірінші

– 2005 жылмен салыстырғанда ішкі жалпы өнімді екі есе ұлғайту,

екінші – бєсекеге ќабілетті экономиканың негізін ќұру. Егер де

бірінші кезең – Ќазаќстан-2010 –дағдарыстан кейінгі жылдары

басталып, «жылжымалы» үшжылдыќ мемлекеттік бағдарламалар-

дан тұрса, ал екінші кезеңде, экономикалыќ ахуалды анығыраќ

болжау кезінде, бізде Жапония мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдер-

індегі секілді дамудың бесжылдыќ жоспарларын ќабылдау мүмкіндігі

туады. Оның үстіне біздің экономикада көрсеткіштер деңгейін

көтеру жєне жаңа нысаналарды таңдау керек болды. Мысалы,

еліміздің ішкі жалпы өнімін 2000 жылмен салыстырғанда 2015

жылы 3,5 есе ұлғайту жоспарланады. Немесе 2015 жылы жан

басына шаќќанда ішкі жалпы өнімді 8-10 мың АЌШ долларына

жеткізу керек, бұл Сауд Арабиясы мен Португалия жєне Испа-

ния секілді бірќатар еуропалыќ елдердің деңгейімен біршама ќатар-

лас келеді.

Ќазір Ќазаќстан, «Ќазаќстан-2030» Стратегиясын негізге ала

отырып, өзінің алдына 10 жыл ішінде єлемдегі бєсекеге барынша

ќабілетті елу елдің ќатарына кіру жөнінде өршіл маќсат ќойып

отыр. Өткен жылдардағы стратегиялыќ жоспарлаудың оңды тєжіри-

бесін пайдаланып, біз «єлемдегі бєсекеге барынша ќабілетті елу

елдің ќатарына кіру Стратегиясын» жасадыќ. Онда дамудың жеті

басым бағыты айќындалды, олардың жүзеге асуы алға ќойған міндет-

терді шешуге жағдай туғызатын болады.

«Біз ќатаң бєсекеге єзір тұрып, оны өз мүддемізге пайда-

лана білуіміз керек. Ќазаќстан көп тарапты халыќаралыќ эко-

номикалыќ жобаларға белсене ќатыса алады, ќатысуға тиіс

те, өйткені олар біздің жаћандыќ экономикаға кірігуімізге

жєрдемдеседі єрі сол арќылы біздің ќолайлы экономикалыќ-

географиялыќ жағдайымызға жєне ќолымыздағы ресурстары-

мызға сүйенеді.

Мемлекет өз тарапынан іскерлік бастамашылыќтың жо-

лындағы заңнамалыќ, єкімшілік жєне бюрократиялыќ кедергі-

лерді ысырып тастауға, жеке меншік капиталдың келешегі үлкен

кемел бастамаларына тікелей ќолдау көрсетуге міндетті».

«Ќазаќстанның єлемдегі бєсекеге барынша ќабілетті елу

елдің ќатарына кіру Стратегиясы» атты Ќазаќстан

халќына Жолдауынан, Астана, 1 наурыз 2006 жыл
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Алдағы онжылдыќта жаңа технологиялыќ сипатты дамудың

шешуші бағыттары био-жєне нанотехнологиялар, жасанды интел-

лект жүйелері, жаћандыќ аќпарат тораптары жєне жоғары жыл-

дамдыќтағы көлік жүйелері, ќуат үнемдеуші технологиялар бо-

лып табылады. Өндірісті автоматтандыру, космостыќ технология-

лар, күні бұрын белгіленген ќасиеттерімен ерекшеленетін ќұрас-

тырмалы материалдар өндірісі, ядролыќ энергетика єрі ќарай да-

мытылады. Өндірісті одан єрі интеллектендіру, үзіліссіз инноваци-

ялыќ үрдіске көшу жүзеге асырылады. Білімге негізделген жаңа

үлгідегі ќоғамға біртіндеп көшу аяќталады.

Бұл бағыттарды біз бєсекеге ќабілеттілікті арттырудың ќазаќ-

стандыќ Стратегиясын жүзеге асыру кезінде назарда ұстауымыз

керек.

Биотехнология, нанотехнология, космостыќ ќызмет жєне аќпа-

раттыќ-байланыс технологиялары секілді ғылыми-техникалыќ ба-

ғыттарда наќты нєтижелерге жетуге біздің мүмкіншілігіміз бар.

Наќ осы бағыттар бойынша таяу болашаќта бізге мыңдаған жоға-

ры білікті мамандар мен дипломды ғалымдар ќажет болады.

Жоспарларымызды жүзеге асыру жөніндегі алғашќы табысты

ќадамдарымыз ќазірдің өзінде жасалды.

2006 жылдың маусымында тұңғыш ќазаќстандыќ «КazSat» спут-

нигі ұшырылды. Космостыќ ќызметті дамытудың мемлекеттік бағ-

дарламасы шеңберінде жобалармен мыңнан астам ќазаќстан-

дыќ ғалымдар жұмыс істеуде. Сол жылдың 15 ќыркүйегінде тұңғыш

ќазаќстандыќ «Алатау-Сити» аќпараттыќ технологиялар паркі (АТП)

ашылды. Оны ќұру туралы ой 2002 жылы Индияға барған сапа-

рымда, ондағы ірі машина жасау, тамаќ жєне тігін өнеркєсібі,

халыќ ќолөнері, сондай-аќ космостыќ зерттеулер орталығы – Бан-

галор ќаласында болған уаќытымда туындаған еді. 2003 жылдың

тамызында «Аќпараттыќ технологиялар паркі» арнайы экономика-

лыќ аймаќтарын ќұру туралы» Жарлыќ шыќты, ал 2004 жылы

бұл кешенді салу ќұрылысы басталды. «Алатау-Сити» аќпараттыќ

технологиялар паркі жұмыс істеу үшін өтініш берген 25 компания-

ның 11-і іріктеліп алынды. Мен IT-индустриясы саласындағы єлемдік

алдыңғы ќатарлы барлыќ компанияларды осында келіп жұмыс істеуге

шаќырамын, сіздердің бизнестеріңіз өздеріңізге де, Ќазаќстанға да

тиімді болуы үшін барлыќ ќолайлы жағдайды жасаймыз.

«Алатау-Сити» – хай-тэк-индустриясының тұңғыш объектісі,

ол Орталыќ Азияның жаңа интеллектуалдыќ орталығы болады,
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аќпараттыќ технологиялар паркі жұмысына аќпараттыќ техноло-

гиялар мен байланыстар саласындағы єлемдік көшбасшылар тар-

тылуда. «Майкрософт», «Хьюлетт-Паккард», «Сименс», «Циско-

Систем», «Талес», «Эл Джи», «Сан Макросистем», «Самсунг»

компанияларымен ынтымаќтастыќ туралы меморандумдарға ќол

ќойылды.

Біз Ұлттыќ нанозертханасын ќұру жөнінде алғашќы ќадамдар

жасаудамыз, онда Ќазаќстанның барлыќ ғалымдары үшін жұмыс

істеуге мүмкіндік туғызылады. 2008 жылы Астанада єлемдік дең-

гейдегі Ұлттыќ биотехнологиялыќ орталыќтың жаңа кешені салы-

натын болады. Ќазірдің өзінде шет елдерде жұмыс істейтін ќазаќ-

стандыќ ғалымдар осы орталыќта ќызмет етуге ынта білдіруде

жєне бүгінде олар бірлескен ғылыми жобаларға ќатысуда.

Єлемдік нарыќта біздің экономикалыќ мүдделерімізді ілгері

жылжыту негізгі міндеті болып табылатын ірі ұлттыќ компания-

ларды біріктірген «Самұрыќ» мемлекеттік холдингі ќұрылды. Даму

институттары ќызметін үйлестіріп, индустриялыќ жобаларды ќар-

жыландыруға жєне экономиканы диверсификациялауға көмекте-

суге тиіс «Ќазына» орныќты даму ќоры ашылды. 2005 жылдан

бастап 520 инвестициялыќ жоба жүзеге асырылды. Даму инсти-

туттарының ќамќорлығымен ќұны 2,2 млрд. АЌШ доллары тұра-

тын 90 жоба ќаржыландырыла бастады.

Мұның бєрі бізді ќанаттандырады, біраќ мемлекет даму

үрдісіндегі барлыќ рөлді өзіне ала алмайды. Ѓылыми зерттеулерді

ойдағыдай енгізіп, коммерцияландыру үшін белсенді кєсіпкерлік

орта ќажет. Егер де мемлекет ғылыми саланың дамуын, мысалы,

маќсатты жєне кепілді ќаржыландыру арќылы єлде ќалай реттеп

отыратын болса, ғылым мен өндірісті интеграциялау бойынша баста-

ма жекешелік жолмен неғұрлым пєрменді жүргізілген болар еді.

Ол біздің азаматтардың тарапынан ќолдау табуы керек.

Ѓылым мєселелерін ќарастырумен ертерек айналысќандыќтан

мен бизнестің рөлі басќаша болуы керек деген ойға жиі келемін.

Дағдарыс жылдары елімізде бизнестің «делдалдыќ» кезеңі болды.

Ќазіргі кезде ќызмет көрсету саласы шапшаң дамуда. Алайда бізге

бұдан да биікке ұмтылудың кезі келді. Бізге жоғары технология-

лыќ тауарлар өндірісі мен ќызмет көрсетуге бағытталған бизнес

ќажет. Ѓылымды көп ќажет ететін өндіріс экономика дамуының

келешектегі басым жағы болуы керек.
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Ертеңгі Ќазаќстан:

серпілістер мен басымдыќтар

Ќазаќстан Республикасының тєуелсіздік алып, дербес саяси жєне

экономикалыќ даму жолына түскенінен бері де он бес жыл өтті.

Єрине, тарих өлшемімен алып ќарағанда, он бес жыл айтарлыќтай

көп уаќыт емес. Сонымен бірге, осы кезеңде Ќазаќстан үлесіне,

барлыќ басќа посткеңестік республикалардағы секілді, ќатаң эко-

номикалыќ жєне єлеуметтік сынаќтар тап болды.

Оң нєтижелер туралы айту єрдайым жаќсы. Біраќ сол кезеңде,

біздің жолымыздың єу басында-аќ, ешкімде де дайын теория жєне

єсіресе жоспарлы экономикадан нарыќќа көшудің толығыраќ стра-

тегиясы болған жоќ. Посттоталитарлыќ ќоғамды, єсіресе кеңестік

адамдардың бірнеше буыны бастан өткерген империялыќ комму-

низмді өзгертудің тиімді тєжірибесінің мысалдары болмады. Бізде

ќажетті білім мен дайындыќтан өткен кадрлар жоќ болды. Біз шет

елдерден шаќырылған кеңесшілер мен өз басќарушыларымыздың

жинаќталған орасан зор тєжірибесіне арќа сүйедік. Дегенмен кадр

саясатында ескі тєжірибемен, ең бастысы, ескіше ойлау дағдысы-

мен бойкүйез болмаған жас кєсіби экономистер мен ќаржыгер-

лерді тірек ету керек болды. Барлыќ осы жылдары мен жаңа

басќарушылардың, олардың арасында єрќилысы болса да, бірнеше

буынын өсіріп шығарумен, соларды тєрбиелеумен, іздестірумен

тікелей айналыстым.

Ќазаќстан бірінші болып посткеңестік кеңістікте нарыќтыќ эко-

номиканың институттарын ќұрумен ќатар, мемлекеттік басќару

жєне реттеу секілді єлемдік тєжірибеде мойындалған стратегия-

лыќ жоспарлауды таңдап алды. Аталмыш ќұжаттар тек дамудың

негізгі кезеңдері мен басымдыќтарын айќындап ќана ќоймады, олар

дағдарыстар мен бейберекеттіктің аумалы-төкпелі уаќытында біздің

жолымызды сызып берді жєне зєру де болса жеңіл-желпі мєселе-

лерге бой алдырып, адасып кетуге мүмкіндік бермеді.

Ќол босай ќалғанда, мен осы тарауда айтылған үш стратегия-

лыќ ќұжаттың єрќайсысын жиі ќайталап оќып шығамын. Олардың

ќай-ќайсысы да біздің ќоғамда болып өткен оќиғалардың айнасы

тєрізді. Оларда сол уаќыттың жиынтыќ рухы бар – ќайсысын

ашып ќалсаң да, Ќазаќстанда нендей оќиғалар, ќандай проблема-

лар болғаны бірден түсінікті болады. «Ќазаќстанның егемен мем-

лекет ретіндегі ќалыптасуы мен дамуының стратегиясы» мен «Пре-

зидент Меморандумы» сол кезеңде елімізде болған дағдарыстың
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мєн-мағынасын жєне барлыќ өткір жаќтарын көрсетеді. Ал «Ќазаќ-

станның 2030 жылға дейінгі даму Стратегиясы» Ќазаќстан табы-

сындағы сенім мен оптимизмнің сєулесі болды. Ол халыќтың өзіне

деген сеніміне, мемлекеттен ќайыр күтпей, өз тағдырын өзі ше-

шуіне көмектесті.

Сол уаќытта «стратегия» деген сөз жұрттың көбінің ќұлағына

түрпідей тиді. Мен 1997 жылы «Ќазаќстан-2030»-ды жария еткен-

імде, еліміз өзінің дағдарыс жүйесінен енді-енді шыға бастаған, ал

Оңтүстік-Шығыс Азия мен Ресейде ќаржы дағдарысы єлдеќашан

белең алған кез еді. Осымен бір мезгілде біз єлемдік экономика-

ның бүкіл тарихында мұнай бағасының болып көрмеген рекорд-

тыќ төмендеуі салдарынан кейін ысырып тасталдыќ. Алайда бұл

біз үшін торығудың себебі бола алмады.

Стратегияның осы тарауында айтылғандардың єрќайсысы

тєуелсіз Ќазаќстан ќұрылысында ерекше рөл атќарды жєне дамудың

үздіксіз жаңа сапалыќ кезеңдерін белгіледі. Біз бірінші кезеңде

барлығын нөлден бастадыќ – жоспарлы экономикадан толыќтай

оған ќарама-ќарсы нарыќ жүйесіне көшуді жүзеге асырдыќ. Ќазір,

стратегиялыќ жоспарлаудың екінші кезеңінде біздің алдымызда

енді макроэкономикалыќ тұраќтандыруды ќамтамасыз ету, еліміздің

заңдыќ базасын, ќаржы жүйесін, єлеуметтік сала мен өндірістік

секторды жетілдіру секілді мүлде басќаша міндеттер тұр. Үшінші

кезеңнің міндеттері агроиндустриялыќтан индустриялыќ жєне

постиндустриялыќ мемлекетке көшу, дамушы елден дамыған елге

айналу болып табылады.

«Кеңес Одағы ыдырап, коммунизм ќұлаған соң, Ќазаќстан

небєрі он бес жылда тєуелсіз мемлекет болып ќұрылды. Бұған

дейінгі ќазіргі заман тарихында ол ешќашан тєуелсіз болып

көрмеген еді. Демократияны, саяси саналылыќ пен еркін нарыќ-

тыќ экономиканы ќұруды нөлден бастауға тура келді. Осыны

есепке ала келгенде, Ќазаќстанға бұл салаларда өсуге ќол жет-

кізуі, аса үздік жєне оң табыс болды».

Мартин Стифф, «United Press International»,

6 желтоќсан 2005 ж.

Єрине, ең ќиын алғашќы жылдары нарыќтыќ реформалар ќай-

шылыќтармен жүргізілді, кей-кейде «тайғанаќтап та» ќалды. Эко-

номиканы тұраќтандыруға жасалған көптеген бағдарламалар уаќыт-

ша жєне жалќылыќ сипат алды. Бір міндетті шешу, көбінесе, орын-
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далуы оңайға соќпайтын басќа проблемалардың пайда болуына

єкеліп соќты. Біраќ наќ сол жылдар біздің кейінгі табыстарға же-

туімізге ғана емес, тєуелсіз мемлекет ретінде ќалыптасуымызға да

көмектесті.

Ќол жеткен табыстарға Ќазаќстан кезең-кезеңімен келді, өзінің

мемлекеттік экономикалыќ саясатын «таңдаудан таңдауға» дейтін

принциппен емес, экономикалыќ дамудың инвестициялыќ цикл деп

аталатын объективтік ќисынына сєйкестеп жүргізді, ол сараптау

бағасы бойынша ондай циклдардың ұзаќтығы кемінде 10-15 жылға

созылатын еді.

Біз өте маңызды, сонымен бірге тамаша уаќытта өмір сүру-

деміз. Бүгінгі күні біздің єрќайсымыз не істейміз жєне не тынды-

рамыз, міне, ќазаќстандыќтардың келесі буыны ќандай елде тұра-

тыны соған байланысты деген ойға жиі берілемін. Өйткені мемле-

кеттің міндеті өз азаматтарының жынысына, жасына, ұлтына жєне

ќандай этникалыќ топќа жататынына, олардың ќандай аймаќтар-

да тұратынына жєне басќа да ерекшеліктеріне ќарамастан, өмірден

өз орнын тауып, ќалыптасуы үшін, соларға баламалы тең

мүмкіндіктер туғызатын болуы керек.

Сонымен ќатар даму мен жоғары єлеуметтік шығындардан

туындайтын масылдыќ пиғылдар бір-бірімен ќабыспайтынын ай-

ќын түсінуіміз ќажет. Күні бүгінге дейін барлыќ єлеуметтік бағдар-

ламаларды ќаржыландыруды ќолда бар мұнай кірістері есебінен

он еселеп арттыру ќажет деген пікірлер орын алуда. Естеріңізде

болсын, мұнай сатудан түсетін ќомаќты кірістер єрдайым мемле-

кет үшін молшылыќ көзі болып табылмайды. Бұл арада Венесуэла,

Нигерия жєне Сауд Арабиясы секілді елдердің өкінішті тєжіри-

бесін еске алсаќ та жеткілікті.

Біз бұл ќателіктерді ќайталамауымыз керек. Біз өз экономика-

мыз бен азаматтарымыздың бєсекеге ќабілеттілігін мұнай доллар-

ларына «тұншыќтырмауымыз» ќажет. «Ќазаќстан – 2030» страте-

гиясында бізде бейне бір мұнай жоќ секілді жағдайда өмір сүріп,

жұмыс істеуіміз керек екені айтылады. Бұл ойда терең мағына

жатыр.

Біздің стратегия ќолдағы бар ќаржыны аќылмен тұтынып, аќыл-

мен жұмсау принциптеріне негізделуі, яғни кєдімгі отбасы секілді

мемлекетте «ќиын күнге» деп саќтап ќоятын арнайы ќоры болуы

керек. Мұнай сатудан түскен ќаржының бір бөлігі ғана еліміздің

ішкі денсаулыќ саќтау, білім беру, ауызсу мен жол ќұрылысы

сияќты осы заманғы єлеуметтік-инженерлік инфраќұрылымын

жасауға бағытталатын болады. Бұл – негізінен «нарыќтың ќұлды-
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рауы» дейтін, шын мєнінде мемлекеттің араласуы ќажет болып

табылатын салалар. Мысалы, ұлттың денсаулығы мен оның білім

деңгейі – ќандай жағдайда да ќұлдырауға жол берілмейтін дүние-

лер.

Єлемнің бірде-бір елі өзінің алдына дєл осындай ќысќа мерзім-

де мұндай өршіл міндет ќойған емес. Алайда күндердің күнінде

дєл осының біздің жол деп атайтынына мен сенемін.

Тєуелсіздіктің алғашќы жылдары Ќазаќстан ќарсыдан соќќан

жел мен жауған жаңбырға, өзінің шаршап-шалдыќќаны мен

ќорќынышына, айналасындағы єр түрлі ќиын жайларға ќарамастан,

тау асуларымен тайсалмай жүріп келе жатќан жолаушының жағ-

дайын көзге елестететін.

Алғашќы ќадам – өте күрделі. Жаңа мемлекетімізді ќұруға

кіріскенде, ең алдымен біздің үйіміздің мыќты іргетасы, негіздердің

негізі – жаңа Конституция керек екенін түсіндік.

Біз сонау 1995 жылы ќабылданып, ќазіргі ќолданыста жүрген

Конституцияға бірден келген жоќпыз. Иє, оның алдында 1993

жылы тұңғыш Конституциямыз ќабылданды, Президенттің 140-

тан астам заң күші бар Жарлыќтарына ќолы ќойылды, сондай-аќ

өмірдегі болып жатќан сол өзгерістердің ќажеттігін түсінбеген жєне

оны ќабылдағысы келмеген адамдармен арада ұзаќ жылғы табан-

ды күрестер өтті. Сол жағдайлардың ќалай болғаны туралы келесі

тарауда айтамын.
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XVIII
  ғасырдағы француз заңгері, биліктің бөлінуі ту-

                     ралы ілімнің авторы Шарль де Монтескье былай

деген екен: «демократияның принциптері тепе-теңдік рухын жо-

ғалтып алғанда ғана емес, сонымен бірге, тепе-теңдік рухын шегі-

не дейін жеткізіп, єркім өзінің билікке сайлаған адамдарымен тең

болуға ұмтылғанда іриді».

КСРО-ның өмір сүруінің соңғы жылдарында республикалар-

дағы єртүрлі деңгейдегі депутаттар єкімшілік-єміршілік жүйенің

сыншысына айналып кетті. Бұќаралыќ аќпарат ќұралдары Жоғарғы

Кеңестер мен Съездердегі халыќ депутаттарының пікірталастарын

тікелей эфирде таратып, оларға биліктің єртүрлі тармаќтарының

арасындағы ќаќтығыстар сипатын берді. Ерсілігі сол, Кеңес

өкіметінің түпќазығы болып табылатын Кеңестердің өздері

біраздан кейін осы өкіметті көпшіліктің алдында тұралатудың

аренасына айналды.

Бұќаралыќ аќпарат ќұралдары өзінің негізгі міндеті – адамға

шындыќ аќпаратты жеткізудің, жаңа өзгерістердің өскіндерін ай-

тып, жалпы адамзаттыќ ќұндылыќтарды саќтаудың орнына ќызба-

лыќтың отына май ќұйды.

Ондаған жылдар бойғы цензура мен тыйым салулардан кейін,

ќоғам басќа бір  ұшќарылыќќа ұрынып, сөз еркіндігі мен жариялы-

лыќ принциптері адам танымастай болып өзгерді. Жариялылыќ

тамаша, егер ол тексерілген аќпаратты беретін болса. Жалған аќпарат

– ол еркіндік емес, еркіндікке ќиянат жасағандыќ. Мұны өркени-

етті ќоғамдар ерте түсінген, сондыќтан оларда жала жапќаны үшін

заңның барлыќ ќатаңдығымен жауап сұралады. Осынау аса күрделі

жағдайларда түрлі саясаткерсымаќтар адам сезімін саудаға салып,

билікке ұмтылды, мемлекеттіліктің түпќазығын шайќалтты, сөйтіп

мемлекеттің тұтастығына ќауіп төндірді.

Нєтижесінде біз наќты не таптыќ? Тапќанымыз – ұзаќќа

созылған көпжаќты саяси дау-жанжалдар болды, ал оған орта-
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лыќтағы жєне одаќтыќ республикалардағы єртүрлі саяси топтар

ќатынасты.

Тоќсаныншы жылдардың басындағы саяси текетірестер сол

кездегі аса ќатал экономикалыќ дағдарыспен ќатарлас келді. Елде

кєсіпорындар тоќтап, жұмыссыздыќ етек алды, бірінші кезектегі

сұранысќа ќажетті тауарларға деген төтенше тапшылыќ туды, ал

одаќтыќ «бюджет», дєлірек айтсаќ, «тігісінен ќаќырап, сөгіліп» жатты.

Біз тєуелсіздігімізді жариялаған 1991 жылғы шынайы жағдай

осындай еді.

Ќазаќстан өз тєуелсіздігін ресми түрде бұрынғы кеңестік рес-

публикалар арасында ең соңынан, 1991 жылдың 16 желтоќсанын-

да жариялаған ел болды. Сол кезде көптеген «жанашырлар» Ќазаќ-

стан өз тєуелсіздігін тағдырдың бір сыйы ретінде күтпеген жерден

алды дегенді айтты. Тіпті кейбіреулер тєуелсіз Ќазаќстанның ғұмыры

ұзаќќа бармайды деп те сєуегейсіді.

Біраќ ќалай болғанда да, бір ќызығы сол – біздің тєуелсіздігіміз

үшін күрестің ең күрделі де жауапты кезеңі 1991 жылы дер-

бестігімізді алғаннан кейін барып ќана басталды. Біреудің өз тє-

уелсіздігін єлде кімнің жай ғана мойындағанынан гөрі, саяси жєне

экономикалыќ жағынан шын мєнінде тєуелсіз болу єлдеќайда ќиын.

Күрес єлі де жалғасуда – біраќ бүгін бұл бєрінен бұрын тєуелсіз

мемлекетті ќұрудың жоспарлы үрдісі түрінде болып отыр. Бұл

тарауда єңгіме тєуелсіз мемлекетіміздің алғашќы іргетасы ќалай

ќаланғандығы жайында айтылатын болады. Ол – Конституция

туралы болмаќ.

Тєуелсіздігімізді алғаннан кейін бізге бүгінгі өмір шындығымен

жєне алдағы уаќытпен бірге ќадам басып, өткен ұрпаќтың іс-тєжіри-

бесі мен жарќын болашаќќа деген сенімді жинаќтаған Негізгі Заң

ќажет болды. Тєуелсіз Ќазаќстанның Конституциясы ашыќ жєне

демократиялыќ ќоғам орнатудың негізгі принциптерін баянды етуге

тиіс болатын.

Конституциялыќ ќұрылыстың бастапќы кезеңдеріндегі біздің

алдымызда тұрған міндеттер аса күрделі, сан алуан жєне жауапты

еді. Біріншіден, жаңа ќұрылған мемлекетті, мемлекеттік билік пен

басќарудың бүкіл жүйесін барынша нығайту ќажет еді. Екінші-

ден, экономикалыќ түбегейлі реформалардың кезек күттірмейтін

мєселелерін шешіп, оны терең дағдарыстан шығару керек.

Үшіншіден, сыртќы саясатты ќалыптастыру ќажет. Төртіншіден,

ішкі саяси тұраќтылыќты ќамтамасыз ету керек. Сонымен ќатар,

азаматтардың  жалпы өркениетті дүниеде ќабылданған ќұќыќтары

мен бостандыќтарын бекітуге, демократиялыќ институттарды да-

мытуға  байланысты міндеттердің жиынтығын шешу керек болды.
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Бүгінде біздің еліміз 1995 жылғы Конституция бойынша өмір

сүреді. Ол ќабылданғаннан кейін Ќазаќстан өзінің одан єрі даму

жолын түпкілікті таңдап алды. Бүкілхалыќтыќ референдумда ќабыл-

данған осы Негізгі Заң, шын мєнінде, ќоғамдыќ келісімге айналды,

сол бойынша өкімет Ќазаќстанды демократиялыќ, зайырлы,

ќұќыќтыќ жєне єлеуметтік мемлекетке айналдыруды өзіне басты

міндет етіп алды, ал азаматтар Конституцияны жєне еліміздің заң-

дарын бұлжытпай орындауға жауапкершілікті өз мойындарына

ќабыл етті. Осындай өзара міндеткерлік ќоғам мемлекеттің одан

єрі нєтижелі дамуына тиянаќты негіз ќалыптастырады жєне біздің

болашаќќа сеніммен ќарауымызға мүмкіндік береді.

Конституцияны ќабылдау ќарсаңында ұзаќ мерзімді ќызу жұмыс-

тар атќарылды. Көптеген Конституциялар, єсіресе ХХ ғасырдың

екінші жартысында ќабылданғандары мұќият сараптаудан өткізілді.

Біз үшін дамудың єртүрлі сатыларында тұрған, сан алуан єлеу-

меттік-мєдени, ұлттыќ жєне басќа да ерекшеліктері, єр түрлі

ќұќыќтыќ жүйесі бар елдердің Конституциясы басты мєселені –

тұраќтылыќты нығайтудағы, халыќтың єл-ауќатын жаќсартудағы

жєне демократияны дамытудағы ќол жеткен табыстарын ұғыну

маңызды болды. Ізденіс географиясы да ауќымды болатын – ол

Еуропаны, Азияны, Солтүстік жєне Латын Америкасын ќамтыды.

Мен өз басым тікелей єлемдегі жиырма елдің конституциясын

талдап, олардан конспекті жасап алдым.

Нєтижесінде, жаңа Конституцияның ќажеттігі туралы шешім

ќабылдамас бұрын біздер бес жылдыќ жинаќталған тєжірибе бол-

ды. Біз содан негізгі басымдыќтарды, маќсаттарды ажыратып, оларға

жетудің ќұралдарын үйрендік.

Конституцияны ќабылдау ќарсаңында ондаған жылдар бойы

азаматтарымыздың ой-санасында ќордаланып ќалған стереотиптерді

жою үшін, мемлекет пен ќоғамды түбегейлі реформалау барысын-

да пайда болатын көптеген объективті жєне субъективті пробле-

маларды шешу үшін бірнеше жылға созылған табанды жұмыстар

атќаруға тура келді. Иє, кейде біздің шешімдеріміз жартыкеш,

ымырашыл сипатта да болды. Кез келген жаңа істе болатыны си-

яќты, ќателіктер де жіберілетін. Осының бєрі сол кездерде аныќ

өтпелі сипатта болған мемлекеттік институттар мен заңнамалыќ

ќызметтерден көрініс тауып отырды.

Біраќ, сол бір ќиын-ќыстау жылдарды еске алғанда, елімізді

күрделі єлеуметтік катаклизмдерге соќтырмай, аман саќтап, єлемдік

ќауымдастыќтың тең ќұќыќты мүшесі ретіндегі осы заманғы мем-

лекетін ќұру үшін не керектің бєрін істегеніме, мемлекетті ќұруға

ќызмет жасағаныма сенімдімін.
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1995 жылғы Конституция таќыр жерде пайда болған жоќ. Ол

егемен Ќазаќстанда конституциялыќ ќұрылыс орнату үшін бұрын-

нан жинаќталған тєжірибелерді, сондай-аќ біздің жағдайымызға

сєйкес келетін ең прогресшіл шетелдік тєжірибелерді барынша

толыќ пайдаланған еді. Сондыќтан да, кімде-кім еліміздің Негізгі

Заңының рухы мен маңызын терең түсінгісі келсе, оны жасаудың,

ќалыптастырудың тарихын жаќсы білуі керек.

1990 жылдың 25 ќазанындағы

Ќазаќ КСР-інің мемлекеттік егемендігі

туралы Декларация

Ќазаќстанның өзіндік конституциялыќ заңнамасын ќалыптас-

тырудың басы уаќыт жағынан Кеңестер Одағының ыдырауына

сєйкес келді. Тєуелсіздікке ќарай барар жолдағы алғашќы ќадам

1990 жылғы 25 ќазанда Ќазаќ КСР-і Жоғарғы Кеңесі ќабылдаған

Ќазаќ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі

туралы Декларациясы болды.

Онда егемен Ќазаќстанның соңғы екі Конституциясында одан

єрі дамытылған – гуманистік, демократиялыќ жєне ќұќыќтыќ

мемлекет ќұру ниеті, халыќтың мемлекеттік биліктің бірден-бір

ќайнар көзі ретінде айќындалуы, еліміздің аумағының

бөлінбейтіндігі жєне оған ќол сұғылмайтындығы сияќты жєне т.б.

іргелі ережелер көрініс тапты.

Єрине, мемлекеттің егемендігі туралы Декларация, заңдыќ

ќұжаттан гөрі көбінесе саяси ќұжатќа ұќсайтын. Дєлірек айтсаќ,

оның ережелері ќұќыќтыќ нормалар емес еді, яғни, оның ешќан-

дай да заңдыќ күші болған жоќ. Егемендікті заңдыќ негізде бекіту

үшін соған сєйкес конституциялыќ акт ќабылдау талабы ту-

ындады.

1991 жылдың 16 желтоќсанында ќабылданған «Ќазаќстан Рес-

публикасының мемлекеттік тєуелсіздігі туралы» Конституциялыќ

осындай акт Заңы болды. Дєл сол күн – ќазір Ќазаќстанның Тє-

уелсіздік күні болып атап өтіледі.

Мен осы арада мынадай бір ойды айтќым келеді. Тєуелсіздік

күні ресми түрде бекітілген мереке күні ғана болмауы керек. Бұл

күннің мағынасы өте үлкен. Ол, бір жағынан, біздің тєуелсіздік

жолындағы күресімізге ќойылған нүкте жєне, екінші жағынан,
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жаңа өмір белесінің басы болды. Бүгіндері бұл күнді єрбір ќазаќ-

стандыќ өзінің жеке өмірінің тєуелсіздігі мен табыстарының бас-

тауы ретінде тойлауына болады.

«Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік тєуелсіздігі туралы»

Конституциялыќ Заң Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік

тєуелсіздігін жариялап, біртұтас, бөлінбейтін, ќолсұғылмайтын аумаќ-

тарға ие болатын, барлыќ мемлекеттермен өз ќарым-ќатынасын

халыќаралыќ ќұќыќ принциптері негізінде жүргізетін егемен мем-

лекет ретіндегі мемлекеттік тєуелсіздігін заң жүзінде бекітті. Рес-

публика халќының атынан сөйлеу ќұќығы тек Жоғарғы Кеңеске

ғана емес, сол сияќты мемлекеттің Басшысы – Ќазаќстанның Пре-

зидентіне де берілді.

Сонымен бірге заңда Ќазаќстанның өзіндік экономикалыќ жүйесі

де болатыны ќарастырылды. Бұл жүйе меншіктің сан алуандығы-

на жєне олардың заң алдында тең болуына, өзіндік ќаржы-несие

жєне аќша жүйесін ќұру мүмкіндіктеріне, өзіміздің алтын, плати-

на жєне валюта ќорларымызды ќалыптастыруға негізделді. Өзіндік

ќарулы күштерді ќұру да сонда мєлімделді.

Заңда мемлекеттің егемендігі туралы Декларациямен бірге,

оның Республиканың жаңа Конституциясын жасауға да негіз

болатыны жарияланды. Сонымен бірге Конституция ережелерінің

жєне Ќазаќстан Республикасының басќа да заңдары ќолданыста

болатындығы көрсетілді, себебі олар осы ќабылданған заңға ќайшы

келмейтін еді.

Сөйтіп, егемен Ќазаќстанның ең тұңғыш осы заңнамалыќ акт-

ісінде Ќазаќ КСР-інің 1978 жылы ќабылданып, сол кезде ќолданыста

болған Конституциясына ќарағанда заңдыќ күш көбірек берілді.

Бұл ќажетті ќадам болды, өйткені одаќтыќ мемлекет ќұрамын-

дағы кеңестік социалистік республиканың Конституциясын ќанша

«жамсап-жасќаса» да, жаңа ќоғамдыќ-экономикалыќ формацияға

өтуді ќолға алған жєне мүлде басќаша ќоғамдыќ, оның ішінде

халыќаралыќ ќатынастарға түскен, жылдам өзгеріп отырған елдің

өмірлік талабын ќамтамасыз ете алмайтын еді. Енді ғана алғашќы

ќадамдарын жасап, егеменді, демократиялыќ жєне ќұќыќтыќ ел

болуға бағыт ұстанған мемлекет мүлде жаңа принциптерде ќұрылды

жєне басќаша конституциялыќ негіздерге мұќтаж болды. Мұндай

негіздер «Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік тєуелсіздігі ту-

ралы» Конституциялыќ Заңға кіргізілген болатын. Міне, осы кезде,

дербес мемлекетті түпкілікті ќалыптастыру үшін жаңа Конститу-

ция ќабылдау талабы туындады.
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«Ќызыл» Жоғарғы Кеңес

Егемен Ќазаќстанның бірінші Конституциясының жобасын жасау

жөніндегі жұмыс мемлекеттің егемендігі туралы Декларацияны

ќабылдағаннан кейін бірден басталып кетті. 1990 жылдың 15 жел-

тоќсанында Ќазаќ КСР-інің Жоғарғы Кеңесінің ќаулысымен Ќазаќ

КСР-інің Конституциялыќ комиссиясы ќұрылып, єуелде оны сол

кездегі Республиканың Жоғарғы Кеңесінің Төрағасы ќызметіндегі

Ерік Асанбаев басќарды.

Конституциялыќ комиссияның ќұрамына Жоғарғы Кеңестің

бүкіл басшылығы, Премьер-Министр, Єділет министрі, Бас проку-

рор, Жоғарғы соттың төрағасы, көрнекті ғалым-заңгерлер, белгілі

тєжірибелі заңгерлер, Ќазаќстан Компартиясы Орталыќ Комитетінің

бір хатшысы, Ќазаќстан ЛКЖО Орталыќ Комитетінің бірінші хат-

шысы – барлығы 35 адам кірді. Комиссия Одаќ кездеріндегідей

өте өкілетті болып шыќты. Өкінішке ќарай, ол белгілі объективтік

себептердің салдарынан тиімді жұмыс істей алмады. Ондай себеп-

тердің ішінде ќатысушылар санының көптігіне байланысты туын-

даған пікірлер алалығы, оларды келістіруге көп уаќыт кететіндігі

жєне елдегі саяси жағдайдың тез өзгеріп отырғандығы да бар еді.

Мєселен, комиссия ќұрылғаннан кейінгі бір жылдың ішінде,

басќа да заңнамаларды айтпағанның өзінде, ќолданыстағы Ќазаќ

КСР-інің Конституциясына 7 рет (1990 жылы 20 ќарашада, 1991

жылы 15 аќпанда, 20 маусымда, 25 маусымда, 25 тамызда, 10

желтоќсанда, 24 желтоќсанда) өзгертулер мен толыќтырулар

енгізілді. Байќағанымыздай, Конституциялыќ комиссия мүшелерінің

өздерінде де бір нєрсені тірек етіп, серпіліп кететіндей тұраќты

негіз болған жоќ. Елдің одан арғы даму жолы да айќын болмады.

1991 жылғы Кеңестер Одағының ыдырауымен аяќталған, Ќазаќ

КСР-нің атын Ќазаќстан Республикасы деп өзгерткен, «Ќазаќстан

Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы» Конституциялыќ

Заңының ќабылданған зор оќиғалардан кейін, жағдай біршама

айќындала бастады. Тоталитарлыќ дєуірден бүтіндей ќұтылғаны-

мыз, күн тєртібінде егемен, демократиялыќ мемлекетті ќұру мєсе-

лесі тұрғаны баршаға ұғыныќты болды. Ќазаќстанның одан арғы

тағдыры біздің өз ќолымызда тұрды. Елдің жаңа Конституциясын

жасаумен байсалды түрде айналысудың уаќыты жеткені білінді.

Ќазаќстан Президенті ретінде мен үшін бұл – ең  бірінші міндетке

айналды.

Жоғарғы Кеңестің 1991 жылғы 15 желтоќсандағы ќаулысымен

мен Конституциялыќ комиссияның төрағасы болып тағайындал-
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дым, ал менің Комиссиядағы орынбасарым, Жоғарғы Кеңестің жаңа

төрағасы С. Єбділдин (бұған дейін осы ќызметте болған Е. Асан-

баев бұл кезде Республиканың вице-президенті болып сайланған

еді) болды. Конституциялыќ комиссия берген өкілеттілікті пайда-

лана отырып, мен белгілі ғалым-заңгер Ѓайрат Сапарғалиев же-

текшілік еткен, саны жағынан шағын жұмыс тобын ќұрдым. Бұған

сол сияќты Ю. Ким, Є. Кєженов жєне ол кезде єлі жас, біраќ

келешегінен көп үміт күттірген заңгерлер – Б. Мұхамеджанов,

К. Колпаков, Ю. Мальцев, Т. Донаков кірді. Біраздан кейін бұл

жұмыс тобына, сол кезде менің ќұќыќтыќ мєселелер жөніндегі

кеңесшім болған Н. Шайкенов келіп ќосылды. Жалпы басшылыќ

сол кездегі Жоғарғы Кеңес төрағасының орынбасары Зинаида

Федотоваға жүктелді.

Жұмыс тобының алдына Конституциялыќ комиссияның тал-

ќылауына түсетін Ќазаќстан Республикасы Конституциясы жоба-

сын дайындаудың наќты міндеті ќойылды.

Көп ұзамай Конституцияның бірінші нұсќасы дайын болды жєне

ол біршама өткір шиеленіспен өтіп жүрген Конституциялыќ ко-

миссияның мєжілістерінде талќылана бастады. Конституциялыќ

комиссияның ќұрамында Жоғарғы Кеңес Президиумының бүкіл

мүшелері жєне оның комитеттерінің барлыќ төрағалары болды.

Олардың көпшілігі басында Жоғарғы Кеңес тұратын кеңестердің

билік вертикалын жаңа Конституцияда саќтап ќалуды өздерінің

басты міндеті деп білді. Олар ашыќ єңгімеге жєне баламалы ұсы-

ныстарға дайын емес еді. Алға ќарай одан єрі жылжудың ќиын-

дай беретіндігі түсінікті болды.

Ќазаќ КСР-інің сол кездегі ќолданыстағы Конституциясы жаңа

Конституцияны ќабылдауды тек парламенттік жолмен іске асыру-

ды ќарастырған. Сондыќтан да Жоғарғы Кеңес өзінің шешуші

билік өкілеттілігінің көбін саќтап ќалды, ал бұл кезде президенттік

билік енді ғана ќалыптасу сатысында болатын. Осы жағдайларда,

ќоғамды жєне мемлекетті ыдыратуға жол бермеу, енді ғана туып

келе жатќан мемлекетте жєне полиэтникалыќ ќоғамда бейбітшілік

пен тұраќтылыќты саќтау үшін мємілеге баруға тура келді. Түпкі

нєтижесінде ішкі саяси тұраќтылыќты саќтау ќажеттілігі ел үшін

маңызды проблемаларды шешетін принципті жєне бұлтартпайтын

міндеттерден жоғары ќойылды.

Бұл арада мємілеге баруға сыртќы саяси факторлардың белгілі

рөл атќарғанын айтуымыз ќажет. Осы кезде біз ТМД-нің жекеле-

ген елдерінде конституциялыќ ќұрылысќа байланысты мєселелер

бойынша келіспеушілік болғанының жєне жаңа конституциялар-
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ды ќабылдау ұзаќќа созылғанының, соның нєтижесінде ќаќтығыс-

тарға апарып ұрындырғанының куєсі болдыќ. Ќазаќстанның жаңа

конституциялыќ моделіне ќатысты екіұштылыќ жүйелі єлеуметтік-

экономикалыќ жєне саяси-ќұќыќтыќ реформалардың басталуына

бөгет жасап, билік тармаќтары ќұзырларының конституциялыќ

деңгейде наќты көрсетілмегендігінен, олардың арасында ќажет емес

шиеленіс туғызды. Конституциялыќ ќұрылыстың барлыќ ќатысу-

шылары мємілеге келудің ќажеттігін түсінді.

Пікір алалыќтарының болуына ќарамастан, мүмкін болса, Кон-

ституцияны тезірек ќабылдау керек еді. Себебі, тєуелсіздік мєрте-

бесі бар ел, екінші жыл, сол бұрынғы, ќоғам талаптарына жауап

беруден ќалған кеңестік дєуірдің Конституциясы бойынша өмір

сүріп жатты.

Осы ќалыптасќан жағдайларды толыќ түсінгендіктен жєне ке-

ңестік кезеңде сайланған Жоғарғы Кеңестегі консервативті

көпшіліктің көңіл-күйін білгендіктен, менің жаңа ќұжатты ќабыл-

дату үшін мємілеге баруыма тура келді. Амалсыздан көптеген

мєселелер бойынша шегініске барудың нєтижесінде, бірінші Кон-

ституция ќоғамдыќ жєне мемлекеттік дамудың өмірлік мєселелері-

не жауап бере алмады.

Ќос палаталы Парламент идеясын ќорғап ќалу єрекеті, меншіктің

барлыќ түрлерінің, єсіресе жеке меншіктің, тепе-тең дамуы, Негізгі

Заңға демократиялыќ ќұќыќтыќ мемлекеттің ќарапайым ереже-

лерін – Парламентті тарату мен Президентке импичмент жасау

ќұќығын енгізу – нєтижесін берген жоќ. Осы ұсыныстарға Прези-

диумның көпшілігі жєне Жоғарғы Кеңестің басшылығы үзілді-

кесілді ќарсы болды.

Ќазаќстан заң ғылымының кейбір корифейлерінің өздері кері-

тартпа позиция ұстанды. Мєселен, Конституциялыќ комиссия

мєжілістерінің бірінде Ѓылым академиясының корреспондент-мүшесі

С. Сартаев ќос палаталы Парламентті енгізу ќазаќ халќының ұлттыќ

мемлекеттігін жоќќа шығарады деп, Жоғарғы Кеңеске «кез келген

уаќытта атќарушы биліктен кез келген мєселені шығарып алып,

сессияда шешетіндей» ќұќыќ беруді ќажет деді. Мұндай ұсыныс,

биліктің бөлінісі сияќты, кезінде мемлекеттік егемендік туралы

Декларацияда жарияланған принципке сөзсіз ќайшы келетін еді.

Конституциялыќ комиссияның басќа бір мєжілісінде беделі бұдан

кем емес заңгер С. Зиманов жаңа Конституцияны мүлде ќабылда-

майыќ, ескісіне өзгерістер енгізумен шектелейік деген ұсыныс

жасады. Мен осы екі адамға, еліміздің белгілі заңгерлеріне үлкен

ќұрметпен ќараймын. Оның үстіне олар маған үнемі көмектесіп
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отырды, біраќ сол кездегі буырќанған дүбєрє кезеңде көптеген

адамдар ќателескен еді.

Аса өткір пікірталастар «ұлттыќ» мєселе дегеннің маңайында

өрістеді. Конституциялыќ комиссияның өздерін ќазаќ халќының

мүддесін ќорғаушыларымыз деп көрсеткен кейбір мүшелері, єр

түрлі ұлттар азаматтарының мүдделері мен ќұќыќтарын есепке

алмай, ќазаќ мемлекетін ќұру бағытын жариялауды ұсынды. Есте-

ріңізге салайын, ол уаќытта ќазаќтар еліміздегі халыќтың 50 пай-

ызына да жетпейтін. Осыған орай, Президент жєне Жоғарғы Ке-

ңестің төрағасы міндетті түрде ќазаќтан сайлансын, яғни ұлттыќ

ерекшелігі ескерілсін деген ұсыныстар да түсті. Бұл сияќты ұсы-

ныстар ќазаќстандыќтардың бірлігіне шындап ќауіп төндірді. Менің

осындай жалған патриоттарға ќатаң тойтарыс беруіме тура келді.

Біз жасап жатќан Конституция халыќты ұлттыќ белгісі бойынша

бөлуге емес, ќайта біріктіруге тиіс екендігін мен ќатысушылардың

барлығына ќайта-ќайта ескертіп отырдым. Республикадағы ұлттар

мен халыќтардың мүдделеріне ќатысы бар ќауіпті бұра тартулар-

ды болдырмас үшін Ќазаќстан Конституциясының єрбір бабын шын

мєнінде ќорғап ќалуымызға тура келді.

Тағы бір өткір мєселе Ќазаќстан Республикасындағы тілдер

мєртебесі туралы болды. Бір жағынан алғанда, ұзаќ уаќыттардан

бері ќиын жағдайда болған мемлекеттік тіл – ќазаќ тілін ќайта

түлету мен дамыту үшін наќты шаралар ќабылдау ќажеттігі тұрды.

Екінші жағынан алғанда, ќазаќ тілін дамытуды Ќазаќстандағы орыс

жєне басќа халыќтардың тілдеріне ќысым жасау есебінен жүргізуге

үзілді-кесілді болмайтын еді.

Ќазаќ тілін мемлекеттік тіл ретінде тану өздігінен алғанда

ешкімді де кемсітпейтін. Бұл ќисынды жєне заңды шешім бола-

тын. Ќазаќ тілінде іс ќағаздарын жүргізуді енгізуді дүмбілез

бюрократтардың тєлкегіне берген жерде, єсіресе жергілікті жер-

лерде, асығыс шешімдер,  єрине,  өзінің жағымсыз рөлін көрсе-

туі єбден мүмкін еді. Бұл кейбір жерлерде ќабылданып ќойған

Тілдер туралы заңды жою керек деген єңгімелердің тууына түрткі

болды.

Осы бір көкейтесті мєселе сол кездерде жан-жаќты Конститу-

циялыќ комиссияның мєжілістерінде ғана емес, көптеген басќа да

жиналыстарда талќыланды. 1992 жылғы 11-12 ќарашада өткен

єкімшілік басшылары мен жергілікті кеңес төрағаларының Рес-

публикалыќ кеңесінде мен ќатысушылардың назарын мынаған

аудардым:
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«Тіл мєселесі ешќашанда арзан популизмнің, көпірме сөзді

сєудегерліктің өзегіне айналмауы керек. Ќабылданған заңды

тоќтатып ќоюмен Ќазаќстанда тыныштыќ орнатуға болады

деп шынымен біреулер ойлай ма екен? Ќасаќана айтпайтын

адамға, ќазаќ тілінің мүшкіл жағдайда екені, єңгіме осы тілді

ќұтќару туралы болып отырғаны ниеті дұрыс адамға ќалай

түсініксіз болады? Біздің ата-бабаларымыздың көптеген ұрпаќ-

тарының тілі жойылып кетуге тиіс емес. Кім өз еркімен мылќау

болғысы келеді екен? Біздің тіл саясатымыз заңда да, жєне

шынайы өмірде де ќазаќ жєне орыс тілдерінің, сондай-аќ аз

ұлттар тілдерінің дамуына жағдайды ќамтамасыз етуі тиіс».

Єкімшілік басшылары мен жергілікті кеңестер

төрағаларының республикалыќ кеңесінде

сөйленген сөзден, 11-12 ќараша 1992 жыл

Аќыр-аяғында депутаттардың көпшілігі мынадай конституция-

лыќ ќағиданы ќабылдады: «Ќазаќстан Республикасында ќазаќ тілі

мемлекеттік тіл болып табылады. Орыс тілі ұлтаралыќ ќатынастар

тілі болып табылады. Мемлекет ұлтаралыќ тілдің жєне тағы да

басќа тілдердің ќолдану аясының саќталуына кепілдік береді, олар-

дың еркін дамуына жағдай жасайды. Мемлекеттік тілді жєне ұлт-

аралыќ ќатынастар тілін меңгермеді деген сылтаумен азаматтардың

ќұќыќтары мен еркіндіктеріне шектеу ќоюға тыйым салынады».

Тұтастай алғанда, орыс тілінің ұлтаралыќ ќатынастар тілі ретін-

дегі мєртебесі, єлі де болса заң жүзінде толыќ айќындалмағанына

ќарамастан, осындай тұжырым Ќазаќстанның көпұлтты халќының

өмірлік ќажеттіктеріне жауап беретін еді. Кейінірек бұл мєселе

1995 жылғы Конституцияда басќаша шешілді.

Депутаттар Парламентті таратудың ќұќығына да ерекше ќауіп-

пен ќарады. Бұл түсінікті де еді – өйткені, аумалы-төкпелі ке-

зеңнің жағдайын пайдаланып, олар өздеріне көптеген жеңілдіктер

жасап алды, кез келген министрге «ќысым» жасай алатын жєне

өздерінің депутаттыќ кезеңдегі өкілеттігінің ешкім ќол сұќпайтын

кепілдігін онан кейінгі екі жыл бойы саќтайтын болды. Жалпы

алғанда олар «жеке бизнестері» саласындағы өздерінің «шығарма-

шылығы» үшін кереметтей жағдай жасап ала білді. Өздерінің сай-

лаушылары туралы олардың кейбіреулері ғана ойланатын.
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Заң шығару органы болып табылатын Жоғарғы Кеңес үнемі

жұмыс істемейтін жағдайда, депутаттар өз өкілеттіктерін жергілікті

жерлердегі басшылыќ ќызметтерімен ќатар атќарып отырды. Жо-

ғарғы Кеңестің мєжілістері жылына бірнеше рет ќана өткізілді, ал

тєуелсіз мемлекеттің ќалыптасуы байсалды заң шығарушылыќ

жұмысты іске асыра отырып, жүздеген жаңа заңдарды ќабылдау-

ды талап етті. Аймаќтардағы партиялыќ номенклатураның өкілдері

болып келетін депутаттар жергілікті жерлердегі толып жатќан

проблемалар туралы баяндап жатты. Осынау халыќ өкілдері жал-

пымемлекеттік мүддені сезіну,«жергілікті жерлер» мүддесін ќорғау-

дың күні өткенін түсіну сияќты деңгейге көтеріле алмады. Нєти-

жесінде сессиялар «арќан тартысу» ойынына ұќсап, єркім өз өңірі

үшін мемлекеттік бюджеттен ќаржыны көбірек жұлмалауға ты-

рысты. Сөйтіп, көріп отырғанымыздай, бұл жерде мемлекетке жєне

бүкіл халыќќа ќызмет етудің иісі де жоќ болатын.

Депутаттардың көпшілігі мемлекеттің ќалыптасу жєне жаңа

экономикалыќ формацияға өту кезеңіндегі жаңа жағдайда Парла-

менттің мүлде басќа ќызметтер атќаратынын түсінбеді. Депутат-

тардың көпшілігі өздерін Кеңес заманындағыдай аманатты мандат-

тың иелеріміз деп сезінді, ол кездегі ќалыптасќан тєртіп бойынша

депутаттыќты жергілікті жердегі ќажеттіктер үшін ќосымша ќаржы

аударту көзі ретінде пайдаланып отырды.

Барлығын өз ќолдарынан бөліп отыруға,  реформаның жүру

барысына жауапкершілікті атќарушы биліктің мойынына артып

ќоюға тырысу – бұл сол кездегі ќалыптасќан жалпы тенденция

еді. Өкінішке ќарай, осы тенденция басќа да тєуелсіз елдерде

саќталынып ќалды, парламенттің негізгі міндеті бөліп беруде емес,

керісінше, өркениетті заң шығарушылыќ базаны жєне жаңа эко-

номикалыќ ќатынастарды дамытуға заңнамалыќ жағдай жасау екенін

алғашќы посткеңестік парламенттердің депутаттарының көпшілігі

сол күйі түсінбеді. Сонымен бірге ахуалдың ерекшелігінің өзі –

ќандай да бір дамыған нарыќтыќ экономика мен азаматтыќ ќоғам-

ның белгісі де болмаған, өкілеттіліктің, экономикалыќ жєне саяси

мүдделерінің ќорғалуының ќазіргі жүйесі ќұрылмаған, сол мүдде-

лер мен соларға өкілдік етушілердің өздері де наќты ќалыптаспа-

ған жағдайда парламенттің жеміссіз ќызмет жасауында болды.

Міне, осы жағдайда парламенттер кірісті өз мүдделеріне ќайта

бөлу үшін күресіп жатќан тұтынушылар клубтарына айналды.
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Олар жалаќыны көтеру, ќаржыландырумен ќамтамасыз етілмеген

єлеуметтік бағдарламалар туралы популистік шешімдер ќабылдап

жатты, ал негізінде олардың өзі, атќарушы биліктің органы ретін-

де аса ќатаң бюджеттік тапшылыќ пен терең дағдарыс жағдайын-

да, солардың іске асуына жауапты болатын.

Нєтижесінде атќарушы билік баспасөздің,депутаттардың, ќоғам-

ның жан-жаќтап жасаған сынына тап болды. Тіпті, шын мєнінде

ауыр жағдайда отырған өңірлердің атынан сөйлеген кейбір депу-

таттардың өздері, ќалыптасќан жағдайды түсінбей, өз єрекеттері-

мен сол өңірлерге зияндарын ғана тигізді. Популистік толќуда ќабыл-

данған экономикалыќ шешімдер шаруашылыќ жүргізудің, эконо-

миканы мемлекеттік реттеудің бүкіл жүйесін тозғындатып, аќыр

аяғында экономикалыќ ситуацияны одан єрмен ушыќтыруға єкелді.

Өтпелі дєуірдің «бірінші толќынындағы» (1990-1994 жылдар)

Заңдар өз маңыздылығына ќарамастан, мемлекеттің ќаржы

мүмкіндіктерімен бекітілмеген популистік мєнге толы еді, сондыќ-

тан да олардан көп нєтиже шыќпауының өзі де осында жатты.

Жоғарғы Кеңес «Біз заңдарды шығарамыз жєне аќшаны үлесті-

реміз, ал Үкімет оларды ќалай болса да орындасын» деген прин-

циппен жұмыс істеді.

Дєл осы кездерде сауыншылар мен тракторшыларды 45 жас-

тан зейнеткерлікке шығару жєне экологиялыќ аймаќтар тұрғын-

дарына төлемаќы төлеу туралы ќаржы тұрғысынан ешќандай да

негізделмеген заңдар ќабылданған еді. Экономика жұмыс істемей,

ќазына бос ќалған сол кездерде ќабылданған осындай заңдар єлеу-

меттік төлемдерді төлеу бойынша көп жылғы ќарыздар ќалыпта-

суының бірден бір себепшісі болды. Кейіннен келе бұл заңдардың

тиісті баптарының єрекеті тоќтатылды.

Оның нєтижесі өздерін алданып ќалдыќ деп сезінген адамдар-

дың ызасы мен түңілуін ғана тудырды, сонымен бірге, осы тектес

Заңдарды іске асыру үшін ќолданылған шаралар тєуелсіздіктің

алғашќы жылдарындағы, онсыз да дағдарыста тұрған біздің эконо-

миканы толыќ күйреуге апарып соќтыра жаздады.

Сол кездегі көптеген заңдарда нарыќтыќ экономика мен де-

мократиялыќ ќоғам ќұру барысында пайда болатын ќұќыќтыќ ќаты-

настарды реттеудің тетіктері мүлде жоќ болатын.

Кейде мен бүкіл жұмыс күнімді Жоғарғы Кеңесте өткізіп, елдің

кезек күттірмейтін шешімдерді талап ететін ағымдағы маңызды

істерімен айналысуға тек түнде ғана келемін деп, ащы шындыќты

ќалжыңға айналдырып айтатынмын.
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Парламенттегілер ескірген идеологиялыќ єдістер мен стерео-

типтерді бұрынғы екпінмен ќолдай отыра, біздің мемлекет пен

ќоғамды реформаландыру бағытындағы барлыќ єрекеттерімізге тұсау

салды. Сөйтіп, экономиканың ескірген ќұрылымы саќталып ќалды

да, жаңа ќоғамдыќ ќатынастарды ќалыптастыру жөніндегі баста-

малардың барлығы тоќтатылды. Ал демократиялыќ ќұќыќтыќ мем-

лекеттің талаптарына сєйкес келетін өкілетті органдардың жаңа

жүйесін ќұру болмай ќалмайтын уаќыт талабы екендігі

көпшілігімізге, түсінікті болатын.

Алдын ала айтпағым, түптеп келгенде барлығын түсінген

сол депутаттардың бастамаларымен 1993 жылдың соңына ќарай

Ќазаќстанда барлыќ деңгейдегі кеңестер өздерін-өздері тарата

бастады. Ќазаќстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі өзін-өзі

таратќанға дейін егеменді Ќазаќстанның бірінші Конституция-

сын ќабылдап, өзінің тарихи миссиясын орындап үлгергенін

мойындауымыз керек.

Конституциялыќ комиссия дайындаған Конституцияның алғашќы

жобасы Жоғарғы Кеңес, Жоғарғы Кеңес депутаттарының көп күнге

созылған талќылауынан (бүкіл елге берілген телевизиялыќ көрсетім

арќылы) кейін, 1992 жылы 2 маусымда бірінші оќылымында ќабыл-

данды. Бір аптадан кейін жоба республикалыќ жєне облыстыќ

газеттерде бүкілхалыќтыќ талќылау үшін жарияланды, ол 1992

жылдың желтоќсанына дейін созылды. Аќырында 1993 жылы 28

ќаңтарда Ќазаќстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі жариялы

түрде дауыс беру арќылы түгелге жуыќ көпшілікпен (ќалыс ќал-

ған – 1, ќарсы – 2) Ќазаќстан Республикасының тұңғыш Конститу-

циясын ќабылдады. Жоғарғы Кеңестің мєжіліс залының электрон-

ды таблосында дауыс берудің нєтижесі көрінгенде, зал ду ќолша-

палаќтап дүр сілкінді. Залда «Ќазаќстан жасасын!» «Конституция

жасасын!» деген дауыстар жан-жаќтан естіліп жатты.

Бұл шын мєнінде дербес дамудың жолына түскен Ќазаќстан

халќының өміріндегі тарихи оќиға еді. 1993 жылдың жағдайында

ќабылданған Конституция, ќоғамның єлеуметтік-экономикалыќ жєне

саяси реформалар жүргізуге ќарсы болған бір бөлігі мен Ќазаќ

КСР-інің демократиялыќ өркениетті мемлекетке айналуы ќажеттігін

жєне оның болмай ќоймайтындығын түсінген екінші бір бөлігінің

арасындағы ымыраның көрінісі болды. Конституция реформаны

іске асыру жолындағы алғашќы жєне аса ќажетті ќадамдарды

жасауға мүмкіндік берді.

Біраќ, көп ұзамай, Ќазаќстанның бірінші Конституциясының

күшіне жєне ќолданысќа енуіне байланысты, оның кемшіліктері
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де аныќ байќалды. Ең бастысы оның шын мєніндегі єлеуметтік-

экономикалыќ жєне саяси процестерден алшаќ тұрғаны көрінді.

Негізгі Заңда єртүрлі мемлекеттік институттар арасындағы туып

ќалатын келіспеушіліктерді шешетін тетіктердің болмауы, атќару

жєне заң шығару органдарының арасындағы ќайшылыќтардың

объективті түрде өрістеу себептерінің бірі болды. Басќаша айтќан-

да, 1993 жылғы үлгідегі Конституция мемлекеттік ќұрылымды

жетілдіріп отыру, єлеуметтік-экономикалыќ жєне саяси реформа-

ларды одан єрі тереңдете дамыту жолындағы ќұќыќтыќ кедергіге

айналды. «Кімнен кім басымыраќ?» деген принцип бойынша үнемі

дау-дамай жүріп жатты.

«Тарихтың ымырасы» болған Негізгі Заң ќоғам күткен барлыќ

үміттерді аќтамады. Себебі, онда ең басты мєселе – біздің ќоғам-

дыќ дамудағы маќсаттарымыз бен басымдылыќтарымыз айќындал-

мады.

Сонымен бірге, елдің Негізгі Заңын ќабылдау тєсілінің өзі де

келіспеушілікті туғызды. Сонда Конституцияны ќабылдаған халыќ

емес, ќайта кеңестік Заң бойынша ќұрылған Жоғарғы Кеңес пен

шенеуніктер єуелі өздеріне жєне содан соң халыќќа сыйға тартќан

болып шыќты. Конституцияда: Президент – ел ішіндегі жєне ха-

лыќаралыќ ќатынастардағы Республиканың өкілі деп жазылған

ережеге ќарамастан, Негізгі Заңды ќабылдаған жєне соған сєйкес

президенттік басќару түрін бекіткен Жоғарғы Кеңес бүкіл Ќазаќ-

стан халќының атынан сөйлеу ќұќығын өзінде ќалдырғанын айт-

саќ та жеткілікті. Осының өзінен-аќ єлі де болса табиғаты жағы-

нан «кеңестік» сипаттағы Жоғарғы Кеңестің билікке деген гегемо-

нияны өзінде саќтап ќалуға ұмтылысы көрінді. Осындайларға ағыл-

шын ағартушысы Томас Пейннің «Конституция дегеніміз мемле-

кеттің алдында жүретін үрдіс, ал мемлекет Конституцияның жемісі

ғана» - деген сөздері дєл келеді.

Осы сияќты заңнамадағы көптеген «аќтаңдаќтарды» күнделікті

кездестіре отырып, біз 1993 жылғы үлгідегі Конституцияның еге-

менді Ќазаќстанды ќұрудың ќұќыќтыќ негізі болуға жарамайты-

нын түсіндік.

Уаќыт өтіп жатты, сонымен бірге енді статус-квоны саќтаудың

өзіне мүмкіндік ќалмады. Президент пен Үкіметтің реформаларды,

єсіресе оның экономикалыќ сипаттағыларын жүргізуіне кедергі

жасап отырған Кеңестердің шексіз билігі туралы мєселені дереу

шешу керек болды. Мен бұл мєселені референдумға шығаруға

дайын едім жєне ол туралы ойымды ашыќ айттым. Жоғарғы Ке-

ңестің реформаны жүргізуде тежеуішке айналғаны туралы үнемі
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айтып, өз позициямды түсіндіріп отырдым. Осы негізде менің бар-

лыќ мєселені шешуде өзінің жоғары тұруына бағыт ұстанған

Жоғарғы Кеңестің төрағасы С. Єбділдинмен ќарым-ќатынасым

шиеленісті. Оның көзќарастары туралы айтќым келмейді. Олар

ќазір елдің бєріне де аян, өйткені ол азамат ќазір Компартияны

басќарып отыр.

Ал ол кезде біз өзгеше бір тығырыќќа тап болдыќ: не Үкімет,

не Жоғарғы Кеңес өзара тайталастан шығудың жолын таппады.

Мен кейбір депутаттардың єрекеттерінің зиянды екендіктерін ха-

лыќќа єлденеше рет туралап айттым.

Дєл осы сєтте, 1993 жылы 16 ќарашада, Алматы ќаласындағы

Алатау аудандыќ халыќ депутаттарының кеңесі депутаттарды жаңа

заң бойынша сайлауға мүмкіндік беру маќсатында, өзін-өзі тарату

жөнінде мемлекеттің ќоғамдыќ-саяси өмірінде теңдессіз шешім

ќабылдады. Сол кезде республиканың жєне жергілікті кеңестердің

халыќ депутаттарына үндеу жарияланды.

«Кеңестер көбіне-көп бұрынғы үрдіс пен ескі идеологияның

бейнесі болып ќалып отыр. Өкілетті жүйенің ќызметін рет-

тейтін Заңдардың єрі єбден ескіргендігі, єрі тар ауќымы, депу-

таттыќ корпустың өз жұмысына деген ынтасының азаюы,

Кеңестердің наќты өмірден аулаќ ќалуын күшейтті. Сайлау-

шылардың еркін жүзеге асыруға олардың ќабілетсіз екендігі

күннен-күнге айќындала түсуде. Бұл депутаттыќ корпустың

кінєсынан емес. Себеп басќада – Кеңестердің толыќ билігі

үрдісінің бүгінгі күннің шындығына толығымен сєйкес келе ал-

майтын ќауќарсыздығында».

Алматы ќаласының Алатау аудандыќ кеңесі

халыќ депутаттарының Республика мен

жергілікті кеңестердің халыќ депутаттарына

үндеуінен, 16 ќараша 1993 жыл

Сол сияќты 17 ќарашада астананың Ленин жєне Октябрь аудан-

дыќ Кеңестерінің депутаттары өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

тоќтату туралы шешім ќабылдады. Іле-шала осындай шешімге

Єуезов жєне Фрунзе аудандыќ кеңестерінің депутаттары да келді.

Сөйтіп бұл бастама аз уаќытта бүкіл республикаға тарады.

Артынша маған Жоғарғы Кеңес депутаттарының бір тобы,

өздерін отставкаға жіберу жєне депутаттыќ өкілеттіктерінен боса-

ту туралы ұжымдыќ өтініш жасады. Конституция бойынша мен
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бұлай жасай алмайтын едім, сондыќтан, мен оларға бұл мєселені

Жоғарғы Кеңестің кезекті сессиясына ќоюды ұсындым. Тура айта-

тын болсам, мен елімізге аса маңызды осы бір кезеңде үлкен жа-

уапкершілік көрсеткен сол депутаттарға ризамын.

Парасат жеңіске жетті жєне Жоғарғы Кеңестің өкілеттігін мер-

зімінен бұрын тоќтатуға ќатардағы депутаттар бастамашы болды.

360 депутаттың 200-і өз өкілеттіктерінен бас тартатындары жай-

ында өтініш берді. Кеңестік жүйенің опырылып күйреуі, Жоғарғы

Кеңесті өзін-өзі тарату жөнінде шешім ќабылдауына мєжбүр етті.

Жоғарғы Кеңестің өзін-өзі таратуы тєуелсіз Ќазаќстанның та-

рихындағы аса бір драмалы оќиға болды. Тарихшылар осы бір ел

үшін тағдырлыќ маңызы бар шешімді ќабылдауға депутаттарды

итермелеген себептерді єлі де талай талќылайтыны аян. Менің

пайымдауымша, Жоғарғы Кеңес, ерте ме, кеш пе, єйтеуір бір та-

райтыны айќын болатын. Кең масштабтағы экономикалыќ рефор-

маларды жүргізу кеңестік жүйе тудырған ќайшылыќтарды ше-

шуді де талап етті. Бұл ќайшылыќтың мєні көптеген депутаттар-

дың бір мезгілде биліктің заң шығару жєне атќару тармаќтары-

ның бірден өкілдері болуында еді. Осындай ахуалда депутаттарды

жергілікті жерлердегі сатылы биліктің жұмысын бірден ќозғалт-

пай ќоя алатын жєне Жоғарғы Кеңесті реформаны орталыќтан

тежеп отыратын ќұрал ретінде пайдалана алатын еді.

XVI ғасырдағы француз философы Мишель Монтень айтќан-

дай: «Кез келген халыќ үшін ең тамаша мемлекеттік ќұрылым –

сол халыќты біртұтас күйінде саќтап ќалатыны». Ќазаќстан атќа-

рушы жєне заң шығарушы биліктің бір-біріне ќарсы тұруын шеше

білді, сілкіністерді күш ќолданусыз бейбіт жолмен орағытып кете

алды. Біз сатылап жєне біртіндеп тұраќтылыќты бекітуге жєне

ќауырт экономикалыќ өрлеуге ыќпал жасайтын тиімді жєне де-

мократиялыќ басќару жүйесіне өте алдыќ. Бұл мєселеде ТМД-ның

кейбір елдерінің жолдары сондайлыќ бола ќойған жоќ.

1992 жылы Тєжікстанда осындай ќарсы тұрудың ұрығы аймаќ-

тар арасындағы ќайшылыќтардың «ќұнарлы» топырағына түсті.

Душанбедегі єртүрлі екі алаңда көп кісі жиналған минтингілерден

басталған тайталас аќыр-аяғында ағайындылардың бірін-бірі ќыр-

ған азамат соғысына алып келді. Бұл соғыс бес жылдан астам

уаќытќа созылып, жүз мыңға жуыќ адамның өмірін ќиды.

Ќантөгіс жағынан Тєжікстандағыдан кем түспеген ќаќтығыс-

тар Грузия мен Єзербайжанда да орын алды. Бұларда билікке

популистік толќында Жоғарғы Кеңестердің көмегінсіз емес Гамса-

хурдиа мен Элчибей сияќты демагог-диссиденттер келді. Билік
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басында көп тұрмаса да, олар жүргізген, көп жағдайларда тозғын-

датуға єкелген дилетанттыќ ішкі жєне сыртќы саясаттың сызы

Грузияда да, Єзербайжанда да єлі күнге дейін сезілуде. Бұл ел-

дер, ондаған жылдар өтсе де, аса ауыр экономикалыќ дағдарыстан

енді шығып келеді, ал территориялыќ тұтастыќтарын єлі ќалпына

келтіре алмай отыр.

1993 жылғы ќазанда Ресейде орын алған оќиғалар өздерінің

мєні жағынан ќайғылы жєне ауќымдылары болды. Сол кезде дүние

жүзінің бүкіл телеарналары Президент Ельцинге адал Кантемир

дивизиясы танкілерінің түтіннен ќап-ќара болған Ресей Федерация-

сы Жоғарғы Кеңесінің ғимаратын зеңбіректен атќылағандарын

көрсеткен болатын. Ресейдегі тоќсаныншы жылдардағы саяси аху-

алдың болжаусыздығы Ќазаќстандағы саяси ландшафтќа да терең

іздерін ќалдырды. Мєскеудегі оќиғаларды жіті ќадағалай отыра

жєне сол кездегі Ресейде бүтіндей орын алған былыќ пен заңсыз-

дыќтарға ұрындырған атќару билігі мен заң шығару билігі арасын-

дағы текетіресті сараптай келе, Ќазаќстан экономиканы белсене

ырыќтандыруды тек бірорталыќтандырылған күшті президент билігі

болғанда ғана жүзеге асыра алатынына менің бүтіндей көзім жетті.

Сол кездерде заң шығару деңгейінде ќарќынды жұмыс жасай

отырумен ќатар, барлыќ жерде «өрт сөндіріп» отыруға тура келді.

1993-1994 жылдардағы жылу беру маусымының ќалай басталғаны

єлі есімде, сол кезде көптеген ќалалар мен поселкелер ќысќа

дайын емес еді. Солтүстік жєне Орталыќ Ќазаќстанның мыңдаған

пєтерлерінде бөлменің температурасы 10-15 градустан жоғары

көтерілмеді.

1993 жылдың желтоќсанында біз бұдан да ќиын жағдайға тап

болдыќ. Жедел түрде «мінсіз» деген бағамен теңгені енгізгеніміз-

бен, елдегі ахуал инфляцияның жоғары ќарќынымен шиеленіске

түсті. Ќалыптасќан жағдай жедел жєне жауапты шешімдер ќабыл-

дауды талап етті. Экономикалыќ саладағы заң актілерін ќабылдау-

дағы бір күнгі бөгесіннің өзі бір жылдың ішінде орнын толтыра

алмайтын шығындарға ұрындырары аныќ еді. Біраќ та Министрлер

Кабинетінің оралымдылығына Жоғарғы Кеңес ќұрсау болды. Тағы

да экономиканың тұраќсыздануының наќты бір ќаупі туды.

Жоғарғы Кеңес елдің ќаржы-экономикалыќ саясатының бүтіндей

дербестігі жағдайында ќандай да болмасын заңдар ќабылдауға

дєрменсіздігін көрсетті. Жоғарғы Кеңестің сессияларында ұзаќќа

созылған нєтижесіз пікірсайыстар жүріп жатты. Сессиялардың

арасындағы үзілістердің өзі де ұзаќ болды. Біз үнемі парламенттің

шешімдерін күтетінбіз, біраќ та бізге ол экономикалыќ реформа-

лардың заңнамалыќ базасын ќалыптастыруды єдейі тежеуге ала-
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тын сияќты көрінетін. 1994 жылдың басындағы теңге бағамының

жаппай ќұлдырау себептерінің бірі дєл осында жатты. Сол кезең-

дерде Министрлер Кабинетінің басшылары депутаттар корпусы-

ның жєне жергілікті органдардың мүдделік ќолдауының ќатты

тегеуірініне шыдай алмады, нєтижесінде кєсіпорындар арасындағы

ойластырылмаған өзара төлемдік есептесулер басталды.

Жаңа Конституция:

демократиялыќ бастау

1994 жылы наурызда Жоғарғы Кеңестің жаңа ќұрамы сайлан-

ды да, мен оған үлкен үміт арттым. Ұзаќќа созылған ырғалып-

жырғалудан кейін, бұл парламент, ынтымаќтасудың жемісті жо-

лына түскенін ашып айтуымыз керек, бұған мен кєдімгідей ќуан-

дым. Сөз жоќ, бұл Жоғарғы Кеңес бұрынғымен салыстырғанда

єлдеќайда іскер еді, біраќ бұл да біздің үмітімізді аќтамады. Депу-

таттар көп ұзамай-аќ өздерінің не үшін сайланғандарын ұмытып

кетті. Бұл кеңестің жұмыс істеген кезеңінде не бары 7 ғана заң

ќабылданды, ал оның есесіне 177 депутатты асырап-саќтау үшін

бюджеттік ќаржыдан миллиардтан астам теңге жұмсалды.

Мен жаңа парламентшілердің іскерлігіне ќандайлыќ үміт арт-

сам, олардан көңілімнің ќалғаны да одан кем болған жоќ. Парла-

ментте аса маңызды өмірлік заңдарды талќылау сол баяғыдай ќызу

жүріп жатты, біраќ одан пайда шамалы болды. Бұл жерде 1994

жылға арналған бюджет туралы заңның ќабылдануын айтсаќ та

жеткілікті. Үкімет парламентке бюджеттің жобасын ұсынғаннан

кейін, оны депутаттар 1994 жылы үш ай бойы талќылады. Ұзаќќа

созылған дау-дамайдан кейін, үкіметті отставкаға жіберу ќаупі

туғанда ғана 1994 жылдың бюджеті єрең ќабылданған еді.

Сөйте тұрса да, 1994 жылдың желтоќсанында Жоғарғы Кеңес

тілдердің мєртебесі, мемлекеттіліктің сипаты жєне жерге жєне

жеке меншік туралы рейтингілік дауыс беруден бас тартќанына

ќарамастан, мен депутаттыќ корпуспен жұмыс істеуді тоќтатпа-

дым. Биліктің мейлінше сара єрі табанды ќұрылымын ќалыптасты-

ру, түбегейлі экономикалыќ сипаты жєне ќоғамдыќ-саяси зор ма-

ңызы бар мєселелерді конституциялыќ деңгейде шешу ќажеттігі

күннен-күнге айќындала берді.
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1994 жылы желтоќсанның аяғында мен Єділет министрі Наға-

шыбай Шєйкеновті шаќырдым. Мен оны, реформаның дєйекті

жаќтасы жєне жоғарғы білікті заңгер ретінде жаќсы білетінмін.

Екеуміз екі сағаттан артыќ уаќыт єңгімелестік. Мен оған консти-

туциялыќ реформаның негізгі бағыттарын сипаттап бердім жєне

ќұжаттармен одан єрі жұмыс істеу үшін жаңа конституцияның

үлгі жобасын бердім. Табыс еттім. Єрине, жоба аса ќұпия жағдай-

да жасалды.

Алғашында жаңа конституцияның жобасын жаңа ќұрамда 13-

ші шаќырылған Жоғарғы Кеңестің ќарауына ұсыну жоспарланған

болатын. Ол бұл кезде конституциялыќ реформаны жүргізуге

дайын еді. Парламенттің экономикалыќ мєселелерді талќылаудағы

оң ќадамдары жєне кейбір ыќпалды фракциялармен байланыстары

осыған кує болатын. Бұл кезең менің есімде жаќсы саќталған.

Мен ымыраға баратын жол табылады, конституциялыќ реформа-

ны іске асырамыз деген сенімде едім.

Біраќ осы тұста бір күтпеген жағдай болды.

Кішкентай ғана нєрсе басќа бір оќиғалардың түбегейлі сипатта

өрістеуіне себеп болып, ќоғамды мүлде ойламаған нєтижелерге

ұрындыратыны тарихта талай рет болған ғой. Ќазаќстан Респуб-

ликасы конституциялыќ сотының 1995 жылғы 6 наурыздағы ќаулы-

сы бүкіл Ќазаќстан үшін дєл сондай оќиға болды.

Бүгіндері елдің барлығына мєлім, ал ол кездер жай ќатардағы

журналист Татьяна Квятковская «Казахстанская правда» газетінің

бетінде Абылай хан сайлау округында, сайлау туралы Кодекстің

бұзылғандығы туралы Орталыќ сайлау комиссиясына айып таќты.

Дау ұзаќќа созылды. Аќыры Конституциялыќ сот шешім ќабыл-

дады. Ќазаќстан Республикасы Конституциялыќ сотының ќаулы-

сы: «Орталыќ сайлау комиссиясының дауысты санауға байланыс-

ты енгізген єдісі «бір сайлаушы – бір дауыс» дейтін конституция-

лыќ ќағиданың жаппай бұзылуына жол беріп ќана ќоймай, соны-

мен бірге сайлау нєтижесінің бұрмалануына ұрындырды жєне

сайлау жөніндегі Кодексте көрсетілген сайлау жүйесін өзгертіп

жіберді. Сөйтіп, Орталыќ сайлау комиссиясы өзінің өкілеттілігін

асыра пайдаланып, Конституцияның 60-бабын бұзды», – деген

тұжырымға келді.

Сонымен, өткен сайлау ќорытындылары мен Жоғарғы Кеңес

депутаттары өкілеттігінің заңдылығы күмєнді болып шыќты.

Жағдайдың күрделі екендігін ескеріп, жєне оның дағдарысќа

ұласып кетпеуін көздеп, мен 8 наурызда мынадай мєлімдеме жа-

садым:
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«Соттың ќабылдаған шешімі бєріміз үшін де күтпеген оќиға

болды. Мемлекетіміздің тарихында бұрын-соңды мұндай бол-

ған емес. Мен мемлекеттік биліктің орныќтылығын жаќтап

келдім жєне єлі де жаќтай беремін.

Өйткені біздің жүргізіп жатќан реформаларымыздың тағ-

дыры осыған байланысты, бұл ретте еліміздің бұдан бір жыл

бұрын сайланған парламентінің де атќарар ќызметі аз емес.

Мен Жоғарғы Кеңеске үлкен үміт артамын. Єрине, таластар,

шамадан тыс ќызбалыќ ұшырап ќалатыны да рас. Дегенмен біз

алғашќы кезден бастап жемісті тіл табысуға ќол жеткізіп

келгенбіз.

Жуырда биліктің заң шығарушы жєне атќарушы тармаќта-

ры арасында келісімді ыќпалдастыќты ќамтамасыз ету тура-

лы келісімге ќол ќойысќанымыз – соның айғағы. Енді, міне, Кон-

ституциялыќ соттың шешімі төбеден түскендей оќиға болып

отыр. Тек парасаттылыќ, ұстамдылыќ, заңға мүлтіксіз бағыну

ғана біз үшін бірден-бір дұрыс шешім тауып, парламент дағда-

рысына жол бермеуге мүмкіндік туғызады.

Сөйте тұрса да, Конституциялыќ соттың шешімі, кімнің

мүддесін ќозғаса да, оған ќұрметпен ќарауымыз керек. Тек сон-

дай жағдайда ғана Ќазаќстан шынында да ќұќыќтыќ мемле-

кетке, заңның салтанат ќұруына ќарай бағыт алып бара жа-

тыр деп айта аламыз».

Дерек көзі: Ќазаќстан Республикасы

Президентінің Мұрағаты

Сол күні-аќ заңның өзіме берген ќұќығын пайдалана отырып,

Конституциялыќ соттың ќаулысына ќарсылыќ білдірдім. Келесі күні,

9 наурызда дєл осындай ќарсылыќты Жоғарғы Кеңес төрағасы

Єбіш Кекілбаев та енгізді. Алайда, «егер Конституциялыќ сот, су-

дьялардың жалпы санының үштен екісінің дауысымен бұрынғы

ќаулысын жаќтап шыќса, ол ќабылданған күннен бастап күшіне

енеді», – деген Ќазаќстан Республикасы Конституциясының 131-

бабына сєйкес, біз енгізген ќарсылыќты Конституциялыќ сот той-

тарып тастады. Жекелей алғанда, 1995 жылы 10 наурызда ќабыл-

даған шешімінде Конституциялыќ сот: «Ќазаќстан Республикасы

Конституциясының 131-бабын, «Ќазаќстан Республикасындағы

Конституциялыќ сот жүргізу туралы» Заңның 14, 25, 26-баптарын
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басшылыќќа ала отырып, «Президент пен Ќазаќстан Республикасы

Жоғарғы Кеңес төрағасының ќарсылыќтары ќабылданбасын жєне

Конституциялыќ соттың 1995 жылғы 6 наурыздағы ќаулысы күшінде

ќалдырылсын. Ұйғарым шағым беруге жатпайды» деген аныќтама

берді.

Осы шешімге ќарамастан, Жоғарғы Кеңес 11 наурызда «Кон-

ституцияға өзгерістер жєне ќосымшалар енгізу туралы» Конститу-

циялыќ Заң жєне «Конституциялыќ соттың ќызметін тоќтата тұру

туралы» ќаулы ќабылдады. Біраќ бұл ќұжаттар енді заң тұрғысы-

нан да, кєдімгі дұрыс аќыл-ой тұрғысынан алғанда да Конституция-

лыќ соттың шешімін өзгерте алмайтын еді. Конституциялыќ сот

шығарған шешімге байланысты мен Конституциялыќ сотќа жоға-

рыдағы ќаулының ќұќыќтыќ салдары жөнінде сұраныс жасадым.

Менің сұранысымда мыналар болды:

«Ќазаќстан Республикасы Конституциялыќ сотының азамат-

ша Т.Г. Квятковскаяның талабы бойынша ќабылданған 1995 жылғы

6 наурыздағы ќаулысының күшіне енуіне байланысты мына мєсе-

лелерге түсініктеме беруді сұраймын: Конституциялыќ сот-

тың бұл ќаулысы 1994 жылы 7 наурызда өткен Ќазаќстан

Республикасы Жоғарғы Кеңесінің сайлауын Конституцияға сєйкес

емес деп тани ма, сондай-аќ сонда сайланған Жоғарғы Кеңес

депутаттарының өкілеттілігін Конституцияға сєйкес емес деп

тани ма; егер Ќазаќстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі депу-

таттарының өкілеттілігі Конституцияға сєйкес келмесе, онда

заңнамалыќ сипаты бар шешімдерді кім ќабылдауға ќұќылы;

Конституциялыќ соттың шешімі 1993 жылы 10 желтоќсанда

ќабылданған «Ќазаќстан Республикасы Президенті мен жергілікті

єкімшілік басшыларына уаќытша ќосымша өкілеттіліктер беру»

туралы Ќазаќстан Республикасының Заңы єлі де күшін саќтай-

ды деп тани ма?».

Дерек көзі: Ќазаќстан Республикасы

Президентінің Мұрағаты

Конституциялыќ сот 11 наурыздағы ќосымша аныќтамасын-

да мен ќойған сауалдарға түсініктеме берді. Осы аныќтамаға

байланысты ел Парламентінің конституциялыќ еместігі туралы

факты, басќаша айтатын болсаќ, оның ќызметінің заңсыздығы

мойындалды.
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Сонымен бірге, Президентке заң сипатындағы шешімдерге ќабыл-

дауға ќұќыќ беретін  «Ќазаќстан Республикасы Президенті мен

жергілікті єкімшілік басшыларына уаќытша ќосымша өкілеттілік-

тер беру туралы» 1993 жылғы 10 желтоќсанда ќабылданған Заң

ќайтадан күшіне енді. Бұл заңның күші жаңа конституцияны ќабыл-

дағанға дейін саќталатын болды. Осы кезеңде заңдыќ күші бар, ең

бастысы экономикалыќ салада елдегі реформаның ќарќынын есе-

леп арттырған жєне даму бағытымызды наќтылап аныќтауға көмек

берген мемлекет өмірінің барлыќ негізгі жаќтары бойынша жалпы

алғанда Президенттің 140 жарлығы шыќты.

Дєл осы уаќыттарда Президенттің «Жер туралы», «Жер ќой-

науы жєне жер ќойнауын пайдалану туралы», «Мұнай туралы»,

«Шетел инвестициялары туралы» жєне т.б. жарлыќтары шыќќан

еді. Өзінің идеологиясы бойынша нарыќтыќ сипатта болған осы

бір заңдар топтамасы экономиканы реформалауды елеулі түрде

жеделдетті. Жекелей алғанда, олар экономиканы ырыќтандыруға,

мемлекеттің монополиясынан шығаруға, еркіндікке жєне

кєсіпкерлікті ќолдауға бағытталды. Уаќытында болған сєтті ре-

формалардың нєтижесінде ТМД елдерінің ішіндегі ең үздік, ха-

лыќтың үлкен сеніміне ие болған ќос деңгейлі банк жүйесі ќалып-

таса бастады.

Бүкіл елде ашыла бастаған коммерциялыќ банктердің кең жүйесі,

өз орайында, жеке кєсіпкерліктің дамуында шешуші рөл атќарды.

Заңнамалыќ түрде бекітілген кепілдіктердің араласуымен елге ірі

шетел капиталын тартудың жағдайы жасалды. Жер ќойнауының

байлыќтарын пайдалану жөнінде халыќаралыќ ірі жобаларды іске

асыру үшін елдің тартымдылығы артты. Ал бұл біздің мыңдаған

азаматтарымызды жұмысќа тартуға жєне мемлекет бюджетіне

ќаржы түсіруге мүмкіндік берді.

Конституциялыќ соттың шешімдерін басшылыќќа ала отырып,

мен сол күні-аќ, «Ќазаќстан Республикасы Конституциялыќ соты-

ның 1995 жылғы 6 наурыздағы ќаулысынан туындайтын шаралар

туралы» Жарлыќќа ќол ќойдым. Осы Жарлыќтың негізінде депу-

таттардың ќызметке орналасуына көмек көрсету, Жоғарғы Кеңес

мүліктерін саќтауды ќамтамасыз ету, Ќазаќстан Республикасы

Жоғарғы Кеңесі ќызметінің тоќтатылуына байланысты басќа да

мєселелерді шешу үшін мемлекеттік комиссия ќұрылды.

Парламент өкілеттілігінің Конституцияға сєйкес болмауы сол

заңсыз Жоғарғы Кеңестің ќатысуымен ќұрылған үкімет

өкілеттілігінің де конституцияға сєйкес еместігін көрсететін еді.

Сондыќтан  үкімет 11 наурызда орнынан түсуді сұрады, оны мен
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ќабыл еттім. Осымен ќатар Орталыќ сайлау комиссиясының тара-

тылуы да ќабылданды. Конституцияға жєне «Ќазаќстан Республи-

касы Президенті мен жергілікті єкімшілік басшыларына уаќытша

ќосымша өкілеттіліктер беру туралы» Заңға сєйкес, мен Єкежан

Ќажыгелдинді премьер-министр етіп тағайындап, оған ќысќа мер-

зімде жаңа Үкіметтің ќұрамы туралы ұсыныс беруді тапсырдым.

Сол күндердегі оќиғалар біздің ќоғамдағы тұраќтылыќќа жєне

шиеленістерді шешуде ќұќыќтыќ принциптерді ќалтќысыз ұста-

нуға деген талпынысымызды тағы да бір дєлелдеді. Мұны кейін-

нен халыќаралыќ ќауымдастыќтың өкілдері де талай рет атап көрсет-

кен болатын.

«Бұл – демократияның салтанат ќұруы. Өкіметтің барлыќ

тармаќтары өз ќызметін атќарғандыќтан ешќандай дағдарыс

болған жоќ. Конституциялыќ сот сайлаудың заңсыз өткендігі

туралы ќорытындыға келу үшін жеткілікті мөлшерде саќтыќ

пен пайымдылыќ танытты...

Біз сіздің Конституциялыќ сотыңыздың шешімін ќұрмет-

тейміз. Ќазаќстанда демократияның едєуір орныќќандығын бүгін

бүкіл дүние жүзі түсініп отыр. Сіздер бұның бєрінен өте бай-

ыпты жєне байсалды өттіңіздер, сондыќтан да дағдарысќа

ұшырамадыңыздар... Бұл ТМД мемлекеттері ғана емес, тіпті

АЌШ-ты ќоса, өзін демократиялыќ елміз деп санайтын басќа

мемлекеттер үшін де жаќсы үлгі болып табылады. Ќазаќстан

демократияның шєкірті емес, ұстазы ретінде көріне алды. Бұл

үшін барлыќ ќазаќстандыќтар маќтануы керек. Ќазаќстанды

АЌШ-тың да маќтаныш тұтатын жөні бар... Соңғы оќиғалар...

Конституцияға ќұрмет көрсете алған Сіздің басшылығыңыз-

дың да саяси беделін көтеріп тастады».

Ќазаќстан Республикасындағы АЌШ

елшісі У. Кортнидің сұхбатынан.

ЌР Президентінің Мұрағаты

Осы жерде кейбір депутаттардың Конституциялыќ соттың ше-

шіміне ќарсы тұруға єрекет жасағандарын айта кетуіміз керек.

Бұдан 1993 жылғы ќазандағы Ресей оќиғаларын ќайталауға

ұмтылу аныќ байќалды. Біздің де депутаттар ресейлік єріптестері

сияќты кабинеттерді басып алып, түнде ғимаратта ќалып, пикет-

тер ұйымдастырды. Біраќ халыќ бұлардың ешќайсысын да ќолда-

мады, сөйтіп шиеленіс сєтті шешілді.
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Барлыќ айтылған сындарға ќарамастан, мен Жоғарғы Кеңестің

кеңестік дєуірден кейін ќызмет жасаған екі шаќырылымы да, біздің

барлығымыз үшін, сол кезде басталған ќоғамды демократияланды-

рудың мектебі болды деп есептеймін. Бұл – мємілеге келудің де

үлкен бір мектебі еді.

Конституция жобасын єзірлеу жөніндегі жұмыс

Жоғарғы Кеңес легитимді емес деп танылғаннан кейін, жаңа

Конституция єзірлеу жұмысын енді созуға болмайтыны аныќ бол-

ды. Елде не Парламент, не Үкімет болмаған жағдайда, мен үшін

Ќазаќстан халќының тікелей ќолдауын алу аса маңызды еді. Осы

кезде Ќазаќстан халыќтарының Ассамблеясы Президенттің

өкілеттілігін ұзарту туралы бүкілхалыќтыќ референдум өткізуге

ұсыныс жасады. Бұл мєселенің дұрыс шешілуі халыќтың саяси

жєне экономикалыќ реформаларды тереңдету бағытындағы курсты

ќолдаумен пара-пар еді. Оќиғалардың одан єрі өрістеуі бұның

дұрыс шешім екендігін көрсетті. 1995 жылы 25 наурызда «1995

жылы 29 сєуірде республикалыќ референдум өткізу туралы» №2152

жарлыќ шыќты. Онда былай делінген еді:

«Бүкілхалыќтыќ дауыс беру Ќазаќстан Республикасындағы

мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы ретіндегі халыќтың

ең жоғарғы ерік-ќалауын білдіруі болып табылатынына сүйене

отырып, Ќазаќстан халыќтары Ассамблеясының үндеуін ескере

отырып жєне Ќазаќстан Республикасы Конституциясының 78

бабын, сондай-аќ «Ќазаќстан Республикасының Президентіне

жєне жергілікті єкімшіліктердің басшыларына уаќытша ќосым-

ша өкілеттіліктер беру туралы» Ќазаќстан Республикасы За-

ңының 3 бабын басшылыќќа ала отырып, ќаулы етемін:

1. 1995 жылы 29 сєуірде республикалыќ референдум өткізілсін.

2. Республикалыќ референдумға:

«1991 жылы 1 желтоќсанда бүкіл халыќ болып сайлаған

Ќазаќстан Республикасының Президенті Н.Є. Назарбаевтың

өкілеттігін 2000 жылғы 1 желтоќсанға дейін ұзартуға келі-

сесіз бе?», – деген сұраќ ќойылсын

Дерек көзі: Ќазаќстан Республикасы

Президентінің Мұрағаты
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Ќазаќстандыќтардың елімізді одан єрі ќайта ќұру жолындағы

курсты ќолдайтынын референдумның нєтижесі нанымды түрде

көрсетіп берді. Президенттің өкілеттігін ұзарту туралы референ-

думның Орталыќ комиссиясы 1995 жылғы 29 сєуірде дауыс бе-

рудің ќорытындысын шығарды. Ол мынадай болды: референдумға

ќатысу үшін тізімге енгізілген 9 110 156 азаматтың дауыс беруге

ќатысќаны – 8 309 637 адам, немесе 91,21%. Дауыс беруге ќатыс-

ќан азаматтардың 7 932 834-і өкілеттікті ұзартуды жаќтады, олар

– жалпы дауыс бергендердің 95,46 пайызы.

Бүкілхалыќтыќ ќолдау алғаннан кейін жаңа Конституцияның

жобасын жылдам жасауға болатын еді. Наурыздағы оќиғалар оны

жылдам ќабылдаудың ќажеттігін тағы бір көрсетіп берді. Сол кез-

де аса күрделі ахуалдан шығудың ќұќыќтыќ негіздері табылған

еді. Біраќ мұндай төтенше шараларға үнемі бара беруге болмайды.

Сондыќтан осындай оќиғаларды болдырмаудың наќты кепілдері

ќажет болды.

1995 жылдың көктемінде мен Б. Мұхамеджанов пен К. Колпа-

ковты Єділет министрі Н. Шєйкеновтың басшылығында өзім ұсын-

ған жобамен жұмыс істеуге шаќырдым. Екеуі де кезінде 1993

жылғы Конституцияның жобасымен белсенді жұмыс жасаған еді,

сондыќтан оларға сол конституцияның барлыќ кемшіліктері де,

Жоғарғы Кеңестің ќысымымен біз амалсыз барған ымыра да белгілі

болатын. Біздің алдымызда єсері єлдеќайда мол, соның негізінде

осы заманғы, нағыз демократиялыќ мемлекетті ќұруға мүмкіндік

беретін Конституцияны жасау міндеті тұрды. Кейінірек, жоба дайын

болғанда, 1995 жылы 22 мамырда Президенттің ќаулысымен оны

талдау жєне сараптау үшін Сараптамалыќ-консультативтік кеңес

ќұрылды. Бұл Кеңеске 12 адам кірді. Шєйкенов жұмыс тобына

заңтану саласының корифейлері Юрий Басинді, Ѓайрат Сапарға-

лиевті жєне Майдан Сүлейменовті тартты. Сонымен жұмыс тобы-

ның ќұрамына мыналар кірді:

Ќазаќстан Республикасы Президенті жанындағы

Сараптамалыќ-консультативтік кеңес тобының ќұрамы

Басин Ю.В. Єділет министрлігі Ќазаќ мемлекеттік заң

институтының профессоры, заң ғылымда-

рының докторы;

Ким В.А. ЌазМҰУ мемлекеттік ќұќыќ кафедрасының

меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы;
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Колпаков К.А. Ќазаќстан Республикасы Президентінің

Жоғарғы Кеңестегі жеке өкілі, заң ғылым-

дарының кандидаты;

Котов А.К. Єділет министрлігі Ќазаќ мемлекеттік заң

институтының Жеке ќұќыќ ғылыми-зерт-

теу орталығы директорының орынбасары,

заң ғылымдарының докторы;

Мұхамеджанов Б.Є. Ќазаќстан Республикасы Президенті аппа-

ратының Заң шығару бастамашылығы жєне

ќұќыќтыќ сараптау бөлімінің меңгерушісі;

Нұрпейісов Е.К. Єділет министрлігі Ќазаќ мемлекеттік заң

институтының ректоры, заң ғылымдары-

ның кандидаты;

Сапарғалиев .С. Мемлекет жєне ќұќыќ институтының ди-

ректоры, Ќазаќстан Республикасы ҰЃА-ның

мүше-корреспонденті;

Сүлейменов М.К. Єділет министрлігі Ќазаќ мемлекеттік заң

институтының жеке ќұќыќ ғылыми-зерт-

теу орталығының директоры, Ќазаќстан

Республикасы ҰЃА-ның мүше-корреспонденті

(ғылыми жетекші);

Шєйкенов Н.А. Єділет министрі, заң ғылымдарының док-

торы.

Келісім бойынша мына ќұрамда шетелдік сарапшылар аныќтал-

ды:

Алексеев С.С. Ресей Федерациясы Зерттеу орталығының

ғылыми кеңесінің төрағасы;

Жак Аттали – Францияның Мемлекеттік Кеңесінің ке-

ңесшісі;

Роллан Дюма Францияның Конституциялыќ Кеңесінің

төрағасы.

«Ќазаќстан Республикасы жаңа Конституциясының

жобасы бойынша Ќазаќстан Республикасы Президенті

жанындағы Сараптамалыќ-консультативтік кеңес

туралы» 1995 жылғы 22 мамырдағы №2292 ќаулыдан
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Мен жұмыс тобының алдына: өте ќысќа мерзімде Конституция-

ның түпкілікті нұсќасына негіз бола алатын келісілген жобаны

дайындау міндетін ќойдым.

Мен ағымдағы міндеттерінен уаќытша босатќан жұмыс тобы-

ның мүшелері «Алатау» санаториіне орналасып, жұмысќа кірісіп

кетті. Оларға мүдделік ќысым жасалмауы үшін мен олардың жоба

туралы ешкіммен талќылау жасауына тыйым салдым. 1993 жылғы

Конституцияны жасауда мұндай ќысымнан ќашып ќұтылу мүмкін

болмаған еді. Ол кезде, оны жасауға ќатысќандардың єрќайсысы

Негізгі Заңды өздері атќарып отырған лауазымдарына ќарай ыңғай-

лап жіберуге: депутаттар – өкілеттілікті заң шығару билігіне,

үкіметтік шенеуніктер – атќару билігіне көбірек беруге тырыс-

ќан-ды. Бірен-сарандары ғана ќұжатты өздері үшін емес, елдің

болашағы үшін жасау керектігін ойлаған.

Жұмысшы тобы жобаны жасауға кіріспес бұрын, басќа ел-

дердің – ТМД елдері мен алыс шетелдердің ондаған конституция-

ларын зерттеп алды. Басты бағдар ретінде тек ќана Батыс елдері

демократиясының тєжірибелері ғана емес, сол сияќты Азия ел-

дерінің тєжірибелері де есепке алынды. Мұның өзі бұдан бұрынғы

Негізгі Заңды жасағанда жіберілген ќателерді ќайталамауға септігін

тигізіп, жаңа Конституцияның сапасына жағымды ыќпал етті.

Сол кезеңде мен екі апталыќ демалысќа кеттім де, бұрыныраќ

айтќанымдай, осы уаќыттың ішінде 20 елдің конституциясын оќып

шығып, солардың кейбір негізгі ережелерін конспектілеп алдым.

Кейін біз екі жобаны байланыстырдыќ.

Егер де ќазіргі ќолданыстағы Конституцияны талдайтын бол-

саќ, онда ол Француз Республикасының Конституциясына жаќын

болып көрінер еді. Біраќ бұл бір ќарағандағы ғана єсер болатын.

Мен жұмыс тобы мүшелерінің алдына, кім болса да ешкімнің

Коституциясын көшіріп алмау, ќайта басќа елдердің тєжірибе-

лерін талдау негізінде, өз еліміздің сұраныстарына мейлінше жауап

беретін Негізгі Заңның жобасын жасау міндетін ќойғанмын. Сон-

дыќтан да біздің Конституцияның барлыќ ережелерінен ќазаќ-

стандыќтардың діліне, біз бағдарлама ретінде ұстанатын ќазаќ

халќының өткендегі дєстүрлеріне сєйкес келетін, біздің ќазаќ-

стандыќ ќолтаңбамыз, біздің өзіміздің «Меніміз» көрініп тұратын

болды.

Уаќыт ќыса бастады, жұмысшы тобының єуелі жобаны жасап

болып,  содан кейін оның кейінгі талќылауын күтуге мұрсат ќал-

мады. Санаторийге күнделікті келіп, жұмысшы тобының мүше-
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лері жасаған жұмысты талдап отыруыма жєне бірден түзетулер

енгізуіме тура келді.

Болашаќ Негізгі Заңның єрбір тұжырымы көптеген нұсќаларда

жасалып, мұќият талќыланды. Еліміздің болашағын аныќтайтын

маңызды ќұжатты дайындау жүріп жатќандыќтан, барлыќ фак-

торларды, барлыќ көзќарастарды есепке алу жєне олардың ішінен

бірден-бір дұрысын таңдау ќажет болды. Мен жұмыс тобының

єрбір мүшесінің өз пікірлерін шешім ќабылдағанға дейін бүкпесіз

айтуына, ашыќ таласуына ынталандырдым, ал одан кейін соның

бєрін жылдам ресімдеп, єрі ќарай жылжу ќажет болды.

Айтыс жобаның бірінші баптарынан-аќ басталып кетті. Мен

барлыќ пікірлерді тыңдап алатынмын, сосын барып ќана єрбір бап

бойынша соңғы шешім ќабылданатын. Кейде кешкі талќылау ба-

рысында, ортаќ бір пікірге келу мүмкіндігі бола бермейтін кезде,

мен шешімге келуді таңертеңге ќалдыратынмын, ал одан кейін

бұларға даулы баптың жасалып біткен нұсќасымен келетінмін.

Сонымен бірге мен єрќашанда дайын баптың редакциясы басќаша

емес, неге дєл осылай болғанын дєлелді түрде түсіндіретінмін,

шетел конституцияларынан мысалдар келтіретінмін.

Менің бір ұсынысым – Республика ќызметінің іргелі принцип-

терін Конституцияның бірінші бабында бекітіп беру ќажеттілігі

туралы болды. Бұл ұсыныс мені мемлекеттік саясаттың ең негізгі

басымдыќтары Негізгі Заңда аныќталуы тиіс деген пікірге єкелген,

өзімнің көп жылдыќ ой-толғаныстарымның жемісі еді. Менімен

бірге жұмыс істеген заңгерлер басында бұған ќарсы болды, олар

бұл принциптер – заңдыќ ќағидаларға жатпайды, ал Декларация-

дан өзгеше тікелей іс-ќимылдың заңдыќ ќұжаты болып табылатын

Конституцияда ондайлар болмауы керек деп есептеді.

Соған ќарамастан, ќызу таластардан кейін мен жобаға осы

принциптерді ќалайда енгіздірттім. Оған жататындар: ќоғамдыќ

келісім жєне саяси тұраќтылыќ, бүкіл халыќтың игілігі үшін эко-

номикалыќ даму, ќазаќстандыќ патриотизм, мемлекет өмірінің аса

маңызды мєселелерін демократиялыќ єдістермен, оның ішінде Рес-

публикалыќ референдумда немесе Парламентте дауыс беру арќы-

лы шешу. 1993 жылғы Конституцияда мұндай принциптер тіптен

де болмаған еді, сондыќтан ол көп жағдайда мемлекеттің саясатын

кездейсоќтыќ пен болжаусыздыќќа ұрындыратын. Іргелі принцип-

тер – бұл біз ќандай да болмасын реформаларды іске асырсаќ та,

ең басында таңдап алған жолдан ауытќыттырмайтын бағдарлар

болып табылады.
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Олар Негізгі Заңның рухын көрсетеді, оның барлыќ ќалған

ережелерін соған сєйкес түсініп, талќылау керек. Одан кейінгі

тєжірибелер аталған принциптерді Конституцияда бекітіп берген

шешімдердің дұрыстығын көрсетіп берді.

Бұрынғы нұсќадан көптеген түбірлі айырмашылығы бар елдің

жаңа Конституциясының сұлбасы бірте-бірте көрініс бере бастады.

1993 жылғы Конституцияда Ќазаќстан демократиялыќ мемлекет

болып табылады деп айтылған. Алайда бұның бєрі ниет ќана

екендігі, ал нағыз демократияның ауылы єлі алыс жатќаны кімге

болса да белгілі болатын. Сонымен ќатар Ќазаќстанның тек де-

мократиялыќ ќана емес, сонымен бірге ќұќыќтыќ жєне єлеуметтік

бағдары бар мемлекет болуы туралы мєселе тұрды. Бұған жетудің

өзі алда тұрған міндет еді.

Сондыќтан да жаңа Конституцияға «Ќазаќстан Республикасы

өзін демократиялыќ, зайырлы, ќұќыќтыќ жєне єлеуметтік мемле-

кет ретінде орныќтырады» деп жазу ұйғарылды. Бұл дегеніміз

Ќазаќстанның осындай мемлекетті ќұру жолымен жүріп бара

жатќанын көрсетуші еді.

Жаңа Конституцияда басќарудың түрі туралы мєселені түпкілікті

шешудің төтенше маңызы болды. 1993 жылғы Конституцияда бұл

мєселеге наќты жауап болмаған еді. Ол Конституция Ќазаќстанды

республика деп жариялағанымен, оның наќ ќандай екенін аныќ-

тап көрсетпеді. Ол кезде Ќазаќстанда президенттік жєне парла-

менттік республиканың екеуінің де белгілері бар еді. Бір жағынан,

Президент мемлекет Басшысы болып табылды. Екінші жағынан,

Конституцияның ќұрылымында Жоғарғы Кеңес туралы тарау Пре-

зидент туралы тараудың алдында тұрды, мұның өзі мемлекеттік

иерархияда жоғарғы өкілетті органның белгілі дєрежеде үстемдігін

көрсетті. Бұл Конституцияның кейбір басќа да ережелерінде де

көрініс берді: мысалы, Конституциялыќ ќұрылыстың негіздері ту-

ралы төртінші ережеде Ќазаќстанның бүкіл халќының атынан сөйлеу

ќұќығы тек ќана Жоғарғы Кеңес пен Президентке тєн деп көрсе-

тілген (яғни, Жоғарғы Кеңес бірінші орында көрсетілген). Сол

сияќты, Жоғарғы Кеңес Президент пен Вице-президенттің орында-

рынан түсуін ќабыл алу үшін депутаттардың жалпы санының 2/3

дауысы жеткілікті деді, ал бұл жерде оларды бүкіл халыќ болып

сайлағаны ескерілмеді.

Сөйтіп, Ќазаќстанда мемлекеттік мєселелерді шешу үшін

ќұќыќтар мен жауапкершілікті конституциялыќ жолмен бөлісудің

ешќандай да айќын ережесі болмады.
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Парламенттік республика, аныќтама бойынша, – бұл мемле-

кеттік билікті жүзеге асырудың саяси партиялар басты рөл атќа-

ратын түрі, ал олардың єр ќайсысы өз маќсаттарын көздейді. Өзінің

єлеуметтік базасына сүйенген ірі саяси бірлестіктердің болмауы,

олардың єлі пісіп-жетілмеуі жағдайында парламенттік республика

туралы сөз ќозғаудың өзі мүмкін емес еді. Ќазаќстан үшін бұл

модельдің жарамайтындығын дамыған демократиясы бар елдердің

тєжірибесі де көрсетті. Парламенттік республикаға тєн белгілер –

жиі-жиі болатын саяси дағдарыстар, заң шығару органдарының

жиі-жиі сайлауы жєне үкіметтің ќайта-ќайта ауысуы. Бұл өзінің

тєуелсіздігін аса ќатаң экономикалыќ дағдарыс жағдайында ќұрып

жатќан жас мемлекетті сөзсіз берекетсіздік пен тоќырауға апарып

соќтырар еді. Ал реформаны іске асыру үшін тұраќты мемлекет-

тен маңызды ештеңе жоќ.

Жаңа Конституция Ќазаќстанды президенттік Республика деп

жариялады. Менің жоғарыда айтќанымдай, президенттік басќару

түрін таңдап алу кездейсоќ емес еді. Ќазаќстан жағдайында ең

ыќтималды болатын жєне ќоғамның саяси жєне экономикалыќ

жүйесін реформалауға ең ќолайлы алғышарттарды жасайтын бас-

ќарудың дєл осы түрі еді.

Сонымен бірге Ќазаќстан Президентінің өкілеттілігі шексіз емес.

Сол сияќты, өкімет билігін асыра пайдалануға мүмкіндік бермейтін

шектеулер мен кедергілер жүйесі оған да ќолданылатын еді. Кон-

ституцияның 3-ші бабында көрсетілген мемлекеттік биліктің біртұтас-

тығы жєне оның тармаќтарға бөлінуі туралы принцип те ұзаќќа

созылған пікірталастың нысанына айналды. Бұрынғы Конституция-

да, кейбір батыс елдерінің тєжірибесіне орай, сол биліктің өзін

бөлу туралы єңгіме көтерілген-ді. Біраќ тєжірибе көрсеткендей,

Ќазаќстан жағдайында бұл шешім єртүрлі мемлекеттік институт-

тар арасындағы ќаќтығыстардың тууына, єрбір «билік» өздерін

бір-бірінен тєуелсізбіз деп есептейтін ќателерге ұрындыратын еді.

Жаңа Конституцияда біртұтас мемлекеттік биліктің үш тар-

маќќа бөлінуінің тетіктері ќарастырылған; ал мұның өзі, бір жағы-

нан, олардың тығыз ынтымаќтасып ќызмет жасау мүмкіндіктеріне,

ал екінші жағынан, өзара бірін-бірі шектеп отыруына, Конститу-

цияда жєне заңдарда көрсетілген ќұзіреттеріне араласпауына бағ-

дарланған.

Сонымен бірге, Конституцияның 4-ші бабында «ќолданылатын

ќұќыќ» деген ұғым берілген, ол бұрынғы Конституцияда болмаған

еді. Мұнда ратификацияланған халыќаралыќ шарттардың Респуб-

лика заңдарынан (біраќ Конституциядан емес) басымдығы болады
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деп көрсетілді. Бұл ереженің болуына халыќаралыќ ќұќыќтың

басымдығын жаќтайтын кейбіреулер риза болмады. Дегенмен,

түптеп келгенде, баптың осындай редакциясы ќабылданды. Бұл

ереже кейіннен Конституция ережелерінің жоғары тұруына не-

гізделген бірыңғай ќолданбалы ќұќыќтың тєжірибесін ќалыптас-

тыруға ќатты көмектесті.

Конституцияның 5-ші бабында демократияның басты белгісі –

идеологиялыќ жєне саяси көптүрлілік бірінші рет жарияланды.

Бұл ереже, басќаларын былай ќойғанда, саяси партиялар мен түрлі

ќоғамдыќ бірлестіктердің еркін ќызмет жасауын да ќарастырған.

Мұның өзі: осы кезеңде идеологиялыќ мєселеде осыншама еркін-

діктердің болуы ќажет пе, бұл оның тұраќтылығына зиянын тигіз-

бей ме? – деген сұраќтар туғызды. Соған ќарамай, біз демократия-

ның пайдасына осындай шешім ќабылдадыќ.

Бұл тұста мен: саяси саналуандыќтың болуын бетімен кету-

шілікке айналдырмау керек деп атап көрсеттім. Осыған байланыс-

ты конституциялыќ ќұрылысты күшпен өзгертуге, республиканың

тұтастығын бұзуға, мемлекеттік ќауіпсіздікті бүлдіруге, єлеуметтік,

нєсілдік, ұлттыќ, діни, тектік жєне рулыќ алауыздыќтарды өршітуге

бағытталған ќоғамдыќ ұйымдардың ќұрылуына да, олардың мұндай

іс-єрекетіне де тыйым салынды. Бұл єсіресе Орталыќ Азияда халыќ-

аралыќ лаңкестіктің таралуына жєне экстремистік топтардың

ќұрылуына байланысты өзін-өзі аќтаған шешім болып шыќты.

Конституцияның 6-шы бабында бекітілген мемлекеттік меншік

пен жеке меншікті бірдей ќорғау принципінің іс жүзінде зор ма-

ңызы бар. Бұл жерде осымен-аќ тоќтауға болушы еді, біраќ кейбір

сарапшылардың ќарсылығына ќарамастан, Конституцияға: «Меншік

ќандай түрде болса да, ол ќоғамның игілігіне де ќызмет етуге

тиіс» деген толыќтыру енгізілді.

Біздің Негізгі Заңның тағы бір жағымды жағы – онда жер

мєселесінің шешілуі болды. Конституциялыќ тұжырым: «Жер, сон-

дай-аќ, заңда белгіленген негіздерде, шарттар мен шектерде жеке

меншікте де болуы мүмкін» деп жариялады. 1993 жылғы Консти-

туция мұндай мүмкіндікті жоќќа шығарған еді.

Осылай бола тұра, жер жєне оның ќойнауы, су көздері,

өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басќа да табиғи ресурстар

бүтіндей мемлекет меншігінде ќалды. Бұл көзќарасты Конституция-

ның жобасын жасауға ќатысќандардың барлығы бірдей ќолдаған

жоќ. Жеке меншіктің барып тұрған жаќтаушылары барлыќ затќа

жеке меншік болсын деген пікірде болды. Сондай-аќ, жұмыс тобы

мүшелерінің көпшілігі адам ќолымен жасалынбаған заттардың жеке
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меншікте болуы негізсіз деп есептеді. Біздің жеріміздің байлығы

бізге Алладан берілген, сондыќтан оны ата-бабаларымыз көздерінің

ќарашығындай саќтай білген, ол бізден бұрын да болған, бізден

кейін де болады, сондыќтан ол тек біздерге ғана емес, келер ұрпаќќа

да тиісті. Осындай көптеген ескертулер жобаны бүкіл халыќ бо-

лып талќылаған кезде де түсіп жатты.

Жаңа Конституцияның сөзсіз үлкен жетістігі тіл мєселесін

шешудегі ұлттыќ мүдделердің айшыќты көптүрлілігін мүлтіксіз

ќанағаттандыруында болып табылады. Негізгі Заңда: «Ќазаќстан

Республикасындағы мемлекеттік тіл – ќазаќ тілі. Мемлекеттік ұйым-

дарда жєне жергілікті өзін-өзі басќару органдарында орыс тілі

ресми түрде ќазаќ тілімен тең ќолданылады. Мемлекет Ќазаќстан

халќының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға

ќамќорлыќ жасайды» деп атап көрсетілді. Негізгі Заңның осы ере-

желері ел халќының бір бөлігінің өздерінің де, ұрпаќтарының да

болашағы үшін алаңдауын ќойғызды. Сонымен бірге, шын мєнінде

кең тараған орыс тілі заңды түрде ешќандай мағына бермейтін

«ұлтаралыќ ќатынастар тілі» деген терминмен аталуын тоќтатып,

мемлекеттік тілмен бірдей ќызмет атќаратын конституциялыќ ке-

пілдіктерді алды.

Мемлекеттің сыртќы саясатының принциптерін тұжырымдау

барысында Конституцияның 8-ші бабында єртүрлі ұсыныстар, соның

ішінде бейтараптыќты жариялау туралы да ќарастырылды. Түптеп

келгенде, өтпелі кезеңнің ќиындыќтарын жеңу үшін басќа мемле-

кеттермен белсенді интеграция саясатын жүргізудің орынды екендігі

мойындалды.

Конституцияда белгіленген жеке бастың мєртебесі жалпы мой-

ындалған халыќаралыќ стандартќа жауап береді, өйткені онда

адам ќұќыќтары мен бостандыќтары туралы негізгі халыќаралыќ

ќұжаттардың маңызды принциптері жєне нормалары ќамтылған

еді. Конституция арќылы реттелетін кеңістіктің жалпы жєне мем-

лекеттік ерекшеліктің негізгі сипаттары Негізгі Заңда, ќоғамның

ең жоғарғы ќұндылығы болып табылатын адамның тумысынан

жазылған, олардан ешкім жоя алмайтын ќұќыќтары тұрғысынан

берілгенді.

Жаңа Конституцияның төтенше маңызды жетістігі – сөз жоќ,

онда өмірлік тєжірибемен бекітілмеген ќұрғаќ ќұќыќтар мен бос-

тандыќтарды босќа жариялаудан бас тартудың айќын жазылған-

дығы болды. Ќұќыќтардың ең үлкен көлемі кеңестік конституция-

ларда жазылғаны мєлім. Біраќ олар бар-жоғы саяси ұрандар ғана

еді. Өмірлік шындыќќа жанаспайтын жєне еш уаќытта аяғына
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дейін іске асырылмайтын. Іс-тєжірибеде Конституцияның норма-

ларын ешкім де ќолданған жоќ. Негізінен, істің барлығы Комму-

нистік партияның Орталыќ Комитеті мен Министрлер Кеңесінің

актілері арќылы реттеліп отыратын.

Мен аќиќатты Конституцияда бояп көрсетудің керегі жоќ, ол

Негізгі Заңның маңызын ќұнсыздандыруға апарып соғады, оны

бар-жоғы ќайтадан жылтыраќ бос сөзге айналдырады деп есеп-

тедім жєне осы ойымды жұмыс тобының мүшелеріне ашыќ айт-

тым. Барлыќ конституциялыќ ќұќыќтардың шынайы болуы, кон-

ституциялыќ нормалардың тікелей ќолданылуы үшін ќажетті нєрсе-

лерді жасау керек болды. Ќазіргі жағдайда ешкім де еңбек ету,

тегін денсаулыќ саќтау жєне білім алу ќұќыќтарын ќамтамасыз

ете алмайтын еді. Пайдасыз, ќұр босќа мєлімдеуден бас тарту

ќажет болды. Олардың орнына жаңа Конституцияда: еңбек ету

бостандығының, ќызмет пен кєсіп түрін еркін таңдаудың, заңмен

белгіленген кепілді медициналыќ көмек көлемін тегін алудың, тегін

орта білім алудың ќұќыќтары жарияланды.

Конституцияны шынайы ететін тағы бір маңызды тетік – оның

тікелей єсерінде, былайша айтќанда, заңға сєйкес келетін басќа

актілердің болу- болмауына ќарамастан туралай ќолданыс күшінің

болуында еді. Бұл дүние жүзінде кең тараған жєне елдердің бєрі

мойындаған тєжірибеге айналған. Конституцияның барлыќ ере-

желері бүгіндері жұмыс істеп тұр жєне Ќазаќстан азаматтарының

ќұќыќтарын шынайы ќорғауда.

Сонымен бірге, Конституция енді конституциялыќ ќұќыќтар-

дың ќатаң кепілдіктерін де ќарастырған. Егер де бұрын азаматтар-

дың ќұќыќтарын мемлекет тарапынан уєкілдік берілген органдар

кез келген сылтаумен шектей алатын болса, енді Конституцияның

39-шы бабында «Адамның жєне азаматтың ќұќыќтары мен бос-

тандыќтары Конституциялыќ ќұрылысты ќорғау, ќоғамдыќ тєртіпті,

адамның ќұќыќтары мен бостандыќтарын, халыќтың денсаулығы

мен имандылығын саќтау маќсатына ќажетті шамада ғана жєне

тек заңмен шектелуі мүмкін» деп көрсетілген.

Конституция екі палаталы Парламентті ќұрды. Оның ќажеттігі

туралы пікірталас біздің ќоғамда көптен бері келе жатќан, біраќ

1993 жылғы Конституцияда бєрібір іске аспап еді. Біртұтас мемле-

кеттік билікті бөлудің жүйесінде Парламенттің заң шығару єреке-

тіне негізделген ќызметтері айќын аныќталды. Єлбетте, бұл

ќұќыќтыќ кеңістік белгілі бір конституциялыќ шеңбермен шектел-

ген, біраќ солай болғанмен де ол жеткілікті түрде кең жєне ќоғам-

дыќ ќатынастарды заңмен реттеп отыруға єбден ќабілетті.
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Халыќаралыќ тєжірибедегі Жоғарғы өкілетті органға ќатысты

ќабылданған ќұзіреттер (мемлекеттік бюджетті бекіту, Үкімет

ќызметінің бағдарламасына келісу немесе келіспеу, Премьер-Ми-

нистрді тағайындауға келісім беру, Үкіметке сенімсіздік білдіру,

палаталардың Үкімет мүшелерін тыңдауы жєне оларды босату

туралы Президентке ұсыныс енгізуі) біздің Конституцияда Ќазаќ-

стан Парламентіне де бекітіп берілген. Сонымен бірге биліктің

басќа да тармаќтары сияќты Парламент те, өзінің мүмкіндіктерін

жєне заң шығару процесінің негізін реттейтін Конституцияның

рухы мен мазмұнына бағынған.

Жаңа Конституция Үкіметтің мєртебесін жєне өкілеттілігін

аныќтауда жаңа ќадамдарды орныќтырды. Атќару органдарының

жүйесін басќара, олардың ќызметтеріне жетекшілік жасай жєне

өз алдына басќару шешімдерін ќабылдай отырып, Үкімет экономи-

ка мен єлеуметтік саладағы істің жағдайына жауапкершілікпен

бүтіндей жауап береді. Сонымен бірге, жалпыхалыќтыќ талќылау

кезінде Үкімет мүшелерінің иммунитеттерін ќарастырған ереже

алынып тасталды. Бұған дєлел болған – ќандай да болмасын мем-

лекеттік ќызметкерлердің, єсіресе атќару билігі өкілдерінің сын-

нан тысќары ќалмауы еді. Ќұќыќтыќ мемлекеттің ќалыптасу про-

цесі 1995 жылғы Конституцияны ќабылдағанға дейін енді ғана

күшіне еніп келе жатќан болатын, сондыќтан да соттыќ-ќұќыќтыќ

жүйенің тиімділігін ќамтамасыз ету экономикалыќ проблемаларды

шешуден бірде-бір кем соќпайтын міндет еді. Бізге мұра боп ќал-

ған ескі сот жүйесі соттардың ќұќыќ ќорғаушылыќ міндеттерінің

толыќ іске асуын ќамтамасыз етпеді. Онсыз меншік ќатынастарын

дамыту тіпті мүмкін емес еді. Ол кєсіпкерлік бастамаларға ќұрсау

болды. Ал, єділетті сот жүргізудің өркениетті жүйесінің жєне

нағыз тєуелсіз соттардың болмауы заңның орындалмау жағдайла-

рын көбейтіп жіберді.

Осының барлығы сот жүйесін шешімді түрде реформалауға

алып келді, соның барысында жалпы соттар мен төрелік соттар

жүйесі біріктірілді. Төрелік соттар таратылды. Себебі олар шын

мєнінде арнайы соттар еді, ќатарлас соттар жүйесі тек заңдыќ

тұлғалардың арасындағы шаруашылыќ дауларын ќарау үшін ғана

ќызмет жасайтын. Енді соттар мен сот ќызметшілерінің мєртебесі

заңнамалыќ түрде аныќталды да, бұл єділетті сот жүргізудің

ќұќыќтыќ кепілдіктерін күшейтті.

Сот єділдігін шын мєнінде єділетті жєне риясыз жүргізуге сот

корпусын ќалыптастырудың Конституцияда көрсетілген тетіктері
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септігін тигізеді. Осы бір жаңартылған механизмде Жоғарғы сот

кеңесіне жєне Єділеттің біліктілік алќасына маңызды рөл берілді.

Жергілікті жердегі соттардың сайланып ќойылуының орнына

енді оларды ел Президенті тағайындайтын болды, ал мұның өзі

олардың тєуелсіздігін жергілікті жерлердегі ыќпалдан ќорғайтын

болды. Жоғарғы соттың судьялары енді Президенттің ұсынысы-

мен Парламенттің Сенатында сайланады.

Тағы бір есте ќаларлыќ жағдай, Еліміздің Конституциясы, тұңғыш

рет, бұрынғы Конституциялыќ Соттың орнына, Конституциялыќ

Кеңес сияќты мемлекеттік органды ќұрды. Бұл шешім оңайға түскен

жоќ. Оның астарында жатќан объективті негізі бар еді. Оны ќабыл-

дамас бұрын, мен Конституциялыќ Соттың бүкіл ќұрамымен,

Жоғарғы соттың мүшелерімен, ғалым-заңгерлермен кездестім. Олар

осы бір мемлекеттік органның біздегі үш жылдыќ ќызметінің тєжіри-

бесіне жєне єлемдік ќолданыстағы тєжірибеге сүйене отырып,

сонымен бірге Конституциялыќ Соттың ќызметіндегі болған кем-

шіліктерді ескере келіп, конституциялыќ сот ісін жүргізуді рефор-

малауды ұсынды.

Сонымен бірге осы реформаның үш түрлі нұсќасы ұсынылды.

Біреулері бұл органның ескі атын саќтай отыра, оған Конституция-

лыќ Кеңестің функцияларын беруді ұсынды. Алайда бұлай жа-

сау ешбір логикаға сыймайтын. Тағы бір нұсќада барлыќ сот функ-

цияларын (сол сияќты конституциялыќ баќылаудың функцияла-

рын да) Жоғарғы Сотќа біріктіру ойластырылды. Мєселені осылай

шешкен кезде конституциялыќ баќылау маңызының белгілі дєре-

жедегі ќұнсыздануы айќын болатын, өйткені бұл ќызметін Жоғарғы

Сот басќа да істерді ќарай отырып ќатар атќарар еді, рези-

денттік басќару формасы жағдайындағы Конституциялыќ Кеңес

конституциялыќ заңдылыќтарды ќорғау үшін ќұрылатын орган-

ның бірден-бір ќолайлы моделі болып табылады. Ол Конститу-

цияға сєйкес ќабылданатын заңдарға тек конституциялыќ баќылау

жасап ќана ќоймай, сонымен бірге елімізде ќабылданатын заңна-

малыќ актілердің сапасына кепіл болатын, өзінше бір ќосымша

сүзгі ќызметін атќаратын. Сонымен бірге ол саяси тартыстардан

шет тұратын. Содан бергі өткен жылдар Конституциялыќ Кеңестің

өзіне ќойылған конституциялыќ ќұќыќтар мен бостандыќтарды

ќорғау міндетін ойдағыдай орындайтынын көрсетті.

Конституциялыќ Кеңес заң шығару жєне ќалыптылыќты ұғыну

саласындағы істерді ќарай отырып, мемлекеттік органдар арасын-

дағы келіспеушіліктерге төреші болып отырды. Оның ќаулылары
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көптеген күрделі саяси шешімдерді ќабылдау жағдайында байсал-

ды ќолдаушы болды. Бұл жерде єңгіме «Ќазаќстан Республикасы-

ның дін ұстану жєне діни ұйымдардың ќызметі туралы кейбір

заңнамалыќ актілерге өзгерістер мен ќосымшалар енгізу туралы»,

«Бұќаралыќ аќпарат тарату ќұралдары туралы», «Ќазаќстан Рес-

публикасында халыќаралыќ жєне шетелдік коммерциялыќ емес

ұйымдардың ќызметі туралы» жєне т.б. заң актілеріне ќол ќою

барысында ќалыптасќан ахуал жөнінде болды. Менің ұсынысым

бойынша Конституциялыќ Кеңес бұл заңдарды ќарап, Конститу-

цияға сєйкес емес деп тапты. Конституциялыќ Кеңестің ќаулыла-

рына менің ќарсылыќ білдіруге ќаќым бар еді, біраќ оның шешім-

дерімен келісе отырып, мен олай істемедім.

Халыќтың жергілікті маңызы бар мєселелерін өз бетімен ше-

шуді ќамтамасыз етуге тиісті жергілікті өзін-өзі басќару институ-

тын мойындау Жаңа Конституцияның елеулі жетістігі болды.

Адамның шынайы өмірі негізінен ќалада, ауданда, ауылда, селода

өтетінін ескерсек, осынау конституциялыќ ереженің маңызын ай-

ќын көреміз. Атап айтќанда, олар сонда өмір сүреді, сонда еңбек

етеді, өздерінің өмірлік проблемаларын сонда шешіп отырады.

Осыған байланысты, заң шығару арќылы материалдыќ-заттыќ маз-

мұнмен толыќтырылуға тиісті жергілікті өзін-өзі басќару шеңбе-

рінде, єрбір азаматтың өзіне тєн өмірлік жоспарлары мен ойла-

рын іске асыруға, азаматтыќ белсенділіктерін көрсетуге мүмкіндігі

болуы керек.

Жобаны енді бұќаралыќ аќпарат ќұралдарында жариялайыќ

деп тұрған соңғы күндерде тағы бір дау туып кетті. Біздің жұмы-

сымызға көмектесіп отырған француз мамандары кез келген уаќытта

Президент Парламентті тарата алады деген бапты енгізуді ұсын-

ды. Осы идеяны бірталай адамдардың ќолдағанына ќарамастан,

жобаға менің талап етуіммен, Парламент өкілдігінің мерзімінен

бұрын тоќтатылуын наќты заңдыќ негізде ќарастыратын жұмса-

ғыраќ тұжырым енгізілді. Бұл тұжырым, Президентке импичмент

жасау туралы ережемен ќатар, мемлекет пен ќоғамдағы тұраќты-

лыќќа кепіл болатын шек ќоюлар мен кедергілер жүйесінің ма-

ңызды элементі болып табылатын еді. Өйткені басты маќсат билік

тармаќтарының бірігіп жемісті ќызмет жасауының аќылға сыйым-

ды жүйесін ќұру болатын.
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Конституцияның ќабылдануы, 1995 жыл

Жаңа Конституцияның жобасы бүкілхалыќтыќ талќылау үшін

бұќаралыќ аќпарат ќұралдарында жарияланғанынан кейін-аќ, шын

мєнісінде оның жұмысына бүкіл ел кірісті деп айтуға болады.

Ќазаќстанның барлыќ түкпір-түкпірінен жобаға ќатысты күнделікті

түсіп отырған ұсыныстар бойынша мєліметтер топтамасы жаса-

лынды. Күніне осындай ұсыныстардың бірнеше папкасы түсетін.

Сонымен бірге баспасөзде жарияланып жатќандарды да естен

шығармау ќажет болды.

Талќылаудың бірыңғай пікірде болмағанын айтуымыз ќажет.

Конституцияның дайындалған жобасын жұрттың барлығы бірдей

ќолдаған жоќ. Баспасөзде оны сынға алған жарияланымдар аз

болмады. Тіпті заңтану мамандарының өздері де жаңа тұрпатты

Конституцияны, оның жасампаз жаќтарын бірден ќабылдаған жоќ.

Конституцияның жобасы жарияланған бірнеше күндерден кейін,

сол кезде ќызмет жасап тұрған Конституциялыќ Соттың алты

судьясы бұќаралыќ аќпарат ќұралдарында, оның ішінде көптеген

шетелдік ќұралдарда да: «ұсынылған конституциялыќ модель Рес-

публиканы демократиялыќ, ќұќыќтыќ жєне єлеуметтік мемлекет

деп тануға негіз бермейді», ал билікті бөлудің принциптерін бұрма-

лау «тек ќана президенттік емес, сонымен бірге бүтіндей басќару-

дың республикалыќ түрін де күмєнді жасайды» деген мєлімдеме

жасады. Сонымен бірге Конституциялыќ Сот судьяларының бас-

ќа бөлігі өз єріптестерінің бұл пікірлерімен үзілді-кесілді келіс-

педі, олар да өз тарапынан бұќаралыќ аќпарат ќұралдарында

мєлімдеме жасады. Конституциялыќ Соттың өз ішіндегі жаңа

Конституцияның жобасын ќарау кезіндегі мұндай алалыќтар ќоғам-

да пікірталастың ќаншалыќты өткір жүріп жатќанының айќын

көрінісі болды.

Конституцияның жаңа жобасын талќылауға 3 миллион 345

мыңнан астам ќазаќстандыќ ќатысып, 31 886 ұсыныстар мен ес-

кертулер жасады, соның нєтижесінде жобаның, 98 бабының 55-

іне 1100 түзетулер мен ќосымшалар енгізілді, сол сияќты Консти-

туцияға жаңа тарау мен бірќатар жаңа баптар ќосылды. Түсіп

отырған ұсыныстарды ескере отырып, жобамен жұмыс істеу бары-

сында тағы да жаңа өзгерістер мен ќосымшалар енгізілді. Кейін-

нен жалпы алғанда Конституция мєтінінің 18 нұсќасы дайындал-

ғанын санап шыќтыќ.

Конституция жобасының жұмысы єбден аяќталды-ау деген

кезде, мен «1995 жылы 30 тамызда республикалыќ референдум
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өткізу туралы» 1995 жылы 28 шілдедегі №2389 Жарлыќќа ќол

ќойдым. Атап айтќанда, осы Жарлыќта ќаулы шығарылды:

1. 1995 жылы 30 тамызда республикалыќ референдум

өткізілсін.

2. Республикалыќ референдумға жаңа Конституцияның жо-

басы енгізілсін, онда: «Сіз 1995 жылы 1 тамызда жарияланған

Ќазаќстан Республикасы Конституциясының жаңа жобасын ќабыл-

дайсыз ба?» – деген сұраќ тұжырымдалсын.

3. 1995 жылы 1 тамызда бұќаралыќ аќпарат ќұралдарында

бүкілхалыќтыќ талќылауды ескере отырып, толыќтырылған

жєне өзгертілген Конституцияның жобасы жариялансын. Кон-

ституцияның жобасы Ќазаќстан Республикасы Орталыќ сайлау

комиссиясына бір мезгілде жіберілсін.

Дерек көзі: Ќазаќстан Республикасы

Президентінің Мұрағаты

Жобаны ресми түрде жариялау ќарсаңында мен жұмыс тобы-

ның мүшелері – Б. Мұхамеджанов пен К. Колпаковќа, барлығы-

ның дұрыс көрсетілуіне күмєн ќалмас үшін, оның мєтінінің баспа-

ханада дайындалған гранкасымен тағы бір танысып шығуды тап-

сырдым. Түннің бір уағында, шамамен екі жарым кезінде, олар

маған барлығының дұрыстығы туралы ќоңырау шалды. Сол кезде

барып ќана мен оларға жєне Н. Шєйкеновке гранкадағы нұсќаға

ќолдарын ќойып, жобаны баспасөзге жіберуді тапсырдым. Келесі

күні таңертең Конституцияның жаңа жобасы республикалыќ бұќа-

ралыќ аќпарат ќұралдарында жарияланды.

Жоба жарияланғаннан кейін баспасөз конференциясын ша-

ќырдым, онда болашаќ Конституцияның негізгі ережелері туралы

айтып бердім жєне журналистердің сауалдарына жауап бердім.

Ең бастысы, бұќаралыќ аќпарат ќұралдарының өкілдері арќылы

жаңа Конституция – ұлтаралыќ жєне азаматтыќ келісім жағдай-

ында еліміздің тұраќты дамуына, саяси жєне экономикалыќ ре-

формаларды дєйекті түрде іске асыруға мүмкіндіктер ашып бе-

ретін факт екенін бүкіл ќазаќстандыќтардың есіне салғым келді.

Конституциялыќ реформаны бастауды тек бүкілхалыќтыќ ќол-

дау жағдайында ғана іске асыруға болатын еді. Конституцияның

жаңа мєтінімен ќарќынды жұмыс жүргізудің ќажеттігі туралы

шешім осыдан келіп туындаған еді. Сынның ыстыќ шарпуы маған
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ќарай бағытталды. Осы бір ќиын кезеңде мен, Ќазаќстан халыќта-

рының Ассамблеясынан ќолдау таптым, ол маған Парламенттің

ќұрылуын күтпей-аќ халыќтың өзіне төте шығып, ойымды айтуды

ұсынды. Ќазір мен бұның дұрыс шешім болғанына сенімдімін.

Мойындау керек, мен күмєнды күйде жүргенмін. Бір жағы-

нан, мєселе объективті түрде жєне дұрыс ќойылды. Парламент

пен Үкіметтің отставкаға кетуіне байланысты туындаған саяси

дағдарыс жағдайында, тұраќтылыќты саќтау жєне президенттік

билікті нығайту маќсатында, ќоғамды шектен тыс саясаттандыру-

дан саќтау керек болды. Ал екінші жағынан, Президент – ол да

өзгелер сияќты адам, мені мєселенің ќойылуының кейбір жаќтары

ќымсындырды. Мен сайлаудан ќорыќты деген дауыстар шыға бас-

тады. Сонымен бірге, маған ондай сайлауға баруға тұратындығын

көзімді жеткізе дєлелдеген социологиялыќ зерттеулердің шынайы

мєліметтері де болды: егер де єңгіме тек менің президенттігімді

саќтау туралы ғана болатын болса, ондай жағдайда мені мен пре-

зиденттіктен дємесі бар-ау дейтін басќа да кандидаттар арасын-

дағы алшаќтыќ шын мєнінде даусыз еді. Сонымен бірге сайлау –

бұл екі-үш кандидаттардың арасындағы ғана таңдау еді, ал рефе-

рендумда сұраќ төтесінен ќойылды: Нұрсұлтан Назарбаев. Не иє,

не жоќ? Маған ашыќ түрде таңдаудың бір басында тұруға тура

келді, ал екінші басында – өтпелі кезеңнің ќиындыќтары, тұрмыс

деңгейдің ќұлдырауы, осы жылдардың ішінде жиналып ќалған

дүрдараздыќ, маќсатты түрде бағытталған сын жєне ашыќ аранда-

ту тұрды.

Біз ќазаќстандыќ мемлекеттіліктің ќалыптасуының ќиын кезеңі-

нен өттік. Біраќ та енді одан єрі ќалай өмір сүреміз деген таңда-

удың алдына ќайта келдік. Бұл экономикаға да, саясатќа да, ќоғам-

ның өмірінің басќа жаќтарына да ќатысты еді. Саясаткерлердің,

жұртшылыќ өкілдерінің, ғалымдардың, өмір тєжірибесі мол адам-

дардың көптеген ұсыныстарымен танысќаннан кейін ғана, халыќ-

тан мені ќолдауларын сұрадым.

Ќазаќстан үшін ќалыптасќан тарихи ахуалда референдумға

тұраќтылыќты саќтау туралы, шын мєнінде мемлекетке де жєне

ќоғамға да ќажетті сұраќ ќойылды. Референдум: біздің осы жыл-

дар бойы жүргізген саясатымыз дұрыс па?, Ќазаќстан халќы оны

одан єрі жалғастыру үшін Президентке сенім білдіре ме? – деген

бүкіл еліміздің көкейтесті сауалдарына жауап беруі тиіс болады.

Сонымен шешім ќабылданды.

Бір ай жылдам өте шыќты. Аќыры, 1995 жылы 30 тамызда

жоғарыда айтылған Жарлыќќа сєйкес Ќазаќстан Республикасы-
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ның жаңа Конституциясын ќабылдау жөнінде бүкілхалыќтыќ ре-

ферендум өткізілді. Референдумның өту барысын 19 ќоғамдыќ

бірлестіктерден мыңға жуыќ өкілдер ќадағалап тұрды. Шетелдік

баќылаушылар ќатарында Венгрияның, Мысырдың, Канаданың,

Польшаның, Румынияның, Тєжікстанның, Украинаның жєне т.б.

өкілдері ќатысты.

Референдумға сайлаушылардың  90,58%-ы ќатысты. Олардың

ішінен жаңа Конституцияның ќабылдануын ќолдап 89,14%-ы дау-

ыс берді. Дауыс берудің нєтижесінде Ќазаќстан Республикасының

жаңа Конституциясы ќабылданды. Бұл жеңіс еді. Дауыс беруге

ќатысушылардың жоғары деңгейі Негізгі Заңда біз көрсеткен мем-

лекеттік бағытты ќолдайтындарының көрсеткіші болды.

Мені орасан зор ризашылыќ сезімі биледі. Бүкілхалыќтыќ ќол-

дауды тапќанда, өзінің міндетін орындадым-ау деген үлкен бір

ризалыќ сезімді басынан кешіргенде, кез келген саясаткердің бір

жұлдызды сєті болатыны аныќ. Үлкенді-кішілі істердің үздіксіз

тоғытылған орасан зор проблемалар толќыны алдында, кейде өзіңнің

маңайыңды бос ќалғандай сезіну, сенің пікірлестеріңнің түкке

тұрмайтындай аз боп көрінуі сияќты көптеген жылдар бойғы

күмєнданулар мен алаңдаушылыќтардың босќа кетпегенін көрдім.

1995 жылғы Конституция шын мєнінде халыќтың ерік-жігерінің

көрінісі болды, ал Ќазаќстан халќы Негізгі Заңның ќосалќы авто-

рына айналды. Референдумның нєтижесі бойынша 1995 жылы 1

ќыркүйекте өткен баспасөз конференциясында мен барлыќ ќазаќ-

стандыќтарды біздің жас егеменді мемлекетіміздің өміріндегі осы

бір тарихи оќиғамен ќұттыќтадым. Еліміздің жаңа Конституция-

сының жобасын ќолдап дауыс бере отырып, біздің азаматтарымыз

бүкіл елімізге үшін, єрбір азамат үшін маңызды таңдау жасады.

Бєлкім, Ќазаќстан тарихында бірінші рет халыќ өз болашағын өз

ќолында ұстады жєне сол үшін дауыс берді.  Бұл шынында да

солай еді. Негізгі Заңда мемлекеттің принциптері ғана жарияла-

нып ќойған жоќ, сонымен бірге єрбір адамның, біздің азаматтар-

дың тікелей өмірімен байланысты шешімдер де ќабылданды. Бұлар

олардың бостандыќтарына, ќұќыќтарына, ќоғам алдындағы міндет-

теріне байланысты мєселелер еді. Түптеп келгенде осылар, адам-

ның, єрбір жанұяның жєне біздің еліміздің болашағының перспек-

тиваларын аныќтайтын.

Сөз сөйлегеннен кейін мен журналистердің сауалдарына жа-

уап бердім. Бұлардың кейбіреулері єдеттегідей «астарлы» сұраќтар

болатын, біраќ, Ќазаќстан халќы жаңа Конституцияға бірауыздан

дауыс бергеннен кейін, оларға жауап беру маған жеңіл болды.
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Мєселен, «Би-би-си» корреспонденті Кривенконың жаңа Конститу-

ция ел Президентіне тым үлкен өкілеттіліктер берген жоќ па? –

деген сұрағына, мен, Ќазаќстан Президентінің өкілеттілігі Фран-

ция Президентінің өкілеттілігінен єлдеќайда аз, біраќ бұдан Фран-

ция демократиясыз мемлекетке айналған жоќ ќой, – деп жауап

бердім. «Экономист» журналының корреспонденті Мак Вильямс,

референдумның өткізілуі үкімет шенеуніктерінің баќылауында

болған жоќ па? – деген сұраќты көлденең тартты. Мен, референ-

думның барысын мыңнан астам баќылаушылар, ќадағалағанын,

оның ішінде шетелдіктері де болғанын, біраќ ешќандай да заң

бұзушылыќтың болмағанын оның есіне салдым.

Журналистердің бірі, 1991-1995 жылдары біз жинаќтаған

тєжірибенің ќысќаша ќорытындысын беруді сұрады. Жауап ретін-

де мен саясаткердің жұмысын, картоп өсіріп емес, алма ағашын

өсіріп, соның нєтижесін күтумен салыстырдым: «картопты көктем-

де салып, ал күзде оның өнімін жинайсың. Ал, алма ағашының

жемісін алу үшін 5-6 жыл керек. Өткен жылдарда ешкім де бізге

барлығын жылдам жасаудың жолын айтќан емес, сондай-аќ ешкім

де посткеңестік кеңістікте барлығын жылдам жасай алған жоќ.

Біраќ, біздер ең бастыны – біздің отанымыз – Ќазаќстан Респуб-

ликасында тыныштыќты саќтадыќ, ќантөгісті болдырмадыќ. Біз

өзіміздің меншікті ќаржымыздың иесі болдыќ, біз өз экономика-

мызды өзіміз басќардыќ, жаќсы өмір үшін оларды ќалай ќарай

бұру керек екендігін түсіндік. Біз осы кезеңде бүкіл дүние

жүзінде, өзімізге сенім туғыза білдік. Ќазаќстанға инвестиция-

лар ќұйылды».

Мен мемлекетті ќұруда, реформаларда, біз бекіткен ќұжаттар-

да ќателер болған жоќ десем, жалған айтќан болар едім. Біраќ

ќателеспейтін тек, ештеме істемейтін адам болар. Саясаткердің

жұмысы кейде сағатшының жұмысына ұќсас, тек айырмашылығы

сонда – сағатшы бұзылған сағатты жөндемес бұрын тоќтатып ала

ќояды да содан соң жөндеуге кіріседі, ал саясаткер бұл сағатты

тоќтатпай жөндеуі керек. Міне барлыќ күрделілік осында.

1995 жылы 6 ќыркүйекте Ќазаќстан Республикасы Президентінің

резиденциясында біздің еліміздің Конституциясы ресми таныстыру

рєсімі болды. Осы салтанатты жағдайда Орталыќ сайлау комиссия-

сының төрағасы Юрий Ким жаңа Конституцияны ќабылдау

бойынша бүкілхалыќтыќ дауыс берудің нєтижесі туралы ќаулыны

оќып шығып, маған еліміздің Негізгі Заңының жаңа мєтінінің

түпнұсќасын тапсырды. Бұдан кейін мен «Ќазаќстан Республикасы

Конституциясы туралы» Жарлыќќа жєне оның 100 түпнұсќасына
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ќолымды ќойдым. Еліміздің 1993 жылы 28 ќаңтарда ќабылданған

бірінші Конституциясы мєтінінің түпнұсќасын, Мемлекеттік мұра-

ғатта саќтауға тапсырдым.

Рєсімге ќатысќан үкімет мүшелерінің, ќоғам өкілдерінің, дип-

ломатиялыќ өкілдіктер басшыларының жєне бұќаралыќ аќпарат

ќызметкерлерінің алдында сөйлеген сөзімде, мен барлыќтарын жаңа

Конституцияның ќабылдануымен ќұттыќтап, осы сєттен бастап

біздің алдымызға шешілмеген көптеген мєселелерді ќоятын, біздің

дамуымыздың жаңа кезеңі басталады деп атап көрсеттім.

Біздің экономиканы дүниежүзілік шаруашылыќќа ќалай инте-

грациялау керек? Дүниежүзілік шаруашылыќќа бұлай біріктірмей-

інше, біздің шалғайдағы, сөзсіз аутсайдер ел болып ќалатынымыз

аныќ болатын. Кепілдік берілетін там-тұм мемлекеттік «пєйөкке»

дағдыланған жұртты, енді өз күштеріне, өз аќылдарына, өздерінің

іскерліктеріне ќайтіп сендіруге болатын еді? Адам өзінің, өз отба-

сының тағдырына жауапкершілігін сезінбей, ешуаќытта нағыз та-

быстарға ќол жеткізуі мүмкін емес.

Түбегейлі єлеуметтік реформалардың негізгі ќұралы болып та-

былатын, ќазіргі заманғы жєне күшті мемлекетті ќалай ќұруға

болады?

Ќазаќстан халыќтарының єрќайсысының төл мєдениетін то-

маға-тұйыќтыќќа апарып тірейтін ұшќарылыќќа ұрындырмай, ќалай

саќтауға болады? Біз бойкүйездіктің де, сол сияќты шыдамсыз

асығыстыќтың да мєдени тоќырауға апарып соғатынын түсінуіміз

керек.

Ќоғамда руханилыќтың, ұлтаралыќ келісім мен азаматтыќ бейбіт

өмір сүрудің мұраттарын ќалай орныќтыруға болады?

Аќырында, ќылмысты ќалай ауыздыќтауға, сонымен бірге ешбір

ќысым шараларына бармай-аќ ќоғамда, биліктің барлыќ ќабатта-

рында заңның үстемдігін ќалай орнатуға болады?

1995 жылғы Конституция –

жаңа Ќазаќстанның «іргетасы»

Осыдан екі жүз жылдан астам бұрын, ќазіргі демократияның

негіздері ќаланып жатќан кезде, заңдар мен конституциялардағы

жиі өзгертулердің жаќтасы болмаған американ президенті Томас

Джефферсон «заңдар мен адами институттар адамзат аќыл-ойы-
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ның прогресімен ќол ұстасып бірге жүруі тиіс» деп жазды. Бұл

көзќарас содан бері екі ғасыр өтсе де өзінің маңызын бүгіндері

жойған жоќ.

1995 жылғы Конституция Ќазаќстанда реформаны жүргізудің

аса ќуатты серпіні болғанын мен маќтанышпен айта аламын. Көп

жағдайда, оның ережелерінің арќасында, аздаған мерзімдердің ішінде

ғана жас мемлекеттің экономикасы мен саясатында, ұлтаралыќ

тұраќтылыќта аса үлкен жағымды нєтижелерге жеттік.

Ќолданымдағы Конституцияны ќабылданғаннан кейін Ќазаќ-

стандағы экономикалыќ реформаны жүргізу үшін «даңғыл жол»

ашылды. Бейнелеп айтќанда, барлығын да басќарған, біраќ еште-

мені басќара алмаған Жоғарғы Кеңестің орнына, осы жылдардың

ішінде елдің бет-бейнесін өзгерткен заңдарды ќабылдаған екі па-

латалы кєсіби Парламент келді.

1995 жылғы Конституция экономикалыќ реформаларға жаңа

серпін бере отырып, ќазіргі нарыќтыќ ќатынастардың талаптарына

жауап берген жєне жауап беретін Парламент пен Үкіметтің заң-

намалыќ шеңберде ќызмет жасаулары үшін тиімді нормативті ќұќыќ

базасын ќамтамасыз етті. Конституция мемлекеттік меншікті, со-

нымен бірге жеке меншікті де ќорғауға тең жағдайда кепілдік

береді.

Ќолданымдағы Конституцияда мемлекет адам ќұќыќтарына

шынайы кепілдіктер берген; олар: єркімнің еңбек ету жєне

кєсіпкерлік ќызметпен айналысу бостандығы; заңмен мөлшері көрсе-

тілген медициналыќ тегін көмек алу; тегін орта білім алу; діни

жоралғыларды атќару бостандығы ќұќыќтары. Сондай-аќ конкурс-

тыќ негізде аќысыз жоғарғы білім алуға, жасына ќарай єлеуметтік

ќамсыздандыруға, сонымен бірге ауырған, мүгедек болған, асыра-

ушысынан айырылған жағдайда єлеуметтік ќамсыздандыруға

кепілдік берілген. Бүгіндері осы конституциялыќ ќұќыќтар заң-

дардың наќты нормаларында баянды етіліп, адамдардың күнделікті

өміріне берік енді. Конституция адамның негізгі ќұќыќтары мен

бостандыќтарын бекітіп, еліміздің азаматтарының ќұќыќ алдын-

дағы теңдігін ќамтамасыз етті, бұлар сөзсіз ќоғамның саяси өміріне

демократияның іргелі принциптерін енгізуге ќолайлы жағдай жа-

сайды.

Басќаша айтќанда, Конституция азаматтардың конституциялыќ

ќұќыќтарының, бостандыќтары мен міндеттерінің мєні мен мазмұ-

ны ќазіргі нарыќтыќ экономиканың принциптеріне сєйкестеп тұжы-

рымдалған; ал бұл принциптер жеке тұлғаның сан алуан мүдде-

лерін ќанағаттандыру мүмкіндіктерін ќамтамасыз етуді оның еңбек
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процесіндегі үлесіне тєуелді етіп ќояды. Сонымен бірге мемлекет

тарапынан ќажетті єлеуметтік тегін ќызмет минимумының кепіл-

діктері де беріледі. Экономикалыќ бостандыќ, идеологиялыќ жєне

саяси сан алуандыќ, жұрттың барлығының заң алдындағы теңдігі

Ќазаќстан дамуының негізгі басымдыќтарына жатады.

Саяси режимнің демократиялануы мемлекеттің жеке тұлғаға

беретін єлеуметтік мүмкіндіктерінің шеңберін кеңейтті. Осының

нєтижесінде ұлттыќ ќұќыќтыќ жүйедегі адам мен азаматтың

ќұќыќтары мен бостандыќтарының рөлі елеулі түрде күшейтілді,

олардың дєстүрлі заңдыќ кепілдіктеріне жаңа толыќтырулар

енгізілді. Біріккен Ұлттар Ұйымының азаматтыќ жєне саяси, соны-

мен бірге экономикалыќ, єлеуметтік жєне мєдени ќұќыќтары ту-

ралы Халыќаралыќ пакеттерінің талаптарын толыќ орындау үшін

жағдайды ќалыптастырғаннан кейін, Ќазаќстан осы бір маңызды

ќұжаттарды ратификациялады.

Конституцияның негізінде жаңа заңнама ќалыптасты. Жаңар-

тылған конституциялыќ ќұќыќ жасалды. Азаматтыќ ќоғамдағы

жекеменшік ќатынастарды, еркін кєсіпкерлікті реттейтін азамат-

тыќ ќұќыќ одан єрі дамытылды. Єлем ќауымдастығында ќалыптас-

ќан принциптерге сєйкес, азаматтыќ-процессуалдыќ, ќылмыстыќ-

процессуалдыќ жєне ќылмыстыќ-орындаушылыќ заңдарға елеулі

өзгерістер жасалды.

Ќылмыстыќ ќұќыќта, оның принциптерінде көрініс тапќан, єлеу-

меттік ќұндылыќтарды ќорғайтын жаңа иерархия айќындалды.

Бұлардың негізінде Ќылмыстыќ кодексті ќалыптастыру ќажет бол-

ды. Міндет мейлінше күрделі жєне жауапты болғандыќтан, мен

тікелей жұмысшы тобының жетекшісі И. Роговпен жєне Б. Мұха-

меджановпен бірлесе отырып, заң жобасының єрбір бабын мұќият

ќарап шыќтым.

Ќұќыќтыќ мемлекеттің дамуын ќамтамасыз ететін ќұралдар-

дың бірі дұрыс айќындалған ќылмыстыќ-ќұќыќтыќ саясат болып

табылады. Біздің елімізде бұл адамды, оның өмірін, ќұќыќтарын,

бостандыќтарын ең жоғары ќұндылыќ деп жариялаған Негізгі Заң-

нан келіп шығады. Заң бұзушыларға ќарсы ќатаң жазалау шарала-

рынан бас тарта отырып, мемлекет олардың жауапкершілігінің

аќылға ќонымды түрлерін орныќтырады, ол ќұќыќтыќ саясаттан

жєне жазаны орындау жүйесін ырыќтандырудан көрінеді. Нєти-

жесінде, егер осыдан біраз ғана бұрын Ќазаќстан бас бостандығы-

нан айырылғандардың саны жағынан єрбір 100 000 адамға шаќ-

ќанда АЌШ пен Ресейден кейін дүние жүзінде үшінші орында

тұр, бұл көрсеткіш бойынша ол ќазір 24-позицияға түсті.
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Сонымен бірге ќылмыстың жаћандануы жєне өзгеріске ұшы-

рауы, сөйтіп күннен-күнге аса ќауіпті түрлерге енуі жағдайында

барлыќ заң бұзушылыќтарға, єсіресе ќылмыстың аса ќауіпті түрле-

ріне жауапкершіліктің бұлтартпастыќ принциптерін актуальды ете

түседі.

Ќазіргі кезеңде жұртшылыќ пікірінің беделін көтерген єлеу-

меттік жєне ќұќыќтыќ дилемма сипатындағы өлім жазасына ќатыс-

ты аса күрделі мєселе шешілуде. Єзірге бұл мєселе бойынша оны

ќолдануға мораторий енгізілген. Бұл мєселе ќоғамның рухани

өмірінің белсенділігі артуымен, єлеуметтік ќұндылыќтарды ќайта

бағалаумен ќатарласа жүретін мемлекет дамуының, күрт өзгеріс-

терге толы сєттерінде өткір ќойылатынын біз білеміз.

Ешќандай да өсіріп айтпай-аќ, бүгінгі күні біз тєп-тєуір нєти-

желерге жеттік деп айтуымызға болады. Жеткен жетістіктеріміздің

ішінде бастылары: ішкі саяси жєне ұлтаралыќ тұраќтылыќ, макро-

экономикалыќ тұраќтанушылыќ, инфляцияны толыќтай тежеу,

тиімді ќаржы-несие жүйесін ќұру, меншік ќатынастарын ќалыпќа

келтіру, бірте-бірте жекешелендіруді іске асыру болып табылады.

Өнеркєсіп өндірісінің табанды түрде өрлеуі басталды, ауыл шаруа-

шылығы жанданды. Бүгіндері біздің жаңа Конституция жєне заң-

дарымыз адам үшін жұмыс істеп ќана ќоймайды, сонымен бірге

оның шығармашылыќ, жасампаздыќ ќуатының белсенділігін

күшейтіп, іскерлік бастамаларын ынталандырады деп айтуға бар-

лыќ негізіміз бар.

Экономикалыќ табыстарға ќолы жеткен Ќазаќстанның тєжіри-

бесі өтпелі кезеңде, экономиканы ырыќтандыру үшін жеткілікті

түрде ќатаң саяси ќұрылымның, кєсіби ќызметшілер мен ќоғам-

дағы тєртіптің ќажеттігін көрсетеді. Бұл көп жағдайда ќолдау

таба бермейтін, біраќ аса керекті күрделі экономикалыќ реформа-

ларды іске асыруға, саяси тұраќтылыќты ќамтамасыз етуге мүмкіндік

береді.

1995 жылы шынайы президенттік республиканы ќұруға бара

отырып, мен дамудың осындай нұсќасында елді басќару мүмкіндігі

күшейетіндігін жєне жанға бататын экономикалыќ реформалар

нєтижесінің көп күттірмейтіндігін түсіндім. Реформаның жүзеге

асырылу барысына Президенттің тікелей жауапкершілігінің артуы

сол сияќты оның бірќатар өкілеттілігін арттыруды да талап етті.

Осы кезеңнен бастап министрліктер мен ведомстволардың басшы-

ларын Президент тағайындайтын болғандыќтан, бұған Парламент

араласпайтын болды. Алќалы басќару органы ретінде Министрлер

кабинеті де біршама ыќшамдалды. Президенттің ұсынуымен Пар-
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ламенттен ќолдау алған Премьер-Министр, «елдің басты дағдарыс-

менеджері» өкілеттілігін алды. Кейіннен келе Экономикалыќ сая-

сат жөніндегі кеңес, Ұлттыќ Банк басќармасы, Ұлттыќ ќор басќар-

масы, Ұлттыќ кеңес сияќты алќалы кеңестер заңдыќ түрге ие

болды. Наќты бағытќа ие болған оларды Мемлекет басшысы бас-

ќарады жєне өз ќұрамында атќару билігінің өкілдері арќылы шек-

телмейді.

Орталыќта сатылы биліктің күшеюі өңірлерде де осындай үлгіні

туғызатын еді. Бұл кезде облыстардағы Президенттің өкілдері

жойылып, єкімдерді бұрынғыша Президент тағайындайтын болды.

Реформалау барысында облыстыќ кеңестердің орнына келген об-

лыстыќ мєслихаттардың рөлі де төмендетілді. Экономикалыќ дағ-

дарысты еңсергеннен кейін бұл проблемаларды шешуде ќайта ора-

лып, демократиялыќ реформалардың келесі жаңа кезегін ќолға

алатынымызды біле отырып, біз бірќатар бірегей шараларға сана-

лы түрде бардыќ.

Атќару билігін єсіресе жергілікті жерлерде күшейтудің бірќа-

тар жүйелік  кемшіліктері болатынын мен түсінген едім. Бұл кем-

шіліктердің ең бастысы сыбайлас жемќорлыќ еді, ол бүгін де сол

күйінде ќалып отыр. Биліктің өкілетті органдары тарапынан баќы-

лаудың төмендеуіне байланысты, орталыќтан тағайындалғандар

көп жағдайларда өздерінің лауазымдыќ өкілеттіліктерін асыра пай-

далана бастайды. Баршаның іс-єрекеттерін баќылап отырудың ќиын-

дығын білгендіктен олар өздерінің тікелей міндеті – халыќќа ќыз-

мет ету екендігін жиі ұмытады. Осының нєтижесінде реформаны

жүргізудің ең басынан бастап-аќ Президент Єкімшілігіне жергілікті

жерлердегі шенеуніктердің жүгенсіздігі жайындағы шағымдар ќап-

тап келе бастады. Тұрғындар ескі єдеттерімен «Орталыќ Комитет-

ке жазып жатты».

Сыбайлас жемќорлыќ экономикалыќ саясатпен еліміздің даму

стратегиясының маңызын бұрмалап, мемлекет өмірінің басќа да

салаларына ене бастады. Осыған байланысты мен, сыбайлас жем-

ќорлыќпен ымырасыз күресте ќолдауларын сұрап Республика аза-

маттарына үндеу тастадым. Сол кезеңде сыбайлас жемќорлыќты

туғызатын себептерге бағытталған заңның ќабылдау ќажеттігі

жөнінде заңгерлер арасында єртүрлі пікірлер болды. Алайда ќалып-

таса бастаған жағдай шұғыл да ымырасыз ќимыл жасауды талап

етті. Сондыќтан мен «Сыбайлас жемќорлыќпен күрес туралы» заң-

ның жобасын жасауды тапсырдым. Ол 1998 жылы шілдеде ќабыл-

данды. Сол сияќты сыбайлас жемќорлыќпен күрестің бағдарлама-

сы жасалды, ќұќыќ бұзудың сыбайлас жемќорлыќ түріне жауап-

кершілік күшейтілді.



1995 жылғы Конституция       95

Конституциялыќ ереженің пєрменді болуы ќоғамдыќ ќатынас-

тардың барлыќ субъектілерінің, єсіресе мемлекеттік органдардың

жєне жеке лауазым иелерінің соған сєйкес ќабылданған заңдарды

ќалтќысыз орындауы мен саќтауына тікелей байланысты.

Ќұќыќтыќ мемлекетте азаматты ќорғайтын Президент те емес,

аймаќтың басшысы да емес, министр де емес, сот екеніне мен

сенімдімін. Єділетті жєне адал сотсыз, жетілген ќұќыќтыќ базасыз

тұраќты жєне өркениетті ќоғам болмайды. Нарыќтыќ ќұќыќтыќ

тєртіпті орнатќаннан кейін ғана, мемлекеттік аппараттың, барлыќ

азаматтардың жєне заңды тұлғалардың Конституция мен заңдар-

ды ќатаң орындауын орныќтырғаннан кейін ғана барып, осындай

ќоғамның негізі болып табылатын мыќты экономиканы ќалыптас-

тыруға болады. Бұл жұмыста бєрі де маңызды: деңгейлес ќұќыќтыќ

базаны ќұру да; Конституцияның, жеке жєне заңды тұлғалардың

ќұќыќтары мен заңды мүдделерін ќорғау күзетінде тұрған заңдыќ

пирамиданың ең жоғары биігіндегі сотты бекіту де; сол сияќты

оларда тек ќана заңға бағынатын, сот шешімдерін бұлжытпай жєне

жылдам орындайтын ќұзіретті, адал ќызметкерлер ќызмет істейтін

сапалы сот жүйесін ќұру да бірдей ќажет.

Саяси реформалардың єрбір кезеңі экономиканың, азаматтыќ

ќоғамның, тұрғындардың саяси жєне ќұќыќтыќ мєдениетінің даму

деңгейімен тығыз байланысты болуы ќажет. Соттарды күшейту

мєселені шешудің алғашќы бастамасы ғана болатын. Бүгіндері,

экономика саласындағы негізгі реформалар аяќталған кезде, эко-

номикалыќ табыстарға сєйкес саяси жүйені де ырыќтандыру бізге

өмірдің өзі ќойған талаптары болып табылады.

Мен осы жерде тағы да мынаған тоќталғым келеді: кез келген

саяси реформа ең негізгі шартты – орташа тапты ќалыптастырмай

нєтижелі болмайды. Тұраќты жєне гүлденген ќоғам ғана тұраќты

саяси жүйені ќұруға ќабілетті.

«...ќоғам осындай (батыстыќ) демократиялыќ саяси жүйені

табыспен пайдалана алатын жағдайға жеткенге дейін, халыќ

білім мен экономикалыќ дамудың жоғары деңгейіне жетуі, едє-

уір көлемде орташа тап ќұруы, ал адамдар өмірде тірі ќалу

үшін күресуді ойламайтын болуы тиіс...

Орташа тап өміршең экономикасы жоќ елде пайда бола

алмайды, ал мұның өзі елді бір орында шыр айналудан шығаруға

ќабілеті күшті, дана басшылыќты керек етеді».

Ли Куан Ю, «Сингапурская история:

из «третьего мира» – в «первый» (1965-2000)»
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Азаматтардың күнделікті өміріндегі мемлекеттің рөлі туралы

мєселеге ќайтып оралғанда, біз мемлекеттік басќаруды орталыќ-

сыздандыруды аяќтауымыз керек. Бұл, ең алдымен, мемлекеттік

басќарудың деңгейлері арасындағы өкілеттілікті айќындауға, мєсли-

хаттардың рөлін көтеруге, сол сияќты бюджет-аралыќ ќатынастар

жүйесін жаќсартуға байланысты. Мемлекеттік басќаруды орта-

лыќсыздандыруды аяќтай сала, бізге жергілікті өзін-өзі басќаруды

ќалыптастырудың үрдісін бастау ќажет. 2005-2007 жылдар ара-

сындағы кезеңде біз ќала, аудан, т.б. төменгі деңгейдегі єкімдер

үшін сайлау жүйесін енгізуді жєне сол сияќты олардың ќызметін

саралап бағалаудың ќажеттілігін ќарастырамыз.

Бұл міндеттерді шешкен соң, саяси жүйені ырыќтандырудың

кейінге ќалдырылған, одан да маңыздыраќ кезеңіне – Парламенттің

рөлін көтеруге ќайтып орала аламыз. Ел Парламентінің саяси мєрте-

бесін нығайту біршама мєселелерді конституциялыќ деңгейде ше-

шуді талап етеді. Біз Парламенттің екі Палатасының да депутаттар

санын көбейтуіміз керек. Парламенттің ќызметіне тек мемлекеттік

бюджетті бекіту ғана емес, сонымен бірге оның орындалу бары-

сын баќылауға да шынайы араласуы тиіс.

Конституциялыќ өзгерістердің барысында Үкіметті ќұрудың жаңа

жүйесін жасау да ќажет болуы мүмкін. Осыған байланысты бізге

Үкіметті парламент көпшілігінің тетігі арќылы ќұру мєселесін ќарасты-

рудың ќажет болатыны аныќ.

Ќазаќстанның өз дамуының жаңа кезеңіне кіру логикасы, осы-

ған сєйкес мемлекеттік басќаруды, саяси жүйені жєне, бєлкім,

Конституцияны да реформалауды мұќият ќарастырып, жүзеге асы-

руды талап етеді. Біз, түптеп келгенде, еліміздің мемлекеттік жєне

саяси ќұрылымының оңтайлы моделін енгізуіміз керек. Мемле-

кеттік басќаруды жаңғырту жєне саяси реформаларды іске асыру

біздің ќоғамымызды топтастыруға, Ќазаќстанның дүние жүзіндегі

беделі мен абыройының өсуіне ќызмет ететіні айќын. Бұл Ќазаќ-

станға халыќаралыќ саясаттың, өркениеттер үндесуінің, Орта Азия

аймағындағы тұраќтылыќ пен интеграцияның орталығына айналу-

ына мүмкіндік береді.

Осы жєне басќа көптеген өзгерістердің барлығы біздің көзде-

ген маќсатымызға жетуге жол ашады. Біз өз дамуымыздың жаңа

кезеңіне енді ғана шыќќан жас елміз ғой. Тіпті көптеген жылдар

өткеннен кейін де, мен өзімнің жұмыс үстелімде жатќан Консти-

туцияға ќарап, сол бір кездегі оќиғаларды ойға түсіремін. Оның

жобасымен ќалай ынталана жұмыс істегеніміз, түрлі баптарды
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талќылағанда ќандай ќызу таласќа дейін барғанымыз, халыќтың

талќылауына ұсынғанда ќалай толќығанымыз – бєрі де есте.

Жұмыстан ќол сєл босаса, мен Конституцияны ашып, оның

баптарын ќайта-ќайта оќимын, оќимын да сол кездерде біздің

шешімдеріміздің дұрыс болғанына тағы да көз жеткіземін. Оның

тамаша дєлелі – Ќазаќстанның мемлекеттік ќұрылыстағы жєне

экономиканы реформалаудағы бүгінгі табыстары. Конституцияның

маңызды ережелеріне сүйене отырып, біз еліміздің тағдыры үшін

аса өмірлік маңызды ќайта ќұруларды іске асырдыќ: нарыќтыќ

экономиканы ќалыптастырдыќ жєне демократиялыќ ќоғамның

негізін ќаладыќ.

Осы бір жылдары демократияландырудың аса маңызды инсти-

туты – парламентаризмнің дамуына толыќ жағдай жасалды. Ќос

палаталы кєсіби Парламент уаќыт сынынан сүрінбей өтті, онда

сан салалы мүдделердің өкілеттілігі ќамтамасыз етілген. Біз – осы

жолмен Орталыќ Азияда батыл ќадам жасаған бірінші елміз. Бас-

ќалар біздің ізімізбен жүріп, тєжірибемізді пайдаланды.

Атќарудың тік сатылы жүйесі оңтайландырылған єкімшілік-

территориялыќ ќұрылыммен жєне мемлекеттіліктің басќа да ны-

ғайтылған тетіктер жиынтығымен үйлесім табуы Ќазаќстанның

жүйелі дағдарыстан шығуына, серпінді дамуды бастауына ќолай-

лы жағдайлар жасады, ал мұның өзі ќазір жеделдетілген єлеу-

меттік-экономикалыќ жєне саяси жаңғыртулар туралы айтуға

мүмкіндік беріп отыр.

Конституция ќолданылған жылдардың ішінде бірде-бір саяси

ќайшылыќ дағдарысќа ұласќан жоќ. Барлыќ дау-дамай конститу-

циялыќ рєсімдер шеңберінде шешілуде. Мемлекеттік институттар

арасындағы өзара ќатынастардың жүйесі ќалыптасты. Бұл жүйе

дєстүрге айналды.

Ұлтаралыќ ќатынастардың көкейкестілігі жєне олардың єртүрлі

елдердің бєсекелік артыќшылыќтарына тигізетін єсері біздің отан-

дыќ тарихтың оќиғалары мен атаулы мерзімдеріне ғана тірелмейді.

Дүниежүзілік тарихтың соңғы онжылдығына жасалған талдауға

ќарасаќ, жиырмасыншы ғасырдың соңғы ширегінің басты оќиғасы

планетаның ұлттыќ жєне нєсілдік ќұрамының түбегейлі өзгеруі

болғанын көреміз.

Кєне, єлемде не болып жатќанына ќарайыќшы. Ќазіргі дүние

жүзіндегі мемлекеттердің басым көпшілігі өзінің ќұрамы жағынан

көпұлтты, єлемнің 12 елінде ғана бір этнос тұрғындардың 90 па-

йызын ќұрайды. Ұлтаралыќ ќатынастардың ќазаќстандыќ моделінің

Біріккен Ұлттар Ұйымының, Еуропадағы ќауіпсіздік пен жєне ын-
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тымаќ ұйымының жєне т.б. беделді халыќаралыќ ұйымдардың

тарапынан ең жоғарғы баға алуы кездейсоќ емес. Ұлттыќ топтар

дамуының барлыќ түйінді мєселелері реттеудің үш деңгейлі жүйе-

сінде өрістетілді.

Бірінші деңгей – бұл сол топтардың өздерінің белсенділігі. Біз

ұлттыќ ќауымдастыќтардың өз мєдениетін дамытуға байланысты

заңды ұмтылыстарын бүтіндей ќолдадыќ. Ќазаќстанда бірнеше

ондаған ұлттыќ мєдени орталыќтар ќызмет жасауда.

Екінші деңгей – бұл біздің Ќазаќстан халыќтары Ассамблеясы

мысалында ұлттыќ ќатынастардың бірегей ќұралын жасауымыз.

Бүгінде дєл осындай беделді де өкілетті ұлттыќ саясаттың ќұралы

єлемнің бірде-бір елінде жоќ.

Үшінші деңгей – бұл тіл жайлы мемлекеттік саясат. Біз ќазаќ

тіліне мемлекеттік тілдің жай ғана үстірт мєртебесін бере салған

жоќпыз, оның ќоғамдыќ өмірдің барлыќ салаларында толыќќанды

ќызмет етуінің міндеттерін де шештік. Бүгіндері еліміздегі оќу

орындарының жартысынан астамы сабаќты ќазаќ тілінде жүргізеді.

Кеңестік ұлттыќ саясаттың мемлекеттік тілге тигізген ауыр зар-

даптарын наќ Ќазаќстан шеккенін ұмытпауымыз керек. Біраќ та

біз, көптеген елдерге ќарағанда, осы бір жолды єлде бір тілдік

кемсітушіліксіз лайыќты жүріп өттік.

Ќазаќстанда саяси єралуандылыќ жєне көппартиялылыќ ќам-

тамасыз етілген. Елде саяси процестерге ыќпал жасайтын жалпы-

ұлттыќ ірі партиялар ќызмет жасайды, олардың ішінде оппозиция-

дағылар да бар. Сол сияќты, бізде азаматтыќ ќоғамның аса маңыз-

ды сегменттерінің бірі – үкіметтік емес ұйымдардың біршама ны-

ғайғаны да даусыз. Егерде осыдан 10 жыл бұрын олардың саны

400 болса, ќазір 5 мыңнан астам. Олар бір кезде өзім ұйымдасты-

руға бастамашы болған Азаматтыќ форумның шеңберінде, єріптестік

негізінде өкіметпен белсенді өзара іс-ќимылдар жасайды. Ќазір

осы бір ќатынастарда «бірінші скрипка» рөлін орындаушы дєл осы

мемлекеттік емес ұйымдар болғаны – аса жағымды ќұбылыс.

Түбегейлі өзгерістер аќпараттыќ салада да болды. Ќазаќстан-

ның медиа-нарығында өзін-өзі көрсету бостандығы, өз пікірін еркін

айту жєне өкіметті сынау бостандығы ќалыптасты, азаматтардың

баламалы дерек көздерінен аќпарат алу ќұќығы іске асты. Бүгіндері

елімізде 2 мыңнан астам єртүрлі саяси бағдардағы бұќаралыќ аќпарат

ќұралдары шығады, олардың ішінде радикалды оппозициянікі де

бар. Сіздер білетіндей, бұќаралыќ аќпарат ќұралдарының 80%-ы

мемлекеттік емес.
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Дүние жүзінің көптеген елдеріндегідей, біздің Конституция да

ќатып ќалған догма емес. Конституцияны ќолданған 10 жыл ішіндегі

жинаќталған тєжірибе бізге ішкі міндеттерді шешу үшін де жєне

уаќыттың өзі тудырған жаңа талаптарға тиімді жауап беру үшін

де керек. Конституцияны ќатаң ұстану – бұл мемлекеттің табыс-

ты дамуының жєне ќоғамдағы азаматтыќ келісімнің негізі. Ол бой-

ынша өмір сүру – бұл демократияның ең жоғарғы мектебі. Бұл

мектептен барлығымыз да өтуге тиіспіз.

Біздің міндет – Конституцияға аса ұќыптылыќпен ќарау.

Өзіміздің елімізді, өзіміздің тарихымызды, өзіміздің жетістіктерімізді

ќалай ќұрметтесек, оны да солай аялауымыз керек. Конституция-

ны сыйлай білмесек, оның талаптарын мүлтіксіз орындай алмасаќ,

онда ќоғамдыќ келісімге, тєртіпке, бейбітшілікке жєне тыныш-

тыќќа жету мүмкін болмайды, яғни мұндай жағдайда Отанның

ырыс-берекелі болашағы туралы айтудың да ќажеті жоќ.

Конституция біздің бостандыќтарымыздың негізіне айналды.

Ол бізге тєуелсіздік алып келген жеңістеріміздің, біздің тапќан

табыстарымыздың бүкіл кешенін баянды етті. Біздің Конституция-

ның бізге берген ең басты ќұндылығы – таңдау ќұќығы, басќаша

айтќанда, өз өміріңнің ќожасы өзің болуы кез келген ќазынадан

бағалы.

Біздің Конституция – бұл шынайы өмірдің айнадағы көрінісі

емес, ќоғам мен мемлекеттің ќандай жағдайда болу керектігінің

көрінісі. Сондыќтан оның єлеуетінің сарќылуы таяу араларда бола

ќоятын жағдай емес. Негізгі Заңда бекітілген базалыќ стратегия-

лыќ сипаты бар заңдыќ ережелер мен принциптер мемлекет пен

ќоғамның даму мүмкіндіктеріне, саяси, экономикалыќ жєне єлеу-

меттік жағдайлардың ќалыптасуына ќарай ашыла түспек.

Небєрі 15–20 жылдың ішінде біздің ќоғам бүтіндей дамыған

демократияның деңгейіне сєйкес келетініне мен сенемін. Парла-

ментте тұраќты ќызмет істейтін екі–үш партиялыќ жүйе ќалыпта-

сады жєне орташа тап бүкіл тұрғындардың жартысын ќұрайтын

болады.

Менің атап көрсеткенімдей, бұл Конституция біздің экономи-

каның дамуына жаңа серпін берді. Ќазір, дєлірек айтќанда, Ќазаќ-

станның экономикасы барлыќ болып жатќан өзгерістердің – жаңа

Конституцияны жасаудан бастап жєне єрбір ќазаќстандыќтың өмір

салтындағы, ең бастысы ой-санасындағы өзгерістерге дейін – со-

лардың ќозғаушы күші болды. Осы кезеңдегі біздің экономиканың

«ќаны» – ќазаќ жерінің «ќара алтыны» мұнай. Мұнай мен газ

біздің басты ресурсымызға жєне тєуелсіздіктің алғашќы күнінен
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өзінше бір бастапќы капиталға айналды. Болашаќтағы 15–20 жыл-

да да Ќазаќстан көмір-сутегін дүние жүзінің рыноктарына шыға-

ратын ірі ел болады. Біздің байлыќтарымыз сонымен бірге бізді

көре алмаушылыќтың жєне бізге кінє тағушылыќтың нысанына

айналды; бізде тек соның кесірінен ғана өз тєуелсіздігімізден шы-

нында айырылып ќалу ќаупі болды. Мен келесі тарауда, өзімізді

бір минутта босаңсытпай жєне алдауға жол бермей, оны баќылай-

тынымызды үнемі естен шығармай, осы бір асауды ќалай ќолда

ұстағанымыз туралы айтпаќпын.



Каспий үшін күрес жєне мұнай дүмпуі    101

IІІ тарау

КАСПИЙ ҮШІН КҮРЕС ЖЄНЕ

МҰНАЙ ДҮМПУІ

Глава III

БИТВА ЗА КАСПИЙ И НЕФТЯНОЙ БУМ



102    ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ



Каспий үшін күрес жєне мұнай дүмпуі    103

«Ѓасырдың мұнай фонтаны»

Менің Ќазаќстан Компартиясы Орталыќ Комитетінің хатшысы

ретінде экономика жєне өнеркєсіп мєселелерімен айналысып жүрген

уаќытымда, сондай-аќ оған дейін де жєне одан кейін де атќарған

жұмыстардың барысында Каспий аймағында бірнеше рет болған

едім, алайда 1985 жылдың жазында көргенімді бұдан бұрын еш-

ќашан көрмеппін.

Бұл көрініс тек мен үшін ғана айтарлыќтай оќиға болып ќал-

мады. КСРО жоғары басшылығының барлыќ назары кішігірім Гу-

рьев аймағы жағына ауды.

Оның бєрі Теңіздегі мұнай ұңғыларының біріндегі өрттен бас-

талды. Бұл оќиға 1985 жылдың 23 шілдесінде болды, 4467 метр

тереңдікте жүргізіліп жатќан бұрғылау жұмыстары кезінде Т-37

ұңғысынан мұнайдың алып фонтаны бұрќ ете ќалады. Ұңғыдан

атќылаған мұнай бұрќағы бой бермей, үлкен өрт пайда болады.

Нєтижесінде ұңғылау ќондырғысы толыќтай ќирап, ал бұрғылау

ќұралы үлкен ќысым күшімен ұңғыдан жанышталып шығарыла-

ды. Мұнай-газ бұрќағының сол кездегі сыртќа атылу ұзаќтығы

400 тєуліктен асты. 900 атмосфералыќ ќысыммен атќылаған, биіктігі

250 метрлік үлкен өрт бағаны бой көтерді. Ауаға таралған күкірт

ќышќылының көлемі 8 млрд. шаршы алаңды жайлады, ал эколо-

гияға жєне адамдардың денсаулығына тигізілген зардаптарды есепке

алмағандағы материалдыќ шығындар 1 млн. АЌШ долларынан ас-

там соманы ќұрады.

Ауаға тараған күкірт ќосындылары мөлшерінің өте көптігінен

айналадағы тіршілік атаулы ќырыла бастады. Түнгі уаќытта аспанға

шапшыған от бағанның ыстығына ќанаты күйіп, күкірт иісімен

уланған ќұстар тура жерге ќұлап жатты. Алып от алауы өзіне

таяу жердегі мұнай ұңғысы басында апаттың зардабымен алысып
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жүрген адамдарды да шарпыды. Өкінішке ќарай, бұл оќиға адам

өлімінсіз болмады. Єскери өртшілер бөлімі ќызметкерлерінің бірін

от жалыны жұтып, ол тірідей өртеніп өлді. Ұңғыдағы өртті сөндіруге

ќатысќан жауынгерлердің барлығы да єртүрлі дєрежеде күйік алды.

Ұңғы маңайындағы өрт ќызуының күштілігі соншалыќ, отќа өте

төзімді деген киімдердің өзі санаулы минуттарға ғана киюге жара-

ды. Өртті сөндіруге ќолданылған ќұм да табан астында түрлі-түсті

балќымаға айналып, быќсып жанумен болды.

Өртті бүкіл Одаќ болып сөндірдік. Оған КСРО-ның түкпір-

түкпірінен жиналған жєне шет елдерден шаќырылған ең үздік

мамандар жұмылдырылды. Сол уаќытта осындай аса ќатерлі өрт

тасќынын өшіруге еліміздің, соның ішінде Украинадан Полтава-

ның жєне Өзбекстаннан Ќаршының ең таңдаулы єскери өрт сөндіру

бөлімдері ќатысќанын ерекше ризашылыќпен айта кеткен орынды.

Ұңғыдағы апатќа байланысты жұмыстар Теңіз-37 ұңғысындағы

апаттың зардаптарын жою жөніндегі жедел штабтың төрағасы,

КСРО мұнай өнеркєсібі министрінің бірінші орынбасары И. Игрев-

скийдің басшылыќ етуімен жүргізілді.

КСРО мұнай өнеркєсібі министрлігінің өртті сөндіруге шамасы

жетпеді, өйткені онда мұндай күшті фонтанды жою үшін ќажетті

ќондырғылар болмады. Тығырыќќа тірелген мұнай өнеркєсібі ми-

нистрлігі келесі бір сєтте бұл бұрќаќты атом бомбасы жарылысын

бағыттау арќылы тоќтатќысы келді. Ол кезде жаќын ауылдарда

тұрып жатќан адамдар туралы тіпті сөз де болмады. Алайда біз

оған дер кезінде араласып, бұл ќорќынышты ойдың жүзеге асуын

болдырмадыќ.

Теңіз-37 ұңғысында аспанға шапшып жанған ашыќ газ-мұнай

бұрќағын тікелей күш жұмсап сөндірудің өзі екі айға жуыќ уаќытќа

созылды. Аќырында, мұнайшылар осындай ғаламат отќа оранған

37 нөмірлі Теңіз мұнай ұңғысын «ғасыр фонтаны» деп атап кетті.

Ѓаламат өртті сөндіруде Гурьевтегі Петровский атындағы зауыт-

тың мұнайшылары жасаған гидроќысым ќондырғысы үлкен рөл

атќарды. Соның көмегімен ырыќ бермей атќылаған газ бен мұнай

екпіні бірден бєсеңсіп жуасытылды.

Өрт апатын ауыздыќтаудағы жұмыстың екінші кезеңінде ұңғыға

ќұбыр жіберіп, соның бойымен төмен ќарай ауыр сұйыќтыќ ағызу

жєне сол арќылы бұрќаќты сөндіру ұсынылды. Дегенмен, мұндай

жұмысты жүргізу үшін үлкен ќысым күшімен бір жүйеден бас-

ќарылатын арнайы ќондырғы талап етілді.

КСРО-дан мұндай технология табылмады, сол себепті амери-

кандыќ «Шеврон» мен канадалыќ «Отис» компанияларының ма-
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мандарынан аќыл-кеңес алумен ќоса, арнайы американдыќ жєне

канадалыќ ќондырғыларды пайдалану туралы шешім ќабылданды.

Нєтижесінде, кеңестік мұнайшылар мен аталмыш компаниялар

мамандарының бірлесе күш салуымен ұңғыға ќұбыр жіберіліп, өрт

бұрќағы сөндірілді.

37 нөмірлі ұңғыдағы бұрќаќ Теңіз кен орнындағы орасан зор

ќуат көзін көрсетті. Бұл Каспий шельфінің ќазаќстандыќ бөлігіндегі

«үлкен мұнайдың» бізге берген алғашќы белгісі еді. Сол кездің

өзінде-аќ КСРО-да мұндай мұнай кен орындарын игеру үшін ќазіргі

заманғы технологиялар жоќтығы түсінікті болды.

Каспий мұнайын игерудің тарихы

Ќазаќстан тарихында мұнай аса маңызды рөл атќарды.

Ѓылыми сипаттама бойынша, «мұнай – бұл газ тектес жєне

басќа да заттардың сұйыќ ерітіндісінен ќұралған көмірсутегінің

күрделі ќоспасы». Осы «ќара алтыннан» алынатын бірнеше мыңда-

ған заттардың тізімі бір параќ ќағазбен бітпейтіні белгілі. Бір кезде

Д.И.Менделеевтің өзі «пешке мұнай жағу оған ќағаз аќша жағу-

мен бірдей» деп айтќан еді.

Ќазаќстан аумаќтарынан сонау ерте замандарда-аќ мұнайдың

табылғанын алғашќы деректер дєлелдейді. Алайда Ќазаќстан мұнай-

ына тек XVII ғасырдың соңында ғана патшалыќ Ресейдің тарапы-

нан ерекше назар аударыла бастады. XVIII-XIX ғасырлардың өн

бойына Ресей өзінің жетекші топографтарын, геологтары мен тау-

кен инженерлерін Батыс Ќазаќстанға жіберумен болды.

1892 жылы Батыс Ќазаќстан аумағында орналасќан жекелеген

жер телімдеріне барлау жұмыстарын жүргізу туралы орыс кєсіпкер-

лерінің алғашќы өтінімдері келіп түседі. Доссор, Ќарашұңғыл жєне

Ескене жерлеріне тұңғыш өндірістік барлау жұмыстары жүргізіледі.

«Ресейлік кєсіпкер С. Леман басќарған «Ембі-Каспий серік-

тестігі» Ќарашұңғыл кен орнында (ќазіргі Атырау облысында)

тереңдігі 38-ден 275 метрге дейінгі 21 ұңғы бұрғылады. 1899

жылы ќарашада Ќарашұңғылда, 40 метр тереңдіктегі № 7

ұңғыдан бірінші мұнай бұрќағы алынды, тєулігіне небєрі 20-25

тоннаға жуыќ мұнай өндірілді. Бұл оќиға ќазаќстандыќ мұнай

өндіру мен мұнай өнеркєсібін дамытудың басы болып танылды.
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Бұдан соң Доссор, Маќат, Ескене жєне басќа да кен орындары-

нан мұнай алынды. Каспий мұнайын барлау мен іздестіру, өндіру

үшін түрлі ресейлік жєне басќа да шетелдік серіктестіктер,

ќоғамдар ќұрылды. Айтпаќшы, Ќазаќстан аумағында сол уаќытта

жұмыс істеген алғашќы мұнай өндірушілердің бірі, атаќты швед

өнеркєсіпшісі Альфред Нобель болды».

Ќазаќстан мұнайы энциклопедиясы, 1999 жыл

Сонымен бір мезгілде аймаќтағы мұнай өндірудің жыл сайынғы

көлемінің өсуімен мұнай инфраќұрылымының дамуы басталды.

Гурьев портына дейін мұнай өндірісі шикізатын тасымалдау үшін

тұңғыш мұнай ќұбыры тартылды, ал одан єрі ќарай ќазаќстандыќ

шикізат теңіз арќылы Бакуге жөнелтілді.

Алайда, заман өзгеріп, бєрі, соның ішінде Ќазаќстанның жаңа

ќалыптасып келе жатќан мұнай өнеркєсібі де ќатал уаќыт сынына

тап болды. Біздің халќымызды алда – 1916 жылғы Аманкелді

Иманов бастаған ұлт-азаттыќ ќозғалыстың, 1917 жылғы Ќазан

төңкерісінің, 1921-1922 жєне 1931-1932 жылдардағы, бүкіл елдің

40 пайызын ќырғынға ұшыратќан сұмдыќ ашаршылыќтардан ту-

ындаған үлкен сілкіністер мен ќасіреттер күтіп тұрды.

Кеңес өкіметінің келуімен мұнай саласы мемлекет иелігіне алы-

нып, барлыќ компаниялар жойылды. 1920 жылы олардың негізінде

Орал-Ембі аймағындағы мұнай ќорын өндірістік жолмен игеру үшін,

алғашында Мұнай кєсіпшіліктерінің басќармасы, ал кейінде «Эм-

банефть» тресті ќұрылды.

Ќазаќстан мұнайы туралы алғаш Ұлы Отан соғысы жылдары

ашыќ айтыла бастады. Кавказ мұнайынан айырылып ќалу ќаупі

жєне Ќызыл Армия үшін жанар-жағар маймен ќамтамасыз ету-

дегі іркілістер кеңес үкіметі басшылығын алдымен мұнайдың бір

бөлігін өндіруді, содан кейін оларды өңдеуді Гурьевке ауысты-

руға мєжбүр етті.

«Германия ќолбасшылығы өз єскері үшін ќажетті жабдыќ-

тарды жеткізіп беруде, єсіресе, жанар-жағар маймен ќамтама-

сыз етуде елеулі ќателіктер жіберді. Ол 1942 жылдың алғашќы

айларында герман єскерлері «Блау» атты соғыс операцияларын

жүргізе бастады. Ондағы басты маќсаты КСРО-ның мұнайлы

аудандары – Майкопты, Грозныйды, Бакуді жаулап алу бола-
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тын. Сол үшін 15 мың адамнан тұратын арнайы мұнай техни-

касымен жараќтанған бригада ќұрылды, олар басып алынған

мұнай ұңғыларын ќайта ќалпына келтіруі керек болды. Алайда

герман єскері жүргізген операциялар барысында, тек Майкопты

(9 тамыз 1942 ж.) ғана жаулап ала алды. Біраќ оның да инфра-

ќұрылымын шегініп бара жатќан Ќызыл Армияның єскерлері

түгелдей єдейі істен шығарып кеткен-ді.

Фашистік Германия үшін КСРО-ның мұнайлы аудандары ќан-

шалыќты маңызды болғанын тағы бір факт дєлелдейді. 1943

жылдың ќысында Гитлер Кавказ бағытындағы армиясының үлкен

бір бөлігін, неміс генералитетінің ќаншама үгіттеуіне ќарамас-

тан, Сталинградќа жіберуден бас тартады».

Даниэль Ергин, «Добыча», 2003 жыл

1943-1945 жылдары тұңғыш ќазаќстандыќ мұнай өңдеу зауы-

ты – Каспий аймағы экономикасындағы жаңа саланың пионері –

Гурьев мұнай өңдеу зауыты салынды. Дєл осы уаќыттан былай

ќарай Ќазаќстанда көмір-сутегі шикізаты өнеркєсіптік жолмен

өндіріле бастады.

Алайда Ќазаќстанның мұнай өнеркєсібі дамуының бұзып-жа-

рып нағыз алға шығуы 1979 жылдың аяғында Атырау облысын-

дағы Теңіз мұнай кен орнының ашылуы болды, бүгінде ол єлем-

дегі ең ірі бес мұнай кен орындарының ќатарына кіреді. Одан

кейін Батыс Ќазаќстан облысындағы Ќарашығанаќ алып мұнай-газ

конденсатының кен орны ашылды.

Сонымен бірге, Ќазаќстан өзінің жер ќойнауында осындай

ќымбат ќазыналары бола тұра, өзін-өзі солардың наќты иесі ретін-

де сезінбеді. Мұнай саласы кєсіпорындарының барлығын одаќтыќ

министрліктер басќарды. КСРО-ның жоғарғы партиялыќ басшы-

лығы біздің көмір-сутегі шикізатын өз күшімізбен игеріп, өндіруі-

мізге жол бермеді, барлыќ бастамаларымызға ќызғанышпен ќара-

ды. Біз барлыќ жағынан, тіпті ќондырғылар мен өнімдерді жеткізу-

ден бастап, аќыр аяғы КСРО-ның түпкір-түпкірінен келген кадрлар-

дың даярлануына шейін орталыќќа тєуелді болдыќ.

1985 жылы М. Горбачев билікке келгеннен кейін «ќайта ќұру»

басталды.

Мұнай өнеркєсібі жєне де бүкіл экономика ресурстарды үнем-

деу жєне ғылыми жетістіктерді пайдалана отырып, өнім өндіруді

ұлғайту, тиімді өндірістік инфраќұрылымды ќұрып, ауыр ќол

еңбегін пайдалануды жою жөніндегі міндеттерді шешуді талап
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етті – мұның бєрі экономиканың бєсекеге ќабілеттілігін артты-

руға, демек, ќыр соңымыздан ќалмай төніп келе жатќан күйреу-

ден ќұтылуға жеткізетін еді.

Біраќ реформалауды жария еткен бағыт жинаќталып ќалған

барлыќ проблемаларды шешпеді. Єуелгіде реформаторлар єлде бір

жартыкеш шаралармен шектелгісі келді, ал шындығында тек мұнай

саласы ғана емес, бүкіл экономикалыќ жүйе түбірлі ќайта ќұруды

талап еткен еді. Одаќ басшылығы экономикадағы үйлесімсіздіктің

басты себебін жоюға – жоспарлы бағаның ќалыптасуынан бас

тартуға, сөйтіп артыќ сұранымды жойып, шаруашылыќ ағзасының

ішкі тұраќтылығын ќалпына келтіруге бара алмады.

Экономиканы реформалаудың кеңестік кезеңінің нєтижесінде

өндіріс көлемі ќысќарды, аќша ќұнсызданды, бюджеттің тапшы-

лығы молайды, халыќтың тұрмыс деңгейі ќұлдырады. Жалпы дағ-

дарыс мұнай өнеркєсібін де сырт айналып кетпеді. Дєл сол уаќыт-

та жоспарлы шаруашылыќтан нарыќќа ауысу жөнінде кезең-кезе-

ңімен кең көлемде реформалар жүргізу мүмкіндігін уыстан шыға-

рып алдыќ.

Одаќта саясат єрдайым экономикадан үстем тұрды. Сондыќтан

Одаќ басшылығы мен РКФСР Жоғары Кеңесінің тайталасы түріндегі

ќосөкіметтілік елдегі мемлекеттік басќарудың берекесін кетірді,

осы «саясаттан», шын мєнінде, жүйедегі шалыс басудан бүкіл эко-

номикалыќ реформалар барысы тұралап ќалды. Бұл бүкіл кеңес

жүйесінің дағдарысын одан єрі шиеленістіре түсті. КСРО-ның ќұлауы

соның жалпы нєтижесі болды.

Экономикалыќ тєуелсіздіктің іргетасы ретіндегі мұнай

Ќатаң кесімді бағамен орталыќтан жоспарлау тєртібі белең алған

КСРО ќұрамында бола тұрып, одаќтас республикалардың єрќайсы-

сы еңбек бөлінісінде белгілі бір орынды иеленді. Ќазаќстан, не-

гізінен шикізатпен, азыќ-түлікпен жєне єскери өнімдермен ќамта-

масыз етуші болып табылды.

Біз «темір перденің» жағдайында өмір сүрдік жєне бүкіл сауда-

саттыќ Одаќтың ішінде жүргізілді. Барлыќ өнеркєсіп, энергетика,

көлік, мұнай-газ ќұбырлары, байланыс пен сауда бүкіл КСРО-ның

ќажеттеріне бағытталды. Сондай жағдайда Ќазаќстанның баты-

сын шығысымен жалғайтын тікелей көлік ќатынасы болмады.

Ќазаќстанның ќызметі жөніндегі барлыќ экономикалыќ жєне

саяси шешімдер Мєскеуде ќабылданды. Мысалы, бізге өнеркєсіптің
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небєрі 7%-ын басќаруға мүмкіндік берілді, ал Мєскеудің билігінде

өнеркєсіп пен инфраќұрылымның 93%-ы болды. Сауданың жеке

үлес салмағы РКСФР-мен арада – 75%, Украина КСР-мен арада –

15%-ды ќұрады, сол себепті Ќазаќстанның ішкі экспорттыќ єлеуеті

тар шеңберде ғана мамандандырылған болды.

Ќазаќстанға мұнай саласында Одаќтың ќұбыр жүйесіне шикі-

зат өндіру мен тауарлы мұнайды тасымалдап жеткізу рөлі берілді.

Сонымен ќатар мұнай-газ кєсіпорындарының ќызметі тек кен орын-

дарындағы операторлыќпен ғана шектелді. Экономиканың мұнай

жобалары, мұнай жєне газ экспорты мен маркетингі мєселелерін

Мєскеу өз ќұзырында ќалдырды.

Мұнай өнеркєсібінің жоғары єлеуетінің жеткілікті болғанына

ќарамастан, Ќазаќстан тєуелсіздіктің алғашќы жылдарында мұнай

мен газды барлау, игеру, өндіру, өңдеу жєне тасымалдау салала-

рында елеулі ќиындыќтар мен кедергілерге тап болды. Мұнай-газ

өнеркєсібі технологиясының, машиналар мен ќондырғылардың,

инвестициялыќ капиталдың, сондай-аќ батыстың мұнай компания-

ларымен жұмыс тєжірибесінің ќатаң жетіспеушілігін сезінді. Өйткені

басты мєселе – мұнай өндірудің көлемінде емес, оны єлемдік на-

рыќта өткізе білуде болды.

Алайда тєуелсіздік алған кезеңде біздің менеджмент єлемдік

нарыќта єрекет етіп, табысты бєсекелестікке түсе алатындай сон-

шалыќты ќазіргі заманға лайыќты жєне озыќ болмады. Кеңес кезе-

ңінде жасалған республиканың ішкі тасымалдау жүйесі егемен

мемлекеттің талаптарына жауап бере алмады, халыќаралыќ на-

рыќќа шығу мүмкіндігі шектеулі болды. КСРО тарағаннан кейінгі

кезеңде мұнай ќұбырының үлкен бөлігі Ресей аумағында ќалып

ќойды, мұның өзі посткеңестік кеңістіктегі біртұтас мұнай-газ сек-

торы жұмысының пайдалылығы мен тиімділігіне айтарлыќтай єсер

етті. Кеңестік уаќытта көңіл бөлінбей келген ќоршаған ортаны

ќорғау мєселесі өте өткір сезіліп тұрды.

Мен мұнай ресурстарымызды тиімді де сапалы игеру үшін

кен барлау жұмыстарында, көмір-сутегі шикізатын өндіру мен

өңдеу, оны тасымалдау салаларында аса бай тєжірибесі бар дүние

жүзінің ірі мұнай компанияларымен кең ынтымаќтастыќтың

ќажеттігін түсіндім. Єлі Ќазаќстан өз тєуелсіздігін алып болма-

ған кездің өзінде єлемдік мұнай өнеркєсібі алыптарымен келіссөз-

дер жүргізе бастадым.

Иє, алғашќы кезде ќиын болды. Бізде шет елдермен келіссөз-

дер жүргізу тєжірибесі болмады. Турасын айтќанда, мұның бєрін

келіссөздер уаќытында үйрендік. Мен єрдайым өзіме-өзім: «Бұл

келісім халыќаралыќ стандарттарға сай келе ме? Келешекте ол
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Ќазаќстанның мүддесіне кесірін тигізбей ме?» деген сұраќтар ќоюмен

болдым. Біздің біліміміз бен беделіміз жеткілікті емес еді. Жаңа-

шыл, тың идеялар мен ќиын-ќыстау кезеңдерде жұмыс істеу тєжіри-

бесі бар адамдар ќажет болды. Өте ќиын болды. Шетелдік инвес-

торларды тартуға байланысты еліміздің ішінде, сондай-аќ таяу шет

елдерде ќарсыластарымыз көбейді. Бізді отанына сатќындыќ жаса-

ды, сонымен ќатар өз ресурстарын тиімді пайдалана алмай, ше-

телдік мұнай компанияларына тєуелді болған Нигерияның ќайыр-

шылыќ жағдайына душар етеді деп айыптады. Соған ќарамастан,

біз жаңа-жаңа аяғын ќаз басќан жас республикамыздың єлеу-

меттік жєне экономикалыќ дамуы, сондай-аќ мемлекеттің страте-

гиялыќ ќауіпсіздігі үшін мұнай-газ саласының маңызды екенін

ұғындыќ. Осыған орай 1992 жылдың өзінде ќазаќстандыќ мұнай-

газ индустриясын одан єрі дамыту жөніндегі жаќсы ойластырыл-

ған перспективалыќ жоспарды жасауға көп күш-жігерімізді жұмса-

дыќ.

Єсіресе бұрын-соңды кездеспеген ќиындыќтар көп болды, алайда

басты стратегиялыќ маќсатќа – мұнай өндірудің деңгейін артты-

руға ќалай болғанда да жеттік. Егерде Кеңес Одағы тарағаннан

кейінгі жылдыќ мұнай өндірудің деңгейі 1991 жылғы 25 миллион-

нан 1994 жылы 20 миллионға дейін төмендесе, ал одан соңғы

жылдары оның жедел өсуі байќалды.

Атырау облысында сонау Кеңес Одағы тұсында-аќ мөлшері 1

миллиард тоннаға жуыќ мұнай ќоры барланған 75-тен астам кен

орны табылған еді. Тєуелсіздік жылдары біз солардың мөлшері

846 млн. тоннадай ќоры бар 39 кенішін игердік. Бұдан басќа 7 кен

орнында дайындыќ жұмыстары жүргізілді. Ал тағы да 25 кеніш

барлауға дейінгі жұмыс кезеңінде болды.

«Ең ірі кен орындарынан мына төмендегілерді атап өтуге

болады:

1. Ќашаған (жалпы барлау жүргізілген, алынатын мұнай ќоры

1 млрд. 648 млн. тонна, газ – 969 млрд. текше метр);

2. Теңіз (жалпы барлау жүргізілген, алынатын мұнай ќоры

237,3 млн. тонна, газ – 687,3 млрд. текше метр);

3. Ќарашығанаќ (жалпы барлау жүргізілген, алынатын мұнай

ќоры 1 млрд. 318,7 млн. тонна, газ – 684,4 млрд. текше метр )».

Дерек көзі: Ќазаќстан Республикасы энергетика

жєне минералдыќ ресурстар министрлігі
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Ќазаќстан тєуелсіздік алумен бірге орасан зор проблемаларға,

соның ішінде тєуелсіз Ќазаќстан экономикасын алға сүйреуші –

мұнай өндірісі саласына инвесторлар тарту мєселесіне тап болды.

Біздің алдымызда Каспийдің шикізат байлығы үшін Мєскеумен

арада ұзаќ күреске төтеп беру міндеті тұрды. Ресейдің мұнайшыл

жаќтастары Ельцинді Теңіз кен орнын Ресей меншігіне алуға итер-

мелеп, ќатты ќысым көрсетті. Міне, осыған байланысты Ельцинмен

арада көптеген ќолайсыз єңгімелер болды.

Бірде Мєскеуде Ельцинмен болған кездесуде ол маған: «Теңізді

Ресейге беріңдер»,  деді. Мен бетіне ќарадым, байќаймын, ќал-

жыңдап тұрған жоќ. «Жє, егерде Ресей бізге Орынбор облысын

берсе, өйткені Орынбор Ќазаќстанның астанасы болды ғой» деп

жауап ќаттым. Ол: «Сіздің Ресейге жер жайында айтатын дауы-

ңыз бар ма еді?»  деді. «Є, жоќ»,  дедім. Ол күліп жіберді, мен де

күлдім.

Ресейде мұндай күрделі кен орнын игеру үшін ќаржы мен

технология жоќ болатын. Егерде сол кезде Теңіз ресейліктердің

иелігінде ќалса, олар бұл кен орнын жауып ќойып, Ќазаќстан

экономикалыќ жағынан кіріптар болып ќалатын еді.

Республикамыздың бүкіл мұнай саласының одан єрі дамуына

ыќпал еткен Ќазаќстанның алғашќы елеулі табысы оның «Шев-

рон» компаниясымен жасасќан келісім шарты болды. Бұл келісім

шарт барлыќ кейінгі келген инвесторлар үшін белгі болды. Ол,

шын мєнінде, біздің экономикалыќ тєуелсіздігімізге негіз ќалаған

«ғасыр келісім шарты» атанды. Біраќ оған шейін де үздік-создыќ

келіссөздердің талай жылдары тұрған еді, енді сол туралы айт-

паќпын.

«Ѓасыр келісім шарты»

80-ші жылдардың соңы мен 90-шы жылдардың басында-аќ

«Шеврон» Теңіз кеніші туралы КСРО-мен келіссөздер жүргізген,

біраќ КСРО басшылығы мұнай ќорын шетелдіктердің игеруіне

барынша бөгет болып, жол бермеді. Ресейлік мұнай өнеркєсібінің

жаќтастары Теңіздегі мұнай ќоры туралы білетін, сондыќтан Теңіздің

басќалардың ќолында болуын ќаламады.

Сол уаќыттың өзінде Теңізде жыл сайын шамамен 3 миллион

тонна мұнай өндіретін 60-ќа жуыќ ұңғы жұмыс істеді. Өнім көлемін

15 есе арттырудың мүмкіндігі болды, тек ол үшін орасан зор
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ќаржы мен инновациялыќ технологияны пайдалану ќажет еді.

Сол кезеңде Мєскеуде олардың бірі де болмады, сондыќтан СОКП

Орталыќ Комитеті шетелдік инвесторларды тарту туралы оймен

келісуге мєжбүр болды. Мєселе тек кімді тарту керектігіне тірелді.

Барлыќ ұсынылған инвесторлардың арасында жапондыќтар,

ағылшындар мен итальяндыќтар болатын, Мєскеу өз таңдауын

американдыќ «Шеврон» компаниясына жасады. «Шевронмен» келі-

сімге ќол жетті, сондай-аќ Теңіз кен орнына жұмсалатын инвести-

циялармен ќатар КСРО-ның ішкі рыногын сапалы мұнай өнімдері

тауарларымен толтыруға тиісті бірлескен єртүрлі кєсіпорындар

ќұрылатын болды.

Сөз жоќ, бұл таңдау кезінде Мєскеуге күшті ішкі жєне сыртќы

мүдделер тарапынан ќысым көрсету болмай ќалмаған еді. Мєскеу

орталыќ биліктің шайќалған негізін нығайту үшін бєріне даяр

болды. 1988 жылдың өзінде-аќ КСРО Мұнай жєне газ өнеркєсібінің

министрлігі мен «Шеврон» арасында Королев кен орнын игерумен

айналысуға тиіс «Совшевройл» бірлескен кєсіпорнын ќұру ниеті

туралы хаттамаға ќол ќойылған. Бұл ќұжатќа біздің ќатысуымыз-

сыз ќатаң ќұпия жағдайда ќол ќойылды. Біраќ КСРО-ның ќұлауы

мен одаќтас республикалардың егемендігін алу үрдісі күш алып

келе жатќан, бір жылдан соң Мєскеу бізді американдыќтармен

болатын келісімдерге тартып ќана ќоймай, біздің ќоятын шартта-

рымызбен санасатын болды.

1990 жылғы маусымда «Шеврон» басшылығымен алғашќы ресми

келіссөздер жүргізілді. Американдыќ «Шеврон» мұнай компания-

сы мен сол уаќытта КСРО Мұнай жєне газ өнеркєсібі министрлігі

жүйесіне кіретін ќазаќстандыќ «Теңізмұнайгаз» өндірістік

бірлестігі арасында ниет білдіру туралы Хаттамаға ќол ќойыл-

ды. Осы Хаттамаға сєйкес, «Шеврон» компаниясы Теңіз жєне

Королев кен орындары бойынша техникалыќ-экономикалыќ не-

гіздерді дайындауға жєне «Теңізмұнайгазбен» бірлескен кєсіпо-

рындар ќұру туралы ыќтимал келісімдер жөнінде келіссөздер

жүргізуге міндеттенді.

Аталған Хаттамаға ќол ќойылғаннан кейін мен алғаш рет Аме-

рика Ќұрама Штаттарын аралап, үш аптаға жуыќ Нью-Йоркте,

Вашингтонда жєне «Шеврон» корпорациясының Калифорния мен

Луизиана штаттарындағы кєсіпорындарында болдым.

Сол уаќытта мен Мєскеуде Сан-Франциско университетінің

профессоры, шығу тегі жағынан корейлік болып келетін амери-

кандыќ Чан Ян Бэнгпен танысќан едім. Соның көмегімен, АЌШ-та

болған үш апта уаќыт ішінде, мен экономика, ќаржы жєне ќұќыќ
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мєселелері бойынша кєсіби мамандармен єңгімелесіп, біраз нєрсе

үйрендім. Бұл єңгімелер АЌШ-тың экономика жєне ќаржы жүйе-

лерін, инвесторлардың аќша салуына жағдай туғызатын заңдарды

егжей-тегжейлі зерделеуге, сондай-аќ инвестициялаудың тетіктерін

ќарап шығуға мүмкіндік берді.

Осы «теориялыќ» сабаќтарға, іс жүзінде сол «Шевронның» өзі

де наќты мысал болды. Бұл күні бүгінге дейін жалғасып келе

жатќан жаңа сабаќ алуымның жаќсы бастамасы еді.

Бүгінде доктор Ч. Бэнг білімнің ќазіргі заманғы барлыќ талап-

тарына жауап беретін, еліміздегі ең үздік жоғары оќу орны –

ЌМЭБИ-ге басшылыќ етуде.

1991 жылдың бірінші тоќсаны аяғында «Шеврон» компаниясы

мен «Теңіз-мұнайгаз» бірлескен кєсіпорындар ќұру туралы келісім

жобасы мен алдын-ала жасалатын техникалыќ-экономикалыќ не-

гіздемені дайын етті. Бұл ТЭН мен жобаны КСРО Мемлекеттік

жоспарлау комитетінің сарапшылар тобы ќарастырып, бекітуі ке-

рек болатын. Алайда техникалыќ ќана емес, басќа да ќиындыќтар

туындады.

1989-1990 жылдары КСРО-дағы саяси жағдай күрт нашарлап

кеткені  белгілі. 1991 жылдың жазында Борис Ельцин өз кандида-

турасын Ресей Президенттігіне ұсынып, бұрынғы Бас хатшы, ол

кезде Президент М. Горбачевпен жєне СОКП басшылығымен ашыќ

жанжалда болды. Бір жағынан Ельцин Егор Гайдар секілді өз

жаќтастарының көмегімен «Шеврон» мен «Теңізмұнайгаз» арасын-

дағы бірлескен кєсіпорынды елдің мүддесіне жауап бермейді деп

сынға алды. Гайдар келісімге тікелей өз сараптауын жүргізді. Теңіз

мұнай кен орны мєселесін шешудің орнына оны саяси ойынға

айналдырды. Осы дүрбелеңнің нағыз ќызған шағында тағы да

үшінші бір комиссия ќұрылды, ол да ұсынылған келісім шартта-

рын сынап шыќты.

1991 жылдың ортасына таман жобаның ілгері баспайтыны

түсінікті болды. Бұл кезеңде біз батыл ќимылдарға көштік. М.

Горбачевтің кезінде Президенттік Кеңестің мүшесі ретінде мен

келіссөздерді жүргізу жөнінде Ќазаќ КСР Министрлер Кеңесіне

өкілеттік берілуіне Мєскеуді көндірдім де: Ќазаќстан үкіметі не-

ғұрлым тиімді шарттарға жетеді, - деп сендірдім. Кеңестік басшы-

лыќ бұған келісті. 1991 жылдың 23 шілдесінде Мєскеудегі Ќазаќ

КСР-інің Тұраќты өкілеттігінде «Шеврон» өкілдеріне келіссөздерде

жоба бойынша жаңа шарттар талќыланатынын хабарладым.

Мұның алдындағы түннің жарымынан астамын Горбачевпен

жєне басќа да одаќтас республикалардың лидерлерімен жаңа одаќ-
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тыќ келісім шарттар жөніндегі келіссөздермен өткізгенбіз. Тура

бір аптадан кейін мен Горбачевпен жєне Ельцинмен кездестім.

Ондағы ойым – жанжалдасќан екі жаќты татуластыру жєне ұсы-

нылған одаќтыќ келісім шартты түпкілікті ќалыпќа келтіруге ты-

рысу болатын. Одан келесі күні ядролыќ ќауіпті ќысќарту жөніндегі

«Старт – 2» келісім шартына ќол ќою үшін Мєскеуге келген АЌШ

Президенті үлкен Джордж Бушпен кездестім. Біз «Шеврон» мен

«Теңізмұнайгаз» арасындағы келіссөздердің барысын бүге-шігесіне

дейін талќыладыќ, ол жобаға ќолдау көрсетуге келісті.

АЌШ Президенті келіссөздер кезінде М.С. Горбачевтің не айт-

ќанын  білгісі келді. Мен оған кен орнының барлыќ ќиындыќтары,

мысалы, соның ішінде ќұрамында күкірттің жоғары болуына жєне

тағы басќа жағдайларға байланысты технологиялыќ тасымалдың

жоќтығы туралы егжей-тегжейлі айттым. Ол разы болып ќалды.

Єлі есімде, менен Джордж Буш: «Сіздің біліміңіз мұнайшылыќ

емес пе?» деп сұраған. Мен оған: «Жоќ, мен металлургпін, біраќ

өмір экономиканың барлыќ саласын түсініп білуге мєжбүр етеді»

деп жауап бергенмін. 2006 жылы үлкен Дж. Буштың үйінде ќонаќта

болғанымда, ол осы жайды еске түсіріп, мені содан бері білетінін

айтты.

Бұл Ќазаќстан үшін ќиын кезеңде ќабылданған дұрыс шешім

болды. Үш аптадан соң, КСРО мемлекет ретінде өмір сүруден

ќалды. Одаќ ќұлағаннан кейін Теңіз жөніндегі барлыќ келіссөз-

дерді халыќаралыќ ќұќыќтың дербес нысаны ретінде жүргіздік.

Дегенмен, келісімдер бойынша бірден келіспеушілік пайда болды.

Мен бұл арада келіссөздерді терең талдап зерделеуім ќажет

болғанын айтуға тиіспін. Мұндай сєттерде мєселенің мєнісін түбе-

гейлі аныќтап білу басты күшке айналды. Біз келіссөздер кезінде

Ќазаќстанның болашаќ тағдыры шешілетінін түсіндік. Єңгімені

байыпты есептер мен бұлтартпас дєлелдерге негіздей отырып, төмен-

дегідей мағынада жүргізу талап етілді.

Біріншіден, Теңіз кенішінде атќарылған істерді ќалай бағалау

керек? «Шеврон» жұмсалған шығындарды бізге өте тиімді рубль

бағамы бойынша (жайшылыќтағы есеп айырысу кезіндегіден 35%

кем) есептеуді ұсынды. Алайда мұндай алдаусыратќан ұсыныстарға

көнуге болмайтын еді, өйткені ол уаќытта Теңіздегі тек жаңа

ќондырғылар ќұнының өзі 850 млн. АЌШ долларына бағаланған,

оның үстіне кенішті жұмысќа бейімдеп абаттандыруға 1,5 млрд.

рубль шамасында шығындалған болатынбыз. Нєтижесінде біз

жұмсалған ќаржыны дербестік жолымен бағалауды ұсындыќ.
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Екіншіден, жобаны инвестициялау схемасы сұраќтар туындат-

ты. Несиелерді кім алуы керек? Жобаны ќаржыландыру ќалай

жүзеге асырылады? Біз «Шевронның» тек бірлескен кєсіпорындар-

ды ќұруға ќатысып ќана ќоймай, оған тікелей жєне ќомаќты түрде

атсалысуын талап еттік.

Үшіншіден, біз Теңізді барлау мен игеруге єуелгіде бөлінген

аумаќтарға ќарсы болдыќ. «Шеврон» 23 мың шаршы километр

аумаќ ќажет дегенді айтты, ал мұны ќазіргі Атырау облысының

аумағымен салыстыратын болсаќ, оның өзі небєрі 118,6 мың шар-

шы километр ғана еді. Бұл біз үшін тиімсіз болды. Біз 2 мың

шаршы километр болсын дедік.

Төртіншіден, біз пайдадан алынатын американдыќтардың үлесін

13%-ға дейін, ал ќазаќстандыќтардікін 87% мөлшерінде белгілеуді

ұсындыќ, сонымен ќоса бірлескен кєсіпорындағы американдыќтар-

да – 38 %, КСРО-нікі – 62 % болған одаќтыќ үлесті ќайта ќарау

ќажеттігін айттыќ.

Бесіншіден, роялти (табиғи ресурсты пайдалану ќұќығынан

алынатын төлемдер) мөлшері. «Шеврон» 7%-ға тоќтауды ұсынды,

бүкіл єлемде роялти жобадан түсетін пайдаға байланысты орташа

есеппен 17% шамасында болатын.

Алтыншыдан, саяси тєуекелдік деңгейі. Американдыќтар оны

Латын Америкасы мен Африкадағы инвестициялыќ тєуекелден

бірнеше есе жоғары бағалады.

Жетіншіден, біз жер пайдалану үшін аќыны өсіруді, сондай-аќ

бонустар мөлшерін 50 млн. АЌШ долларынан 100 млн. АЌШ дол-

ларына дейін өсіруді ұсындыќ. Жєне де жер ќойнауын пайдалан-

ғаны үшін төленетін аќыны 10 млрд. АЌШ долларынан 25 млрд.

АЌШ долларына дейін өсіру ұсынылды. Келіспеушілікті тудырған

жалпы соманың мөлшері 17 млрд. АЌШ долларына жуыќ болды.

Нєтижесінде осының бєрі келіссөздерді тығырыќќа єкеп тіреді.

«Шеврон» біздің негізгі талаптарымыз бойынша айтылғандарға

көнгісі келмеді. Біраќ біз оќиғаның осылайша өрбуіне дайын едік.

Біз ќолайлы сєтті пайдаланып, тєуекелге бел байладыќ. 1992 жылғы

наурыздың аяғында ќазаќстандыќ жаќ, егер де «Шеврон» айтќанға

көнгісі келмесе, онда олармен келіссөздерді тоќтатуға жєне Теңіз

кен орнын игеру жөнінде халыќаралыќ конкурс жариялауға мєжбүр

екенін жариялады. Бізде єлі мұндай конкурстар жүргізу үшін

заңдар жоќ болса да солай еттік.

Алайда мен ымыраға келу табысќа жетудің маңызды шарты

екенін түсіндім. «Шеврон» да ымыраға келгісі келетінін біз білдік.

Алдымен біз мұндай ымыраға келмес бұрын, өз елімізге зиян кел-
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тірмей, көнуге мүмкін болатындай шекті наќтылап айќындадыќ.

Бұл есебіміз дұрыс болды, біраз уаќыттан соң «Шеврон» біздің

шартќа көнді. Єрине, кішігірім мєселелерде біздің де олармен ке-

лісуімізге тура келді. Мысалы, Теңіз мұнайын барлау мен игеруде

жер мөлшері 2 мың шаршы километрден 4 мың шаршы километрге

дейін ұлғайтылды.

1992 жылдың 7 мамырында Ќазаќстан Республикасы Үкіметі

мен «Шеврон» корпорациясы арасында «Теңізшевройл» бірлескен

кєсіпорнын ќұру жөніндегі ынтымаќтастыќ принциптері туралы

Хаттамаға ќол ќойылды, соған сєйкес «Теңізшевройл» бірлескен

кєсіпорны 1993 жылдың 1 ќаңтарынан Теңіз жєне Королев кен

орындарын одан єрі игеруге кірісетін болды.

Сонан кейін, мен 1992 жылдың мамыр айы аяғында АЌШ

Президенті үлкен Джордж Буштың шаќыруы бойынша Америка

Ќұрама Штаттарына тұңғыш ресми сапармен бардым. Сапар бары-

сында АЌШ Президенті Дж. Бушпен, Мемлекеттік хатшы Дж.

Бейкермен, Ќорғаныс министрі Р. Чейнимен, Ќаржы министрі Н.

Брейдимен, Ауыл шаруашылығы министрі Э. Мэндиганмен, АЌШ

Конгресінің сенаторларымен, «Шеврон» корпорациясының дирек-

тор-басќарушысы К. Деррмен кездесулер болды. Менің өмірлік

тєжірибем көрсеткендей, келіссөздердің єу басында-аќ єріптестер-

мен жекелеген, достыќ єрі сенімділік ќатынастар орната білу өте

маңызды. АЌШ-ќа барған алғашќы сапарымыздың барысында біз

солай істедік.

Осы сапар кезінде біз екіжаќты келісімдерге, соның ішінде са-

рапшылар «ғасыр келісім шарты» деп атаған, Ќазаќстанның Теңіз

жєне Королев мұнай кен орындарын игеру жөніндегі «Теңізшев-

ройл» бірлескен кєсіпорны туралы ќұрылтайлыќ келісімге ќол

ќойдыќ. 1993 жылдың 6 сєуірінде Алматыдағы «Достыќ үйінде»

мен жєне «Шеврон» корпорациясының директор-басќарушысы

Кеннет Дерр екеуміздің ќатысуымызбен болашаќ келісім шарттың

негізгі параметрлері ескерілген, «Теңізшевройл» бірлескен кєсіпор-

нын ќұру туралы Келісімге ќол ќойылды. Сол күні мен «Теңізшев-

ройл» бірлескен кєсіпорнының ќызметі туралы» Жарлыќќа ќол

ќойдым.

Єлемдік аќпараттар агенттіктерінің арналары бойынша төмен-

дегідей мєліметтер таратылды: «Келісім шартќа сєйкес бірлескен

кєсіпорындағы үлестер мынадай болып бөлінді: Ќазаќстан – 50%

жєне «Шеврон» - 50%. Американдыќ жаќ кен орнының ќұрылысы

мен оны абаттандыру бойынша барлыќ шығындарды өзіне алды.

Бекітілген келісім шарттың пайдалану мерзімі – 40 жыл. Бірлес-

кен ќызмет алаңы – 4 мың шаршы километр. Бірінші кезектегі
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ќаржы салымы – 1,5 млрд. АЌШ доллары. Инвестицияның жалпы

көлемі – 20 млрд. АЌШ доллары. Негізгі мұнай үлесі экспортќа

шығарылады. Төрт онжылдыќта, салыќтар мен роялти есепке алы-

на отырып, жалпы кірістер 210 млрд. АЌШ доллары шамасында,

ал шығындар – 83 млрд. АЌШ доллары шамасында болады, сонда

болжанған кірістердің 80%-ы Ќазаќстанға ќалады. Осы төрт он-

жылдыќта Теңізде - 775 млн. тонна мұнай, 32 млн. тонна пропан,

55 млн. тонна жеңіл көмір-сутегін, 96 млн. күкірт өндіру жоспар-

лануда».

Келісім шартќа ќол ќойыла салысымен-аќ, сын дегеніңіз ќарша

борады. Америкалыќ басылымдар «Шевронды» бұл жобаға тєуе-

кел етіп барғаны үшін, ал ресейліктер бізді американдыќтарға са-

тылып кеткеніміз үшін сынады.

Алайда бұл сындардың бєрі негізсіз еді. Ќазаќстан мен «Шев-

рон» бұлайша тєуекелге барудың ќауіптілігіне жєне келешектің

соншалыќты айќын еместігіне ќарамастан, тыңнан жол салушы-

лар, американдыќтар айтќандай, пионерлер болды, есесіне келер

жылдары біздің еңбегіміз толыќтай аќталды.

Тек өткен 2005 жылдың ќорытындысы бойынша «Теңізшев-

ройл» ЖШС 13 млн. 657 мың тонна мұнай өндірді. Кєсіпорын

мұнайға ќоса жолай 4 млрд. 67 млн. текше метр газ алды. Бұдан

басќа, 2007 жылы «Теңізшевройл» ЖШС екінші кезектегі ќұры-

лыс объектілерін – жаңа газ өңдеу зауыты мен жер ќыртысына

ќажетсіз газды кері айдайтын, сөйтіп ұңғылардың пайдалану

тиімділігін арттыратын жүйелер салуды жоспарлауда. Бұл бізге

айына шамамен миллион тонна мұнай өндіруді ұлғайтуға жағдай

туғызады. Екінші кезектегі объектілер аяќталғаннан кейін

кєсіпорынның бүкіл ќуатының өсуі жылына 11-12 млн. тонна көмір-

сутегін ќұрайды. Нысандар толыќтай ќуатымен жұмыс істегеннен

кейін, Теңіз кен орнындағы өндіруді жылына 25 млн. тоннаға

дейін жеткізу жоспарлануда.

Өткенге көз жібере отырып, жас республика мен «Шеврон»

арасындағы ынтымаќтастыќ біздің еліміз үшін инвестициялыќ тєу-

екел деңгейін айтарлыќтай азайтты деп айтуымыз керек. «Ѓасыр

келісім шарты» сол бір уаќытта, тек енді ғана Ќазаќстанға инвести-

ция салу туралы ойлана бастаған басќа ірі мұнай компаниялары-

на берілген жаќсы нышан болды. Алайда шетел инвестициясын

одан єрі тартуда бір ғана «Шеврон» өнегесі жеткіліксіз болды.

Ќазаќстанға инвестиция салу үшін компанияларға заңды кепілдік

керек болды. Біз мұндай кепілдікті тек екі жылдан кейін, Прези-

денттің «Мұнай туралы» Заңы ќабылданған соң барып ќана бере

алдыќ.
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«Мұнай туралы» Заң, 1995 жыл

Біздің мемлекетіміздің алғашќы даму кезеңінде-аќ ќажетті заң-

дыќ базаның болмауына байланысты проблемалармен жиі кездесіп

ќалып отырдыќ.Ол, сірє, мемлекетіміздің сан алуан бағыттарына

ќатысты болса керек. Бұл жағдайда єсіресе дайындыќсыз екендігіміз

экономиканың түйінді салаларының бірі – жер ќойнауын пайда-

лануда айќын сезілді.

Кеңес уаќытында бєрі мемлекеттің меншігінде болды, соған

сєйкес жер ќойнауын пайдалану ќұќығына байланысты ќандайда

бір маңызды мєселелерді ресімдеу ќажеттігі болмады. Кєсіпорын

кен барлау немесе кен орнын игеру жұмыстарын жүргізу үшін

Мұнай жєне газ министрлігінің шешімі бойынша арнайы жер

бөлінгеннен кейін ғана барып, тиісті мұнай операцияларын бас-

тайтын. Сайып келгенде, мемлекетпен арадағы кєсіпорындардың

немесе жер ќойнауын пайдаланушылардың мүддесі ескерілетін єр

түрлі ќұќыќтыќ ќатынастардың мєні болмады. Ол уаќыттағы іс

жүзінде ќолданылып жүрген заңдылыќтармен, негізінен, өзара

ќарым-ќатынастың техникалыќ жағы ғана реттелді.

Тєжірибе көрсеткендей, мұнай операцияларын реттеуші Заң-

ның болмауы республиканы инвестициялауға кедергі келтіретін

ќолайсыз фактор болды. Инвесторлардың ќатысуымен еліміздің

минералдыќ шикізат ресурстарын игеру үшін тєуелсіздіктің алғашќы

кезеңінде кен орындарында өз ќызметін жүзеге асыратын, отан-

дыќ кєсіпорындар мен шетелдік єріптестер арасында бірлескен

кєсіпорындарды ќұру тєжірибесі пайдаланылды. Ынтымаќтастыќ-

тың негізі Ќазаќстан Республикасы аумаќтарында бірлескен кєсіпо-

рындарды ќұру туралы келісім шарт болды. Жер ќойнауын пай-

далану ќұќығына, ќорыта келгенде, ќазаќстандыќ кєсіпорындар

ие болды. Ал шетелдік єріптестер, бірлескен кєсіпорындар ќұра-

мына ене отырып, жер ќойнауын пайдалану ќұќығын бірлесіп

иемденушілерге айналды. Шетелдік инвестицияларды тартудың

мұндай түрі іс жүзінде ТМД-ның барлыќ аумаќтарында кең ќанат

жайды.

Ќаржы салуға ниет білдірген шетелдік инвесторлар, єрине,

неғұрлым салмаќты кепілдіктер алғысы келеді. Мұндай кепілдік-

тер беретін заңның болмауынан, єрбір келісім шарттың Парламент-

те бекітілуі немесе олардың ел Президенті Жарлығымен бекітілуі

тиіс болды. Єрбір келісім шарт үшін менің жеке өзіме жауап-

кершілік алуыма тура келді. Соған сєйкес, ұзаќ жылдарға арнал-
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ған жобаны жүзеге асыру кезеңінде келісім шарттарға ќажет бол-

ған өзгертулер мен толыќтырулардың тек Президент Жарлығы-

мен енгізілуі керек-тін. Демек, халыќаралыќ деңгейде заңдыќ ба-

засы жоќ мұндай ќолапайсыз тєртіп мұнай-газ саласына шетелдік

инвестицияларды кеңінен тартуда ќол байлау болып шыќты.

1994 жылдың ортасына ќарай менің тапсыруым бойынша Үкімет

«Мұнай туралы» заң жобасын жасау жөнінде жұмыс бастады.

Отын жєне энергетика ресурстары министрлігінің басшылыќ етуі-

мен жұмыс тобы ќұрылып, оған түрлі мемлекеттік органдар, ғылым,

заң жєне ќаржы институттары, өндіріс өкілдері жєне басќалар

кірді. Жұмыс тобы өз ќызметінің бастапќы кезеңінде үлкен ќиын-

дыќтарға тап болды; өйткені олар мемлекет мүддесін тиімді ќор-

ғайтын жєне шетел инвесторлары ќабылдайтын осы заманғы заң

жобаларын жасауға тиісті болды. Бєрінен ќиыны ќалыптасып ќал-

ған менталитетті жеңіп шығу болды. Ќоғам ондаған жылдар бойы

өзінің еңбек ќызметін жаппай мемлекеттік меншік негізінде жүзе-

ге асырып келген. Енді жеке меншік секілді ұғымға үйреніп тек

мемлекет мүддесін ғана емес, сонымен бірге жекелеген инвестор-

дың мүддесін де ќорғайтын заңды дайындау ќажет болды.

Бұған ќоса Заң Үкіметтің, түрлі кєсіпорындардың, адам топта-

рының, шетелдік инвесторлардың мүдделері наќты тоғысатын ел

экономикасының маңызды бір саласындағы өзара ќатынастардың

ќұќыќтыќ негіздерін тағайындайтын болғандыќтан, ол Жоғарғы

Кеңесте ұзаќ талќылаудың мєселесіне айналды.

Ал, сондай заң жобасының түпкілікті нұсќасы дайын болған

кезде Жоғарғы Кеңес таратылып жіберілген болатын. Сондыќтан

экономикалыќ реформаларға негіз ќалаған 140 маңызды заңдар-

дың бірі –«Мұнай туралы» Заңды Ќазаќстан Республикасы Прези-

дентінің 1995 жылғы 28 маусымдағы № 2350 заңдыќ күші бар

Жарлығымен мен ќабылдадым. Сонымен, осы Жарлыќтың арќа-

сында біз ќазаќстандыќ мұнайды игеру тарихының жаңа тарауын

бастадыќ.

Жер ќойнауындағы мұнай мемлекеттік меншік болып табыла-

тыны заңмен бекітілді, ал жер бетіне шығарғаннан кейін оның

кімге тиесілі екені Ќазаќстан Республикасының Үкіметі мен жер

ќойнауын пайдаланушылар арасында жасалған ќұќыќтыќ актілер-

мен айќындалатын болды. Заң біздің елімізде мұнай-газ операция-

ларын жүзеге асыру жөніндегі шарттардың бірнеше түрін ќарас-

тырды. Олар: салыќтар мен роялти (табиғи ресурсты пайдалану

ќұќығынан алынатын төлемдерді) төлеуге негізделген концессия-

лыќ  шарт, өнімді бөлісу туралы келісім, ќызмет көрсету жөніндегі
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шарттар еді. Заңға сєйкес, кен барлау жұмыстарын жүргізген кез-

дегі ќаржылыќ тєуекелдік инвесторға жүктелді. Мысалы, барлау

кезінде мұнай көзі табылмаса, инвестордың жұмсаған ќаржысы

өтелмейді. Сонымен ќатар, инвестор үшін келісім шарттарда гео-

логиялыќ-барлау жұмыстарының ең төмен көлемі көрсетілетін

болды, ал оның наќты көлемі мен аќшалай мөлшерін тиісті  мемле-

кеттік орган тағайындайтын болды. Барлау мерзімі біткен кезде

шарт орындалмай ќалған жағдайда, инвестор ең төмен деңгейдегі

жұмыс көлемінің шартты көрсетілген бағалау ќұнының пайдала-

нылмаған сомасын мемлекеттік бюджетке төлеуі керек.

Заң келісім шарттар бойынша инвесторлар үшін мемлекетке де

жеткілікті кепілдіктер жүктейтін міндеттемелер тағайындады, сон-

дыќтан олар Ќазаќстан Республикасы Президентінің Жарлыќтары-

мен жер ќойнауын пайдалану туралы келісімдердің бекітілуін енді

ќайтіп сұрамайды. Заңның ќабылдануы, басќа посткеңестік елдер-

мен салыстырғанда, Ќазаќстанның «елдік тєуекелдігін» айтарлыќ-

тай азайтты. Заң жүзінде бекітілген «ойын ережесі» ќолдарында

болғандыќтан, келісім шарттарға ќол ќоюға ќатысушылар мүдде-

сіне ќандай да бір нұќсан келтірілмейтінін сезінген шетелдік мұнай

алыптары ќазаќстандыќ кен орындарын игеруді батыл инвестиция-

лауға алаңсыз кірісе алатын болды.

«Мұнай туралы» Заң еліміздің экономикалыќ игілігін нығайту

ісінде өзінің тарихи рөлін атќарды. Осы заңның арќасында жер

ќойнауын пайдалану саласындағы біздің елдің саясаты анағұрлым

айќын єрі алдын-ала ойластырылған іс болды. Біздің беделіміз бен

атаќ-абыройымыз жылдан-жылға өсіп нығая түсті. Елімізге ше-

телдің мұнай алыптары бірінен соң бірі келе бастады.

«Ќазаќстан мұнай ресурстарын тиімді пайдаланып ќалу үшін

өзінің алдында ќандай зор мүмкіндіктер тұрғанын шын мєнінде

жаќсы түсінеді.

...Мұнай ресурстары тиімді пайдаланылуы керек, олар эконо-

микалыќ даму бағдарламасына интеграциялануы тиіс. Мен Ќазаќ-

станның шын мєнінде наќ сол бағытта ілгері басып бара жат-

ќанына сенемін».

Perseus LLC вице-президенті Р. Холбруктің

Евразия медиа-форумындағы сөйлеген сөзінен,

Алматы, 2004 жылғы 24 сєуір
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Ќазір жұрттың көбі мұны өз-өзінен бола ќалатын факт деп

есептейді. Ал сол кезде біз мұндай күрделі шешімдерді ќоғамның

ала-ќұла ќабылдайтынын білдік. Сол кезеңде көп адамдар бізді

отанына жєне жас ұрпаќтың болашағына сатќындыќ жасады деп

кінєлады. Алайда біз олармен ќұр босќа тєжікелесіп жатпай, ше-

телдік инвесторларға ќатысты мемлекеттік кепілдіктерді наќты

айќындамаќ болдыќ. Бізде мұнай ресурстарын игеру үшін капи-

тал, єсіресе, осы заманғы технология болмады. Ќазаќстанда ұзаќ

мерзімді жєне пайдалы бизнес жасауға єзір тұрған шетелдік мұнай

компанияларымен єріптес ретінде жұмыс істедік.

Ќабылданған Заң мұнай саласының одан єрі дамуына тірек

жєне түрткі болды. Алайда ќұрлыќтағы кен орындарын игеру

мєселелері бойынша республика деңгейінде заңды кепілдіктер бер-

генімізбен, теңізде көмір-сутегін барлау мен өндіру мєселелерінде

тек ќазаќстандыќ заңдыќ актілерді ќабылдап ќана ќоймай, мемле-

кетаралыќ келісімдерге де ќол ќоюымыз талап етілді.

Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесі

Каспий теңізін пайдалану ќұќығының айќын еместігі єу бас-

тан-аќ Каспий шельфінде мұнай-газ индустриясының дамуына

өзінше бір тежеу болды. Осындай айќын еместіктен барып бірќа-

тар компаниялар ќолайлы күндердің тууын күтіп, Каспий теңізіне

өзінің ќатысын тек «нобайлап» ќана ќойды.

Єрине, Каспийдің ќұќыќтыќ мєртебесі жөніндегі бұлдырлыќ-

тан ќалыптасќан геосаяси жєне экономикалыќ ахуал бізді ќанағат-

тандырмады. Тарихи жағынан жағдай былай ќалыптасќан-ды: гео-

стратегиялыќ тұрғыдан алғанда аса маңызды саналатын бұл ай-

дын 1991 жылға дейін тек Кеңес Одағы мен Иранның арасындағы

өзара ќарым-ќатынастың ғана мєселесі болып келді. КСРО тараған-

нан кейін бұл аймаќтағы ахуал тіпті шиеленісе түсті. Бұл мєселеге

енді бес бірдей тєуелсіз мемлекет – Єзербайжан, Ресей, Иран,

Түрікменстан жєне Ќазаќстан араласты. Ал мұның өзі Каспий ай-

мағындағы барлыќ елдердің ұстанымдары ескерілетіндей жєне уаќыт

талабына жауап беретіндей етіп Каспий теңізінің мєртебесін ќайта

ќарап, айќындауды талап етті.

Сондай-аќ мєселенің зєрулігін күшейте түскен бір себеп: 1992-

1993 жылдардағы жағдайдың ќиындығына байланысты Каспий

өңіріндегі елдердің барлығы да Каспийдің бай ресурстарын игеру
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өздеріндегі экономикалыќ жєне єлеуметтік-саяси жағдайды айтар-

лыќтай жаќсартуға көмектеседі деп есептеді. Алайда өзара шек-

тескен ұлттыќ секторлардағы Каспий теңізінің ќұќыќтыќ режимін

наќты айќындап алмайынша, барлау мен бұрғылау жұмыстарын

бастау, шетел инвесторларын барынша көп жєне тарту толымды

түрде мүмкін емес еді.

Келешекте Каспий теңізінің көмір-сутегі ресурстары Солтүстік

теңіз, Мексика бұғазы жєне басќалар секілді ірі мұнайлы аймаќ-

тармен бєсекелесе алатыны түсінікті болды. Міне, осыған байла-

нысты Каспий теңізінің проблемасы єу бастан-аќ аймаќтыќ көлем-

нен асып, єлемдік маңызға ие бола бастады.

Сондыќтан КСРО тарап, Ќазаќстан өз тєуелсіздігін алғаннан

кейін, біздің сыртќы саясат ведомствомыз бен Каспий өңірі елдері

арасында Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесі туралы келіссөздер

жүргізіле бастады. Бұл менің ерекше назарымда болған аса маңыз-

ды мєселелердің бірі еді. Біз өзіміз үшін басты міндетті айќындап

алдыќ: Каспийдің ќазаќстандыќ секторындағы табиғи байлыќтар-

ды игеру жөнінде Ќазаќстанның Каспий өңіріндегі барлыќ мемле-

кеттер мен єлемдік ќауымдастыќ мойындаған, заңдастырылған

өзіндік ќұќығы болуы керек.

Маған өздерінің күштілігін сезінген жєне үлкенірек үлестер-

ден дємесі бар ұлы мемлекеттердің басшыларымен ќиын келіссөз-

дер жүргізуге тура келді. Мен жеке өзіме ќатысты жайларда бас-

ќаларға есе беруім мүмкін екенін єрдайым ашыќ айтамын. Ал егер

мєселе халыќ пен елге ќатысты болса, онда мен екі жаќты бірдей

ќанағаттандыратын балама шешімдерді іздеп табуды ұсынатын-

мын.

Каспий мєртебесі жөніндегі келіссөздерде де дєл солай болды.

Алайда біздің белсенді єрекеттерімізге ќарамастан, Каспий

өңіріндегі мемлекеттер өкілдерінің алғашќы кездесуі тек 1994

жылдың ќазанында ғана Мєскеуде болды. Онда Иран Каспийлік

мемлекеттердің аймаќтыќ ынтымаќтастыќ ұйымын ќұру идеясын

алға тартты. Ал ќазаќстандыќ делегация «бестіктің» ішінде бірінші

болып Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесі туралы Конвенция-

ның жобасын ұсынды, біраќ та, «уаќыттың жеткіліксіздігінен» ол

егжей-тегжейлі ќарастырылмады.

Дегенмен, бұл бірінші кездесу болды, мұның өзі сонысымен

елеулі еді. Келіссөздер үрдісі, аќыры «ќимылсыз нүктеден» ілгері

жылжыды. Кейінде, 1995 жылдың мамырында, Алматыда тағы бір

кездесу өтті, онда біз келіссөздер үрдісін күшейтіп, оған неғұрлым

ұйымдасќан сипат беруге жеттік.
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Келіссөздер өте ќиын жүрді. Ол негізінен Каспий өңірі ел-

дерінің Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесін реттеудегі бастапќы

көзќарастарының єртүрлілігімен ерекшеленді. Бұл арада мен жа-

ғалаудағы мемлекеттердің Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесі

туралы ұстанымдарының даму барысын  біршама былайша бейне-

леп айтсам деймін.

Ќазаќстан ұстанымы негізінен Каспийдің біртұтас экологиялыќ

жүйе ретіндегі ерекшелігін ескере отырып, оған Біріккен Ұлттар

Ұйымының 1982 жылғы Конвенциясының жекелеген ережелерін

ќолдану мєселесіне байланысты болды. Теңіздің түбі мен ондағы

ресурстарды аралыќ сызыќтар бойынша межелеу ұсынылды. Су

айдынында келісілген ендіктерде теңіз аумаќтары мен балыќ аулау

аймаќтарын белгілеу ќажет дедік. Теңіздің ќалған бөлігі мен беткі

айдыны жағалаудағы мемлекеттердің сауда кемелері, сондай-аќ

еркін кеме ќатынасы жєне балыќ аулаудың келісілген квотасы

негізінде балыќ аулау үшін ашыќ болуы тиіс еді. Ќұрлыќтың ішкері

жағындағы каспийлік мемлекеттер барлыќ көлік ќұралдарымен басќа

теңіздерге жєне Дүниежүзі мұхиттарына шығу үшін Ресей мен

Иран аумаќтары арќылы транзиттің еркіндігін пайдалануы керек

болды.

Ресей Каспийді бірлесіп иемдену негізінде пайдаланылатын

жалпыға ортаќ теңіз деп есептеді: демек, бұл ұстаным Каспийдің

түбіндегі табиғи ресурстармен ќоса, табиғат байлыќтарының бар-

лыќ түріне таралуы тиіс деді. Каспий өңіріндегі єрбір мемлекет,

єуелдегі ресейлік ұстаным шеңберінде, тек 10 мильдік жағалауда

жєне осы шектерде ғана теңіз түбінің минералдыќ ресурстарын

барлау мен игеру маќсатында ғана айрыќша ќұќыќтарға ие бола-

тын еді. Ал енді бұл аймаќтардан тысќары ресурстарға келсек,

ресейлік нұсќа бойынша, олар бірлесіп иемденуге жатуы жєне

жағалаудағы бес мемлекет өкілдерінен Каспийдің түбі жөнінде

арнайы ќұрылған Комитеттің басќаруына берілуі тиіс болды.

Ресей 1921 жылдың 26 аќпанындағы РКФСР мен Иран (Парсы)

арасындағы, 1940 жылдың 25 науырызындағы КСРО мен Иран

арасындағы Келісім шарттармен бекітілген Каспийдің ќұќыќтыќ

режимінің ќатаң саќталуы ќажеттігін єрдайым баса көрсетіп отыр-

ды. Ресей жағы Каспий теңізіне 1982 жылғы теңіз ќұќығы жөніндегі

Біріккен Ұлттар Ұйымы Конвенциясының ќолданылуы Волга-Дон

жєне Волга-Балтыќ каналдарын халыќаралыќ су жолдары ретінде

мойындауға апарып соғатынын дұрыс атап көрсетті. Сонымен бірге

Ресей бұл оның заңдарына ќайшы келетінін, сондай-аќ Каспий
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теңізін басќа мемлекеттер үшін ашыќ етіп ќалдыратынын, оның

Каспийдегі ресейлік мүддеге сєйкес келмейтінін мєлімдеді.

Ресейлік тұжырымдаманың жүзеге асырылуы жағалаулыќ мем-

лекеттердің теңіз түбіне жаќын аумаќтарының басым бөлігіндегі

жер ќойнауын игеруде өздерінің егеменді ќұќығынан бас тартуын

көрсеткен болар еді. Сонымен ќатар, мұндай шешім Каспий ресурс-

тарын барлау мен игеру маќсаттарына шетел инвестицияларын

тартуды ќиындатып, ќазіргі бар консорциумдардың жойылуына

єкеліп соќќан болар еді. Жєне де, аќыр-соңында, бірлесіп иемдену

идеясының жүзеге асуы ќиын іс екенін, єлемдік тєжірибеде осы-

ған ұќсас үлгі боларлыќ оќиға болмағанын атап айтќым келеді.

Ќазіргі заманғы халыќаралыќ ќұќыќ теңіз түбінің ресурстарын

мүдделі елдердің арасында бөлісу жолымен келе жатыр.

Мен осының бєрін Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесіне ре-

сейлік көзќарасты өзгерту үшін Ресей Президенті Борис Ельциннің

көзін жеткізбек болған кезде айттым. Біздің өзара келіссөзіміздің

алғашќы нєтижесінде 1996 жылдың 27 сєуірінде Алматыда Ресей

жєне Ќазаќстан Президенттері бірлескен мєлімдемелерге ќол ќойды.

Онда екі жаќ минералдыќ жєне биологиялыќ ресурстарды игеру

жөніндегі жұмыстарды жүргізуге бір-бірінің ќұќығын мойындады.

Аќырында, Иран жєне Єзербайжан Президенттерімен де осы-

ған ұќсас ќұжаттарға ќол ќойылды. Оларда Каспийдің ќұќыќтыќ

мєртебесінің негізгі элементтері мен теңіздегі ќызметтерінің ќағида-

лары бекітілді.

1998 жылы 6 шілдеде Б. Ельцин екеуміз Мєскеуде жер ќойна-

уын пайдаланудың егеменді ќұќығын жүзеге асыру маќсатында

Каспийдің солтүстік бөлігінің түбін межелеу туралы Келісімге ќол

ќойдыќ. Бұл келісімнің ќағидалы түрдегі жаңаша мєні екі жаќтың

бірлесіп иелену идеясынан біржола бас тартып, жаңарған аралыќ

сызыќтар бойынша Ресей мен Ќазаќстан арасында Солтүстік Кас-

пийдің түбін бөлісуге уєде байласуында еді. Нєтижесінде 2000

жылдың 13 мамырында Мєскеуде Президент Путинмен жоғарыда

аталған Келісімге ќосымша болып табылатын жєне өзгертілген

аралыќ сызыќтардың координаттарын белгілейтін Хаттамаға ќол

ќойылды.

Сонымен ќатар Єзербайжан єу бастан-аќ көл айдыны нұсќа-

сын батыл жаќтаған болатын. Ондай жағдайда ұлттыќ секторлар-

дағы теңіздің жер ќойнауы мен түбін, беткі айдынын бөліп, сон-

дағы пайда болған межелеу сызыќтары мемлекеттік шекара болып

табылатын еді. Олар ұсынған нұсќа ќатаң бөлу үлгісі деп аталды.

Мұндай жағдайда сауда, кеме ќатынасы, балыќ аулау, сондай-аќ
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экологиялыќ ынтымаќтастыќ, теңіздің басќадай биоресурстарын

тиімді пайдалану жєне саќтау үшін ќалыпты жағдайлармен ќамта-

масыз етуде елеулі ќиындыќтар тууы сөзсіз еді.

Міне, осындай ойлардан соң келіп, ресми Баку өз ұстанымын

біртіндеп ќазаќстандыќ нұсќаға ќарай ойыстырды, оған 2001 жыл-

дың 29 ќарашасында Єзербайжан Президенті Г. Єлиев екеуміз ќол

ќойған Ќазаќстан мен Єзербайжан арасындағы Каспий теңізінің

түбін межелеу туралы Келісім мен оның 2003 жылдың 27 аќпа-

нындағы Хаттамасы жарќын дєлел болды. 2003 жылдың 14 мамы-

рында Алматыда Ќазаќстан Республикасы, Єзербайжан Республи-

касы жєне Ресей Федерациясы арасында Каспий теңізі түбінің өзара

шектесетін телімдерінің межелесу сызыќтарының түйісу нүкте-

лері туралы үшжаќты Келісімге ќол ќоюмен Каспий теңізінің

солтүстік бөлігінің түбін межелеу үрдісі аяќталды.

1997 жылдың 27 аќпанында Түрікменстан Президенті Сапар-

мұрат Ниязовтың Алматыға келген сапары кезінде мен оны Бірлескен

мєлімдеге ќол ќоюға көндірдім, онда «Каспий теңізінің мєртебесі

бойынша Каспий өңірі мемлекеттерінің келісіміне ќол жеткенге

дейін екі жаќ аралыќ сызыќтар жөніндегі єкімшілік-аумаќтыќ

шекараларды делимитациялауды ұстанатындығы» жазылды. Сөйтіп,

Ашхабад ең басты даулы мєселелер бойынша Ќазаќстанмен жєне

Єзербайжанмен ынтымаќтастыќта болды.

Алайда жоғарыда аталған мемлекеттер арасындағы келісілген

ұстанымдарға ќарамастан, Каспий өңірінің елі ретінде Иран, єлі

күнге дейін Каспий теңізін каспийлік бес мемлекеттің арасында

бес тең бөлікке (айдынында 20%-дан) бөлуге көндіргісі келіп жүр.

Бұл дегеніңіз ќазіргі ќолданыстағы шекараларды өзгерткендік бо-

лар еді, сөйтіп Каспий теңізінің ќұќыќтыќ мєртебесі туралы Кон-

венцияға ќол ќоюдың мүмкін еместігінің бір себебі болып табыла-

тын еді. Иран іс жүзінде өз аумағын басќа елдердің есебінен ұлғайт-

ќысы келді.

2002 жылдың сєуірінде Ашхабадта каспийлік мемлекеттер бас-

шыларының Саммиті болып өтті. Саммиттің аяќ астынан өткізілуі-

не Сапармұрат Ниязовтың каспийлік елдер Президенттерінің Ке-

ңесін ќұру туралы бастамасы себеп болды. Бұл идея ирандыќтар

жағынан туындады-ау деп ойлаймын. Ондағы жоба бойынша, Кеңес

каспийлік аймаќтың түрлі елдерінің ағымдағы мєселелерін шешу

маќсатында жылына бір рет мєжіліс өткізуі тиіс еді.

Бұл ұсынысты Єзербайжан Президенті Гейдар Єлиев үзілді-

кесілді ќолдамады. Мєжілістер арасындағы үзілістер кезінде ол

маған: мұнымен олар мєселені шешпейді, «сөзбұйдаға» айналдыра-
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ды, деді. Сонан кейін ол сөз арасында: «сіз бен біз єлемдік ќауым-

дастыќ эмбарго ќолданып отырған Иранмен бір кеңесте болсаќ,

бұл ќалай ќабылданар екен?» дегенді де аңғартып өтті. Г. Єлиев

аќылды, парасатты, ќашанда сабырлы адам еді. Менің жадымда ол

туралы єрдайым жылы сезімдер саќталған.

Ұсынысты Ќазаќстан да ќолдамады, өйткені бұл секілді инсти-

туттарды ќұру мєселені толыќ мєнінде шешпейді, тек іс жүзіндегі

жан-жаќты пікір алмасу тєжірибесін бос сөзбен алмастырады. Кас-

пийлік мемлекеттер басшыларының кезекті бас ќосуын, алайда, біз

Тегеранда өткізуді жоспарладыќ.

Каспийлік мемлекеттер басшылары кездесуінің ќорытынды ќұжа-

тына (Декларация) иран-єзербайжан пікір ќайшылығы басты себеп

болуына байланысты ќол ќойылмады. Ираннан басќа каспийлік

мемлекеттер басшылары жекелеген келісімдер негізінде өзгертіл-

ген аралыќ сызыќтар бойынша ұлттыќ секторларда Каспий теңізін

межелеудің ќажеттігін мойындады.

Ќалай болғанда да, үрдістің табысты аяќталуы үшін енді негіз

ќаланды. Ірі геосаяси ќаќтығыстардың дєуіріне айналған XX ғасыр-

дың басында-аќ пайда болған: «Соғыстан єрдайым мұнайдың иісі

сезіледі» деген наќылды еске ала отырып, біз барлыќ каспийлік

елдердің күш біріктіруіне одан єрі ќарай ұмтылатын боламыз. Бұл

күш біріктіру Каспий теңізін достыќ пен ынтымаќтастыќ теңізі

жасауға бағытталатын болады.

Каспийдің мєртебесі секілді мєселені шешу кезінде асығыстыќ

деген болмауы керек. Мен келіссөздер үрдісінде аймаќтың барлыќ

бес елінің мүддесі барынша мол ескерілетініне сенімдімін. Өйткені

ќазір дүние жүзінде интеграциялыќ ќатынастар деңгейінің маңы-

зы артќаны соншалыќ,  экономикалыќ жаћандану процесі єлемдік

нарыќта емін-еркін өз үстемдігін жүргізіп, белгілі бір елдердің

халыќаралыќ еңбек бөлінісіндегі рөлін іс жүзінде билеп-төстеудің

тетігіне айналды.

Каспийдің ќазаќстандыќ шельфінде мұнайдың адам сенбес мол

ќоры бар екендігі туралы алғашќы хабардан кейін сарапшылар

мен талдаушылардың көпшілігі түсінік беруден іркіліп, негізінен

күдікті болжамдар жасады. Бүгінгі күні олардың күмєнді бол-

жамдары аќталған жоќ. Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде ор-

наласќан ірі Ќашаған кенішінің ашылуы Каспийдің ќазаќстандыќ

секторын игерудің бастамасы болды жєне єлемдегі ірі экспорт-

шылар ќатарындағы Ќазаќстанның єлеуеттік орнын түпкілікті

белгілеп берді.
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Єлемдік мұнай картасындағы Ќазаќстанның орны

Саясат экономикадан кейін бе, жоќ, єлде, керісінше ме деп

ұзаќ пікір таластыруға болады. Алайда бүгінгі күні мұнай саясат-

тың сөзсіз экономикалыќ ќажеттіліктен барып туындайтынын ай-

ќындайтын мєселе екеніне жұрттың бєрі де келіседі ғой деп ой-

лаймын. Ол жай ғана ќажеттілік емес, энергиямен ќамтамасыз ету

мєселелерінің өткір ќойылуынан туындайтын ќажеттілік.

Барлыќ болжамдар мен есептеулер бойынша, мұнайға жєне

басќа да энергиялыќ ресурс түрлеріне деген єлемдік сұраныс тек

арта түсетін болады. Мысалы, американ үкіметінің тапсырысы бо-

йынша жүргізілген зерттеулерге ќарағанда, егер АЌШ ќазіргі кез-

де єлемдегі ең ірі мұнай тұтынушы ретінде өзі пайдаланатын жеті

мұнай баррелінің алтауын сырттан єкелетін болса, онда 2020 жылға

ќарай бұл көрсеткіш сегіз бен он баррель арасында өседі екен.

Єлемде сырттан єкелінетін мұнай көлемі жағынан екінші орын-

дағы Ќытайдың жоғарғы ќарќынмен дамып отырған экономикасы

2030 жылға ќарай өз сұранысының 80%-ға дейінгісін шеттен єке-

лінетін мұнай есебінен жабуға мєжбүр болады.

Ќазір экономикалыќ дамудың жаңа орталыќтары, энергия ќуат-

тарына сұранысы арта түскен жаңа аймаќтар пайда болуда. Са-

рапшылардың пікірі бойынша, энергияны тұтынудың ең серпінді

көрсеткіші Ќытайда, Оңтүстік жєне Шығыс Азияда, Африка мен

Латын Америкасында өсе түсуі керек. Бұл елдердегі мұнай тұты-

нудың өсуі өз шикізат көздерінің есебінен емес, єлемнің басќадай

ресурсты аймаќтарынан єкелінетін мұнай шикізатының өсуіне бай-

ланысты болмаќ. Ал мұның өзі энергия ќуаттарына жалпы єлемдік

деңгейде сұраныстың арта түсетінін көрсетеді.

Дєл осы жағдайдың, тіпті азыраќ дєрежеде десек те, Еуропаға

да ќатысы бар. Олай дейтініміз, Солтүстік теңіздегі көмір-сутегінің

ќорлары таусылып келеді, ал саябыр экономикалыќ өсу жылына

2-3% болғанның өзінде, тіпті табиғи газға көшкен жағдайда да

мұнайға сұраныс аз да болса арта түседі. Сонымен бірге 2010

жылдан кейін Еуропада, Солтүстік теңіз бассейнінде көмір-сутегін

өндірумен айналысатын өнеркєсіп орындарының ќұлдырауы ай-

тарлыќтай белең алады деп күтілуде.

Сайып келгенде, єлі де кемінде отыз жыл бойына мұнай не-

гізінен єлемдік энергия көзі болып ќала береді. Ѓаламдыќ тұраќты-

лыќты саќтау,  индустрияландыруды одан єрі жүргізу жєне тех-

никалыќ прогресті экономикалыќ жағынан ынталандыру ќажеттілігі
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тиісті табиғи єлеуеті бар елдер түріндегі жаңа энергия көздерін

табандылыќпен талап етуде. Энергия ќуаттарына деген сұраныс-

тың шарыќтап өсуін тудыратын факторларға: мєселен, ќазіргі

игеріліп жатќан шикізат көздерінің болашаќта таусылып бітуіне,

єлемнің мұнайлы аудандарындағы саяси жағдайдың ќиындауына,

өркендеп дамыған экономиканың өрістей дамыған сұранысы мен

ғаламшар тұрғындары санының өсуіне ќарағанда, бұл елдердің

єлемдік ќауымдастыќќа кіруіне ештеңе кедергі келтірмейтін секілді.

Оның үстіне, олар тіпті бұдан тыс ќалғысы келсе де, тіпті сырт

ќала алмайды. «Ќара алтынның» бағасы – тура жєне жанама ма-

ғынасында айтќанда өте биік.

Бұның бєрі интеграцияның болмай ќалмайтынын көрсетеді;

алайда мұның өзі єрбір ел үшін оның халыќаралыќ еңбек бөлінісінде

ќандай рөл атќаратыны єлдеќашан алдын ала айќындалып ќойған

деген сөз емес.

Єрбір ел интеграциялыќ үрдіске өзінің жинаќтаған мүкамалы-

мен кіреді. Ондай мүкашыл єртүрлі: ой еңбегі, индустриялыќ-

технологиялыќ, мєдени жєне ресурстыќ єлеуеттер немесе олар-

дың ќосындысы. Осы елдердің мүмкіндіктерін ескере отырып, єлемдік

нарыќ белгілі бір мемлекетті ќабылдау шартын алға тартады. Єрбір

ел өзінше «мүшелік жарна» төлейді, - яғни аталмыш кезеңде эко-

номиканы интеграциялауға ќандай үлес ќоса алады, соны ќосуы

керек. Алайда, «мүшелік жарна» төленіп, єлемдік нарыќтыќ ќауым-

дастыќќа кіргеннен кейін, ондай ел «мүшелік жарнаның мөлшері-

не» ќарай єлемдік экономикада өзіне берілген орынмен шектелуі

немесе өз диспозициясын түбегейлі өзгертіп, ұлттыќ шаруашы-

лыќтардың мєртебелік жүйесінде бір саты жоғары жылжуға ты-

рысуы мүмкін.

Ќазіргі ќалыптасќан жағдайда ғаламдыќ экономика, айталыќ,

Ќазаќстан үшін интеграцияланған экономикаға ќатысуға ќажетті

«мүшелік жарна» ќандай болуы керектігін айќындап ќойған. Бұл

халыќаралыќ ірі компаниялардың алдынан біздің еліміздің табиғи

ресурстарына, негізінен, көмір-сутегі энергия ќуаттары мен түсті

металдарына ќарай жол ашќандығы еді.

Сондыќтан тєуелсіздіктің алғашќы жылдарында-аќ экономика-

мыздың, дєлірек айтќанда, мұнай-газ секторының дамуына біздің

ерекше назар аударуымыз соншама таңданарлыќ жай емес еді.

Өйткені біз үшін мұнай мен газ – бұл тек отын-энергетикалыќ

жєне стратегиялыќ ресурс ќана емес. Бұл – біз үшін транзиттік

кезеңнің күрделілігін түзеуге жєне Кеңес Одағындағы бірыңғай

интеграциялыќ кеңістіктің тарауынан болған шығындардың ор-

нын толтыруға тезірек көмектесетін алғашќы негіз.
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Дегенмен тағы да атап көрсетейін: алғашќы мезгілде халыќара-

лыќ еңбек бөлінісі үрдісіндегі біздің атќаратын рөліміз ешќандай

да үздіксіз болатын жазмыштыќ нєрсе емес. Єңгіме аталмыш мез-

гілде біздің транзиттік экономика єлемдік ќауымдастыќќа наќты

не ұсына алатынында болып отыр. Жєне де шаруашылыќ ќатынас-

тардың деңгейі єзірше бізге єлемдік нарыќта белгілі бір орынды

иелене отырып, өз мүмкіндіктеріміздің жаңа түрлерін іздеуге єзірше

мұрсат бермейтінін ұмытпауға тиіспіз.

Біздің мемлекетте іс жүзінде дамудың шексіз єлеуеттері бар

деп айтудан мен ќорыќпаймын. Бұл єлеуетті пайдаланып, єлемдік

аренада лайыќты орын алу үшін, тек саяси реформаларды жүргізу-

мен ќоса, тұтастай бірќатар шараларды жүзеге асыру ќажет.

Экономиканың алғашќы ќалыптасу кезеңінде біз энергия ќуат-

тары мен металдарды сыртќа шығару єлеуетін пайдаландыќ. Ал

дамудың келесі кезеңінде ресурстыќ-экспорттыќ єлеуетке арќа сүйей

отырып, принципті түрде басќаға негізделген бар экономиканы:

жоғары технология мен инновацияны, шикізатты өңдеу мен кєде-

ге жаратудың дамыған индустриясын ќұруға ұмтылатын боламыз.

Ал єзірше біз тек экономикамызды дамытудың алғашќы ке-

зеңінің шептерінен өтіп жатырмыз – бұл кезеңде біз єлемдік на-

рыќќа табиғи шикізаттарды сыртќа шығаруға бағдарланған ел ре-

тінде кіреміз. Бұл енді жалт бұрылып кету көрегендік болмас еді,

өйткені бұл кезеңде Ќазаќстанның єлемдік ќоғамдастыќќа ұсынар

кєдесі бар.

Ќұдайға шүкір, бұл осылай, єлем бізге мүдделі. Ќазаќстан үшін

ендігі мєселе ќолдағы бар ресурстарды еліміз бен халќымыздың

игілігіне аќылмен пайдалана білуде болып отыр.

Ќазаќстанның жер ќойнауы єлі де көп бөлігі игерілмеген та-

биғи байлыќтарға толы. Кеңес уаќытындағы: «Ќазаќстанның жер

ќойнауынан Менделеев таблицасының барлыќ элементтері табы-

лады» деген ќанатты сөз тегін айтылмаса керек. Біз жер ќойна-

уында жасырынған осы мол байлыќтың жүзден бір бөлігін де

игергеніміз жоќ. Ќазіргі кезде біздің еліміз табылған мұнай ќоры-

ның көлемі жөнінен (Каспий шельфіндегі энергоресурстарды есеп-

ке алмағанда) дүние жүзінде 12-ші орында, газ бен газ конденса-

ты жөнінде – 15-ші орында тұр. Ќазаќстан үлесіне єлемдегі табыл-

ған жєне барланған мұнай ќорының (Каспий шельфіндегі энер-

гия ресурстарын есепке алмағанда) 3-4%-ы тиеді. Ал Ќазаќстанның

ќұрлыќтағы бөлігіндегі көмір-сутегі ресурстары ќазіргі мезгілде 2,8

млрд. тонна мұнай мен 1,8 трлн. текшеметр газға тең.
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1991 жылдың желтоќсанында тєуелсіздігіміз жарияланған кезде

мұнай мен газдың жеткілікті мол ќоры бар екені туралы болжау-

лар бола тұрып, Ќазаќстанның жылдыќ мұнай өндіруі 25 млн.

тонна, ал газ – 8 млрд. текшеметр шамасында болды. Ќазір біз,

каспийлік шельфтің барланған ресурстарын игеру бағдарламасын

орындай отырып, єлемдегі ең ірі көмір-сутегін өндірушілердің

бірі болуға ќадам басып келеміз. Каспий шельфіндегі ќорларды

есепке алғандағы Ќазаќстанның көмір-сутегі ресурстары 12 млрд.

тонна мұнай-шикізаты жєне 2-3 трлн. шаршы метр табиғи газ

мөлшерімен бағаланады, ал ќолдағы бар ќорларға ќосымша, 1,6

млн. километрден астам болашаќта игерілуге тиісті жер телімдері

өз алдына.

«Ќазаќстан, 15 миллион тұрғыны бар, Орталыќ Азия дала-

ларында орасан зор аумаќты алып жатќан ел, энергия ресур-

старының єлемдік нарығында барған сайын маңызды ойыншыға

айналып келеді. Каспий ауданында мұнай шикізатының ең үлкен

ќоры бар бола тұрып, Ќазаќстан күнделікті 1,2 миллион бар-

рель өндіреді жєне осы көлемнен бір миллионды сыртќа шыға-

рады. Ел Үкіметі 2015 жылға ќарай күнделікті өндіруді 3,5 мил-

лион баррелге дейін ұлғайтуға, сөйтіп осы көрсеткіштер бой-

ынша Иранды басып озуға үміттенеді. Американдыќ жєне ре-

сейлік компаниялар, сондай-аќ осы елдердің үкіметтері Ќазаќ-

стан мұнайына ќол жеткізу үшін күресуде».

Питер Бейкер (Peter Baker),

«The Washington Post», АЌШ,

29 тамыз 2006 ж.

Міне, мұның бєрі экономиканың мұнай секторының перспек-

тивалары туралы, демек, Ќазаќстанның єлемдік энергия ресурста-

ры клубында жеткілікті түрде жоғарғы орын алуына ќабілеттілігі

туралы куєлік етеді. Сайып келгенде, мен таяу болашаќта ќазаќ-

стандыќ мұнай секторы экономикалыќ жағы секілді саяси жағы-

нан да маңызды рөл атќарады деп санаймын.

Бүгінде Ќазаќстанда өндіруші аймаќтардан ќұбырлар жүйесіне

дейін көмір-сутегін сыртќа шығаруды одан єрі ќамтамасыз етуге

ќабілетті, мұнай мен газды тасымалдаудың біршама дамытылған

инфраќұрылымы бар. Каспийлік ќұбырлар консорциумы аса ма-

ңызды экспорттыќ ќұбырлардың бірі болып табылады.
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Каспийлік ќұбырлар консорциумы жалпы ұзындығы 1510 ки-

лометрлік Теңіз-Новороссийск ќұбыры ќұрылысын салып, пайдала-

ну үшін ќұрылған болатын. Аталмыш жобаның маќсаты – Ресей

мен Батыс Ќазаќстаннан мұнай шикізатын тасымалдау жєне оны

жаңа теңіз терминалы арќылы Ќара теңіздің солтүстік-шығыс жа-

ғалауына шығару.

Консорциумының алғашќы негізін салушылар 1992 жылы Ќазаќ-

стан үкіметі, Оман сұлтандығы жєне кейінде Ресей болды. 1996

жылы бізге Каспий теңізінің ќазаќстандыќ секторында игеру жұмыс-

тарын жүргізетін бірќатар жеке меншік мұнай компаниялары

келіп ќосылды. 2001 жылы бірінші кезектегі ќұбырлар пайдала-

нуға берілді, олардың өткеру ќабілеттілігі жылына 28 млн. тонна

мұнай көлемінде болды. КТК ќұбырларына мұнай жіберу 2001

жылдың 26 наурызында басталды, осы жылдың ќазанында КТК

терминалында алғашќы танкерге байќау ретінде мұнай ќұю іске

асырылды.

Теңіз-Новороссийск мұнай ќұбырын тарту идеясы сонау XX

ғасырдың 90-шы жылдарында пайда болған еді. Кеңес Одағы ќұла-

ғаннан кейін, Ќазаќстанның орасан мол мұнай ќоры, єлемдік

мұхитќа шығар жолы жоќ мемлекет ретінде, ќұрлыќтың ішінде

«ќамауда» ќалды. Алдын-ала жасалған экономикалыќ есептеулер

нєтижесінде, өнімді аз шығын жұмсап, ең ќысќа жолмен өткізуді

ќамтамасыз ететін ресейлік бағыт таңдап алынды. Ресеймен жоға-

ры деңгейдегі келіссөздер 1994 жылдан бастап жүргізілді. Ресей

жағынан мұнай ќұбырын салғысы келмеген ќарсылыќтарды жеңе

отырып, ортаќ келісімге келуге тура алты жыл кетті.

Ќысќасы, Ресей Үкіметінің Төрағасы В. Черномырдинмен, Ресей

Федерациясының Мұнай жєне газ министрлігінің басшыларымен,

аќыр-соңы Б. Ельцинмен арадағы өте көптеген келіссөздер туралы

тұтастай бір кітап жазуға болады. Бірде маған біздің Премьер-

Министр Н. Балғымбаев келіп: «Бітті! Жағалай бас тарту, ылғи

іріткі салу, байќаймын, мєселе шешілмейтін түрі бар», - деді. Мен

оған тайға таңба басќандай етіп ќысќаша хат дайындап, Ресей

мұнай ќұбырын тартуға ќатысудан бас тартќан жағдайда, өз жері

арќылы мұнай тасымалдаудан түсетін ќаншама аќшадан айырыла-

тынын ќадап көрсетуді тапсырдым.

Б. Ельцин Кремль ауруханасында емделіп жатќан еді. Мен сол

ауруханаға бардым. Екі сағатќа созылған єңгімеден соң мєселе

шешілді. 1992 жылдың 17 маусымында Бермуд аралдарында Ќазаќ-

стан Республикасы мен Оман сұлтандығы өкілдерінің арасында

ќұбыр консорциумы туралы алғашќы Келісімге ќол ќойылды.
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Кейінде оған Ресей Федерациясы келіп ќосылды. Келісімде Ресей

мен Ќазаќстан консорциумға ќазірдің өзінде ќолда бар ќұбырлар

актив беретіні, ал Оман жобаны ќаржыландыруды ќамтамасыз

ететіні ќарастырылды. Консорциумге ќатысушылардың үлесі тең

етіп бөлінді. Алайда, Оман ќажетті ќаржыны бере алмайтын бол-

ды. Инвестициялыќ жобаның 1995 жылы дайындалған техника-

экономикалыќ негіздемесін Ресей Федерациясының Мемлекеттік

сараптау мекемесі жетілдіріп ќайта жасауға жіберді. Басты мєселе

мынадай еді: келісім шарт мемлекетаралыќ деңгейде жасалғанда

елде жаңа басталған жекешелендіру үрдісі, демек, Каспий мұнай-

ын өндірумен айналысатын негізгі компаниялардың мүддесі еске-

рілмей ќалған. Оны Оманға жобаны ќаржыландыру кепілдігін бе-

руден бас тартќан Еуропалыќ ќайта ќұру жєне даму банкісі де

атап көрсеткенді.

Сол мезгілде Ресей мен Ќазаќстанда мұндай жобаны жүзеге

асыру үшін ќажетті ќұќыќтыќ база жоќ еді. Ең алдымен бұл

валюталыќ ќаржының еркін айналымы туралы мєселе болды, ал

онсыз жобаны ашыќ ќаржыландыру мүмкін емес еді. 1997 жыл-

дың 19 сєуірінде мен жобаны валюталыќ жағынан реттеу мєселе-

леріне ќатысты «Каспийдегі ќұбыр консорциумы туралы» Жар-

лыќќа ќол ќойдым. Соның артынша 24 сєуірде осыған ұќсас жар-

лыќќа Б.Ельцин де ќол ќойды. Бұл жарлыќтардың шешуші маңы-

зы болды, алайда, консорциум екі жаќта бірдей толыќќанды жұмыс

істеуі үшін тағы да бірќатар нормативтік ќұќыќтыќ актілерді ќабыл-

дау талап етілді.

Єлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсатының кеніші біздің Ќара-

шығанаќ еді. 2004 жылы оған 25 жыл толды. Бүгінде оның ќоры

1,2 млрд. тоннадан астам сұйыќ көмір-сутегі жєне 1,3 трлн. тек-

шеметрден астам газ көлемінде болып отыр.

Кенішті игеру 1979 жылы, ашылғаннан кейін 5 жылдан соң

барып басталған болатын. Дегенмен ол дербес өмір сүріп, дами

алмады. Өйткені Ќарашығанаќ екі арасы 130 километрлік ќұбыр-

мен жалғасќан Орынбор газ өңдеу зауытына (ОГӨЗ) түгелдей

тєуелді болды.

Тєуелсіздік алғаннан кейін, Ќарашығанаќќа көмір-сутегін өңдеу

жєне тасымалдау проблемаларынан басќа, ұңғылардағы археоло-

гиялыќ ќалдыќтар, апаттардан топыраќтың ластануы, кеңестік уаќыт-

та конденсатты саќтау үшін жерасты ядролыќ жарылыстармен

пайда болған 6 жолаќты «Лира объектілері», сондай-аќ бұрғылау

ќалдыќтары мен бұрғылау мұнарасының бос ќалған ќоймалары

секілді өте күрделі экологиялыќ проблемалар ќалды.
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Жоғарыда аталған мєселелерді шешіп, жобаны одан єрі дамы-

ту үшін үлкен инвестиция ќажет болды. 1992 жылы Республика

Үкіметі Ќарашығанаќ кен орнын игеру ќұќығы үшін шетелдік

мұнай компанияларын тарта отырып конкурс жариялады. 1995

жылдың наурызындағы конкурс ќорытындысы бойынша Ќазаќ-

стан Республикасы мен «Аджип» / «Бритиш Газ» компаниялары-

ның одағы арасында Өнімдерді бөлісу принциптері туралы келісім-

ге (ӨБПК) ќол ќойылды.

ӨБПК-нің ќолданылу мерзімі бойына, 1995 жылдан бастап 1997

жылдың аяғына дейін, жобаны дамытуға 293,5 млн. АЌШ долла-

ры жұмсалды. 1996 жылдың желтоќсанында КТК-ны ќайта ќұру

туралы Келісім шарт пен осы келісім шартќа өзектес басќа да

ќұжаттар жасалғаннан кейін барып ќана, Ќарашығанаќтан дүние

жүзілік нарыќтарға көмір-сутегін экспорттауға жағдай туғызатын

тиімді көлік жүйелерін ќұрудың наќты мүмкіндіктері пайда бол-

ды. Осыған байланысты Өнімдерді бөлісу туралы түпкілікті келі-

сімге (ӨБТК) ќол ќоюға дайындыќ жұмыстары жандана түсті. Мер-

дігерлер өкілдері, республикамыздың министрліктері мен ведом-

стволары өкілдері арасында жүргізілген келіссөздер барысында ӨБТК

жобасы дайын болды, оған 1997 жылдың ќарашасында ќол ќойыл-

ды, ол 1998 жылдың 27 ќаңтарынан күшіне енді, бұл келісім шарт

40 жыл мерзімге жасалды.

Єлемдегі соңғы 30 жылда ашылған тағы бір өте ірі мұнай кен

орны –Каспий теңізінің солтүстігіндегі Ќашаған мұнай кеніші

еді. Бүгінде одан алынатын мұнай ќоры 10 млрд. баррель деп

бағаланады.

Бұл кен орнының ашылуы Ќазаќстанды єлемдегі ең мол көмір-

сутегі ресурстарына иелік етуші негізгі елдердің ќатарына кіргізді.

Осыншама мол мұнай ќорының табылуы Каспий аймағына деген

бүкіл єлем елдерінің ќызығушылығын туғызып, оның инвестиция-

лыќ тартымдылығын арттырды.

Каспийдің ќазаќстандыќ секторындағы мұнай-газ єлеуетін ба-

ғалау жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін 1993 жылы халыќара-

лыќ консорциум ќұру ұйғарылды. Каспийдегі жұмыстың күрделі

техникалыќ жағдайы мен экологиялыќ жоғары талаптарды ескере

келіп, єу бастан-аќ алғашќы теңіз консорциумы мүшелерін таңдау

кезінде мұнай компанияларын мұќият іріктеу жүргізілді. Консор-

циумға осы заманғы озыќ техникалыќ жєне технологиялыќ

мүмкіндіктері, өте күрделі кен орындарында ең ќатаң экология-

лыќ талаптарды саќтай отырып жинаќтаған жұмыс тєжірибесі бар

мынадай компаниялар кірді, олар: «Казахстанкаспийшельф», «Бритиш
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Петролеум / Статойл» (Ұлыбритания / Норвегия) альянсы, «Бритиш

Газ» (Ұлыбритания), «Шелл» (Нидерланды), «Аджип» (Италия),

«Мобил» (АЌШ), «Тоталь» (Франция) еді.

Консорциумның негізгі жұмысы ќоршаған ортаға кен барлау

геофизикалыќ жұмыстардың єсерін бағалау мен экологиялыќ мо-

ниторинг жүргізуді, геология-геофизикалыќ зерттеулерді жүзеге

асыруды, Каспий аймағының єлеуметтік инфраќұрылымы мен

өндірісін дамытуды, ќазаќстандыќ мамандарды үйретуді, ғылыми-

зерттеу жұмыстарын ќаржыландыруды ќамтыды. Халыќаралыќ

консорциумның жұмыс бағдарламасы бойынша жалпы инвести-

ция 218 млн. астам АЌШ долларын ќұрады.

Мұнай-газ секторының арќасында, біз алғашќы кезеңде эконо-

миканың дамуын ќамтамасыз етуге жеттік. Кейінде серіктес сала-

ларды дамыту жєне негізгі экономикалыќ салмаќты соларға ауыс-

тыру, сөйтіп оларды экономикамызды алға сүйреуші «локомотив-

ке» айналдыру ќажет болады.

«Ќара алтын» – баќ па, єлде сор ма?

1990 жылдан бастап Каспий бассейні сан алуан ќатынастардың

аса маңызды аймаќтыќ тораптарының біріне айналды, онда көпте-

ген елдердің экономикалыќ жєне геосаяси мүдделері өзара тоғы-

сып жатты. Бұл жағдай өткір мєселелердің, яғни Каспий аймағын-

дағы елдерге ыќпал ету үшін бірде ашыќ, енді бірде жасырын

жүргізілген дипломатиялыќ күрестердің тууына себеп болды.

Ќазаќстаннан аймаќта ќатаң бєсекелестікті жүргізе отырып,

сонымен бірге өзінің мемлекеттік билік институттарын ќұру талап

етілді. Біздегі жоғары білікті сыртќы саяси ведомство, осы за-

манғы жедел ќимылды єскер, түйінді салалардағы ұлттыќ са-

раптамашылар ќазір бар, ал ол уаќытта мұның бірі болған жоќ.

Сол сияќты ірі халыќаралыќ келіссөздерді жүргізетін тєжірибе

де болмады.

«19-шы ғасырда Британ империясы мен патшалыќ Ресей ара-

сында Үлкен Ойын жүргізілген Орталыќ Азия, бүгінде, өзінің

мұнай-газ байлыќтары арќасында «көпполярлы дєуірдің» АЌШ,
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Ќытай жєне Мєскеу арасындағы алғашќы стратегиялыќ шай-

ќастары алаңына айналып отыр.

1991 жылы осы аймаќтың бес мемлекеті Кеңес Одағынан өз

тєуелсіздігін алып, Орта Азия аймағы өзінің ғаламдыќ страте-

гиялыќ маңызына ќайтадан ие болғаннан кейін, бүгінде ғалам-

дыќ көлемде өркендеп өскен Ќытай, мұнайға масаңсыған Ресей

жєне АЌШ Орталыќ Азиядағы ресурстар мен билікке ыќпал

ету үшін күресте мүйіз ќағысып ќалды. Орталыќ Азия страте-

гиялыќ шайќастар алаңына айналды».

Фредерик Кемпе (Frederick Kempe),

«The WaII Street JournaI», АЌШ,

16 мамыр 2006 жыл

Тєуелсіздік жылдары мұнай өнеркєсібінің өзі де ќайта ќұрыл-

ды. Мұнай секторындағы мемлекет алдында тұрған міндеттер де

күрделілене түсті. Мысалы, 2004 жылдың мамырында біз ќабылда-

ған Каспий теңізінің ќазаќстандыќ секторын игеру жөніндегі 2015

жылға дейінгі Мемлекеттік бағдарламада мұнай саласындағы негізгі

екі маќсатќа жету көзделді. Біріншіден, мұнай өндіруді жете игеріп,

тиімді мұнай магистральдары тораптарын ќұру. Екіншіден, отан-

дыќ мұнай өңдеуші жєне мұнай химиясы индустриясын ќұру.

Аталмыш бағдарлама Каспий теңізінің ќазаќстандыќ бөлігін игеру

жөніндегі 1993 жылы бекітілген Мемлекеттік бағдарламаның бірінші

кезеңін жүзеге асырудың заңды жалғасы болды.

Өзіміздің мұнай ресурстарымызды дүние жүзілік шаруашылыќ

айналымына белсенді түрде енгізу мєселесіндегі біздің саясатымыз

бүгінде шетелдік мұнай компанияларын мұнай мен газ кен орын-

дарын барлауға, игеру мен өндіруге тартудан тұрады. Шетелдік

инвесторлар келісілген шарттар бойынша мұнай-газ кешенінің да-

муына тек ќажетті ќаржыны салып ќана ќоймай, оны өндіру,

өңдеу мен тасымалдаудың тұтастай үрдісін ұйымдастыруы тиіс.

Ќазаќстан инвестициялаудың сенімді де ќолайлы объектісі де-

ген беделге ие болуының арќасында, біз шетелдік инвесторлардың

алдына өз талаптарымызды ќоя алатын болдыќ. Біз халыќаралыќ

беделге, өзіміздің несиелік тарихымызға ие болдыќ, біздің тілек-

терімізді шетелдік єріптестеріміздің ќабылдауы заңды ќұбылысќа

айналды.
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«Бұл заңды үрдіс. Ќазаќстан нығайды, ол өзінің табиғи ре-

сурстарынан наќты кірістер алғысы келеді. Егер біз алдағы

уаќытта да табысты жұмыс жасағымыз келсе, жаңа мұнай-газ

жобалары үшін мемлекеттік режимге байланысты ымыраға

келушілікті ќолдана отырып, жұмыс атќаруымыз ќажет».

«ЭксонМобил Казахстан Инкл.»-дің бас менеджері

Дж.Тейлордың Шетелдік инвесторлар кеңесінің

11-ші пленарлыќ мєжілісінде сөйлеген сөзінен,

Кендерли, 5 маусым 2004 жыл

«Шеврон» мамандарының болжамдары бойынша Каспий ќұбыр

консорциумына ќазаќстандыќ мұнайдың барынша көп ќұйылған

кезде ол Жерорта теңізі, Солтүстік жєне Батыс Еуропа елдерінің

рыноктарында табысты бєсекелестікке түсетін болады. Біз сыйым-

дылығы 200 мың тоннаға дейінгі танкерлерді пайдалана отырып,

Солтүстік Америка рыноктарын игеретін боламыз. Єрине, жылы-

на 15 млн. тонналыќ ќуатпен жұмыс істейтін Атырау-Самара мұнай

ќұбыры да Шығыс жєне Орталыќ Еуропа, Балтыќ теңізі бассейнін-

дегі елдердің рыноктарын игеруге мүмкіндік береді.

Алайда бізге осы атќарылған істермен шектеліп ќалуға болмай-

ды. Ќазаќстан көмір-сутегін экспорттаудың көпвекторлы стратегия-

сын ұстанып, мұнайды тасымалдау бағыттарын дамыту жөніндегі

түрлі жобаларды ќарастыратын болады. Ќазір біз басќа бағыттар-

дағы мұнай ќұбырлары бойынша белсене жұмыс істеудеміз. Атап

айтќанда, Аќтау-Баку-Жейхан жєне Ќазаќстан-Түрікменстан-Иран

секілді жобалардың тиімділігі талќылануда. Мысалы, Баку-Тбили-

си-Жейхан ќұбыры таяу уаќытта Аќтау-Баку-Тбилиси-Жейхан деген

атауға ие болуы мүмкін. Ал Атасу-Алашанькоу ќұбырының жоба-

сы ќазірдің өзінде іс жүзіне асты.

2004 жылдың мамырында менің ЌХР-ға барған сапарым кезін-

де Ќытай мен Ќазаќстанның ұлттыќ мұнай компаниялары арасын-

дағы мұнай ќұбыры ќұрылысын бастау туралы келісім шартќа ќол

ќойылды. Мұнай ќұбырының іргетасы сол жылдың 28 ќыркүйегін-

де ќаланды. Ал Ќазаќстанның алғашќы мұнайы Ќытайға 2006

жылдың 25 мамырында ќұйыла бастады. Атасу (Ќазаќстан) мен

шекаралас пункт Алашанькоу (Ќытай) арасын жалғап жатќан осы

мұнай ќұбырының магистралі арќылы біз жылына 20 млн. тоннаға

дейін мұнай экспорттай аламыз. Сондай-аќ осы салынған ќұбыр
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неғұрлым кең көлемдегі жобаға – Каспийден Ќытайға дейінгі ұзын-

дығы 3 мың километрге жуыќ ќұбырды салуға негіз болатыны

жоспарлануда.

Жоғарыда айтылғандарға ќоса, бұл жобалардың наќты іске

асуы көп жағдайда энергия ќуаттарының єлемдік нарығының конъ-

юнктурасына жєне Каспий шельфіндегі мұнай-газ кен орындарын

игерудің наќты нєтижелеріне байланысты екенін атап өткім ке-

леді.

Ќазір Ќазаќстанның бұл саладағы табыстары туралы сөз бол-

ған кезде, мұнай байлығы біздің экономикалыќ табыстарымыздың

іргетасы болғанын айтпай кетуге болмайды. Кейбіреулер үшін

мұның өзі Ќазаќстан табыстарына жаңсаќ баға беруге себеп бо-

луы, тіпті көре алмаушылыќтың түйініне айналуы мүмкін.

Сондыќтан, бұл сөз ќандай мағынада ќабылданса да, оның

астарында «мұнай долларының» көбеюіне байланысты єртүрлі ќауіп-

тер де жасырынып жатуы мүмкін. Атап айтсаќ, єлеуметтік сала

шығындарының тым ұлғайып кету ќаупі де жоќ емес. Мысалы,

Нигерия, Венесуэла жєне Сауд Арабиясы секілді елдердегі мұнай

сатудан түскен кірістердің есебінен єлеуметтік блокќа жұмсала-

тын шығындардың еселеп өсіп кетуі осыған дєлел болады. 2004

жылы болған кездесуде ќазіргі Сауд Арабиясының королі маған

бір єңгіме айтты: бұрын өздері шетелдіктерді жұмыс істеуге мєжбүр

етсе, енді бұл арабтарды жұмыс істеуге мєжбүр етеді екен. Се-

бебі,  арабтар мемлекеттің есебінен күн көрген масылдыќтан ба-

рып, жұмыс істеу ќабілетінен айырылып ќалыпты. Ќазір мұндай

мемлекеттік жєрдем көрсету тоќтатылған. Єрине, бұл ұлтќа жаны

ашымағандыќ емес, масылдыќтың жаппай етек алуынан келіп ту-

ындаған шара болса керек.

Сол сияќты, 70-ші жылдардың ортасында Венесуэла мен Ниге-

рияда осыған ұќсас мемлекеттің єлеуметтік шығындарды ұлғайту

стратегиясы ќабылданған. Бұл елдер єлеуметтік игіліктерге ќол

жеткізу үшін мемлекеттік бюджеттің шығыстар бөлігін күрт ұлғайт-

ќан (орта есеппен 74,5% жєне 32,2%-ға). Бұлай ұлғайтудың

мүмкіндігі негізінен осы мұнай сатудан түскен кірістерге байланыс-

ты болған. Шығындарды ұлғайту шынында да еңбекпен ќамту

ќұрылымын, тауарлар өндірісі мен ќызмет көрсету саласын, тұты-

нуды ќаржыландыру мен тұрғын үй ќұрылысын кеңейтуге, са-

лыќтарды азайтуға көмектескен. Алайда «ќара алтын» бағасының

өсуі тоќырағаннан кейін, мелекеттің шығындары мұнайды экспорт-

таудан тапќан кірістердің деңгейінен асып түскен.
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Єлеуметтік бағдарламаларды ќаржыландыруды жалғастыру үшін

енді сырттан ќарыз алуға тура келген, бұл өз кезегінде сыртќы

ќарыздың өсуіне єкеп соќты. Тек, 1976 жылдан 1982 жылға дейінгі

кезеңдерде бұл елдердің ќарызы жыл сайын орта есеппен 45%-ға

өсті. Ертеңгі күнді ойламаған саясаткерлердің дұрыс шешім ќабыл-

дамауы нєтижесінде, бюджет пен баланс төлемдерінің тапшылығы

пайда болды, мұның өзі іс жүзінде мемлекеттің банкротќа ұшыра-

уына жєне ќоғамда єлеуметтік шиеленістің өршуіне киліктірді.

Ќысќасы, еркін аќшаның молшылығы бұл елдердің экономикасы-

ның ќуаттылығы мен ќабілеттілігін төмендетіп, олардың одан єрі

ќарайғы мұнай экспортына тєуелділігін арттырды.

Тіпті, Солтүстік теңізде мұнайдың табылуына байланысты эко-

номикасы тұраќты түрде дамыған Норвегияның өзі єлеуметтік ќамту

шығындарын ұлғайтудың нєтижесінде «голландиялыќ ауру» деп

аталатын проблемаларға тап болды.

Ал енді осы жайды басќа жағынан ќарастырып айтатын бол-

саќ, мысалы, шығыс-азиялыќ елдерде, єсіресе, Жапонияда ешќан-

дай табиғи байлыќтың болмауы мұндағы бюрократтыќ элитаны

ел экономикасының єлсіздігін сезінуге мєжбүр етті. Алдымен эко-

номикалыќ, сонан кейін саяси тєуелсіздікті жоғалтып аламыз де-

ген ќорќыныш оларды өз өнімдерін экспорттќа бағыттау жєне

бєсекеге ќабілеттіліктің көмегімен табыс табу маќсатына елдің ішкі

мүмкіндіктерін шоғырландыруға итермеледі.

Сол себепті біз мұнай сатудан түскен түсімдер мемлекеттің

тұраќты кіріс көздері болып табылмайтынын түсінуіміз керек. Бұл

жағымсыз жайлар алдағы  уаќытта жоғарыда айтќан «голландия-

лыќ ауру» проблемаларынан бастап, аќыр-соңы сол мұнай байлы-

ғының сарќылып бітуіне алып келуі ғажап емес. Мен ондай мем-

лекеттерді де білемін.

Айтпаќшы, Ќазаќстанның бай ќоры туралы айтќанда, єртүрлі

дабыра цифрлармен алданып ќалуға болмайды. Иє, біздің ќорлар

сондай ќомаќты, алайда, мұнайға деген єлемдік сұраныстың өсу

ќарќынын есепке алар болсаќ, біз олармен ќандай мерзімге ќамта-

масыз етілеміз? Мысалы, «Бритиш Петролеум» жєне «Энергия мира

– 2005» компанияларының жыл сайынғы баяндамаларындағы

мєліметтер бойынша, мұнайды өндіру мен мұнай бағасының ќазір-

гідей көлемі жағдайында, оның єлемдегі ќоры 40 жылға ғана же-

теді екен. Сонымен ќатар Ресейдегі мұнай 21 жылдан сєл ғана

артыќ уаќытќа жететін көрінеді. Ал өзінше мұнайдың «Єлемдік

Орталыќ Банкі» атанған Сауд Арабиясының мұнайы 42 жылға,

Иранда 89 жылға жететіні айтылуда. Ќазаќстанда, осы баяндама-
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дағы мєліметке сєйкес, мұнайдың ќазіргідей үлкен ќоры мен єзіргі

өндірудің біршама шағын көлеміне ќарай, ол 83 жылға жетеді деп

болжау жасалған. Мұнай өндірудің көлемі өскен сайын бұл

мерзімнің толыќ ќысќаратыны да белгілі.

Ќазаќстанға мұнай долларынсыз, немесе, ел айтатындай «мұнай

инесіне» дағдыланбай -аќ өмір сүруге үйрену ќажет. Өндіріс тап-

паған аќшаны єлеуметтік салаға жұмсауға немесе жалаќыны жөнсіз

көтеруге єуестенбеу, оны єлде бір «ќиын күндерге» саќтау өте

маңызды. 2000 жылы біз ќұрған Ұлттыќ ќор, атап айтќанда, осы

маќсатты көздейді жєне жөнсіз жойымпаздыќ пен ќұнсыздану

ќысымын төмендетудің негізгі ќұралы болып табылады.

Ќазаќстан Республикасы Ұлттыќ ќорының активі 2006 жылғы

1 ќарашадағы он екі миллиард АЌШ долларынан асып кетті де, 12

087,39 млн. АЌШ долларына, немесе 1 586 млрд. теңгеге тең

абсолюттік көрсеткішке жетті. Ќордың негізгі түсімдері шикізат

секторы ұйымдарының түскен жоспардан тыс кірістерінен түсті.

Осы жерде біздің Ұлттыќ ќорымыздың үлгісімен 2004 жылы 1

ќаңтарда Ресей Федерациясының Тұраќтандыру ќоры ќұрылғанын

атап кеткен орынды болмаќ.

Мен бірнеше сөзді мына мағынада айтайын: Ұлттыќ ќорды,

шын мєнінде «болашаќ ұрпаќтың ќоры» деп атаса да болар еді,

өйткені біздің балаларымызға тиесілі мұнайды, жер байлыќтарын

сатќанда, біз оларды өткінші ќажеттіліктерге шашуға немесе бүгінгі

күннің проблемаларын олардың есебінен шешуге хаќымыз жоќ.

Біз осы ќаржының бір бөлігін ќұрылыстар салуға жєне елімізді

дамытуға – балаларымыз бен немерелерімізге ќалдыратын үйімізді

абаттандыруға ғана жұмсай аламыз.

Мєселен, таяу арадағы жылдарда Ќазаќстан зор көлемде ин-

фраќұрылымға инвестиция салуы, ең алдымен, оны Солтүстік-

батыс жєне Оңтүстік-батыс бағыттарында іске асыруы ќажет. Біз

Ќызылордадан Аќтауға жєне Атырауға ќарай, Оралдан Аќтөбеге

ќарай басталатын Батыс транспорттыќ шеңберін ќосуымыз керек.

Елімізде ќабылданған көлік байланысы жүйесін дамытудың стра-

тегиясы Ресейдің Еуропалыќ бөлігінен басталып, Ќазаќстанның

батысы, оңтүстігі жєне солтүстігі арќылы өтетін, сөйтіп Ќытайға

дейін баратын транзитті автожол салуды ќарастырады. Темір жол-

дар Батыс Ќазаќстан мен Ќытайды байланыстыруы керек. Єуежай-

ларды, электр желілерін жєне станцияларын салу жєне ќайта жа-

раќтандыру іске асырылады.

Аймаќтардың көлік өткізу мүмкіндігін жеделдету арќылы біз

халќымызды одан сайын біріктіре түсеміз. Сонымен бірге біз осы
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аймаќтардың тұрғындары мен бизнестерінің еліміздің Алматы си-

яќты ќаржы жєне білім орталыќтарына, Орталыќ жєне Шығыс

Ќазаќстанның өнеркєсіптік кластерлеріне, Оңтүстік жєне Солтүстік

Ќазаќстанның азыќ-түлікті аймаќтарына ќол жеткізуіне мүмкіндік

жасай аламыз. Мұнайдан түскен табысты аќылмен жєне іскерлік-

пен тиісті жеріне жұмсай білсек, ол еліміздің байлығы мен тұтас-

тығын одан сайын арттырмаќ.

Осының бєрі біріккенде, таяу араларда Каспий шельфін кең

көлемде игеруге ќажетті, бєсекеге ќабілетті тауарлар шығаруға

жєне ќызмет көрсету саласын дамытуға мүмкіндік береді. Одан

єрі біз көмір-сутекті шикізатты тиімді пайдалануға жєне мұнай-

химия өнеркєсібін жалпы дамытуға ќарай ойысамыз. Ілеспе ин-

фра-ќұрылымға кіретін айлаќтарды, єуежайларды, терминалдарды

ќатар дамыта отырып, Ќазаќстан өсудің жаңа аясына шығады,

сонда мұнай жоғары технологиялыќ өнімдерді шығарудың ќұра-

лына айналады.

Осы єлеуетті одан єрі көтеру маќсатында елімізге ќажетті бірќа-

тар стратегиялыќ маңызы бар ќұжаттар ќабылданды. Олардың

ішінде жоғарыда жєне бастапќыда аталып кеткен, Каспий шельфін

кешенді игеруге ќолайлы жағдайлар жасауды ќарастыратын «Кас-

пий теңізінің ќазаќстандыќ секторын игерудің мемлекеттік бағдар-

ламасы» да бар. 2003 жылы тамызда мен бекіткен «2015 жылға

дейінгі индустриялыќ-инновациялыќ дамудың стратегиясында» елдің

экономикалыќ салаларын диверсификациялау жолымен тұраќты

дамуға жеткізу, шикізаттыќ бағыттан кету, ұзаќќа көзделген жос-

парда сервистік-технологиялыќ экономикаға өтудің шарттарын

жасау негізгі маќсат ретінде көрсетілген.

Ќазір мен осы бағытта табысты жүріп келе жатырмыз деп айта

аламын. Ал енді тєуелсіздіктің алғашќы жылдарында бєрі де осындай

теп-тегіс бола ќойған жоќ. Ол кезде біздің мұнай бизнесінің «аку-

лалары» бастаған дүниежүзілік трансұлттыќ мұнай компанияла-

рымен келіссөздер жүргізуімізге тура келген. Жаңа идеялар, жаңа

ќадамдар, ең бастысы, бұрынғы ескі партиялыќ єдістерден ада

кадрлар ќажет болды. Ал ол кезеңде олар «ат төбеліндей» ғана

еді. Сондыќтан да болар, мен «ескі гвардияны» «жас» басќарушы-

лармен ауыстыру бағытында жүріп отырдым. Єрине, бұл міндет

мен үшін жеңіл болған жоќ, күмєн де көп болды, біраќ басќа

жолды таппадым.

Инвесторлармен жүргізілген біздің белсенді келіссөздеріміздің

кезінде мұнай-газ секторының маңыздылығын ескере отырып, мен

Парламенттің алдына тєжірибелі мұнайшы, бойында ќуаты мол,
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Мұнай жєне газ министрі Нұрлан Балғымбаевты Премьер-Министр-

лікке тағайындау жөнінде ұсыныс енгіздім. Ол КТК ќұрылысын

салуға бастама берген, жоғарыда көрсетілген жұмыстардың іске

асуына едєуір үлес ќосты. Өкінішке ќарай, оның кезіне Оңтүстік-

Шығыс Азиядағы дағдарыс дөп келді, тұрмыс деңгейі түсіп кетті,

осыдан барып ол отставкаға кетті.

Осы жылдар ішінде менің көз алдымда мұнайшылардың тұтас-

тай бір үлкен буыны өсіп ќалыптасты. Біздің көптеген мамандары-

мыз єлемге аты єйгілі мұнай компанияларында еңбек тєжірибесі-

нен өтті, сондай-аќ мұнай бизнесінің ең үздік университеттерінің

тыңдаушысы болды, шетел тілдерін үйреніп, менеджменттің

єліппесін меңгерді. Мен олардың тєрбиесімен тікелей айналысып,

барынша көмек көрсетумен болдым. Нєтижесінде, олардың көбі

жоғары мемлекеттік лауазым иелері дєрежесіне дейін көтерілді.

Еліміздегі мұнай ресурстарының молдығы мен оларды игеруге

ќұлшыныс білдірген мұнай компанияларының көптігі арќасында

біз келіссөздер жүргізуде жаќсы тєжірибелер жинаќтадыќ. Осы-

ған байланысты мен біздің жаңа ғана іс бастаған басќарушылары-

мызға мынадай аќыл бір берсем деймін. Келіссөз кезінде сіздің

єріптесіңіз сіздің єрбір ќадамыңызды алдын ала білуге тырысады,

ол сіздің стратегиялыќ ќимылыңызды ќалай да өзгертуді немесе

іске асырмай тастауды ойлайды. Келіссөздің ұсаќ-түйегіне дейін

ќатты көңіл аударған жөн, єсіресе оның тұзағына түсіп ќалмау

керек. Барлыќ ұсаќ табыстарды бір ғана үлкен жеңіліс мүлде жоќ

етеді. 1990 жылдардың басындағы Ресейге ќаржылыќ тєуелсіздігі

– біз үшін сондай үлкен жеңілістің бірі бола жаздады.

Ұлттыќ теңгені енгізу Ќазаќстанның ірі жеңістерінің бірі бол-

ды. Біз өзіміздің ќаржылыќ тєуелсіздігімізді ќалай ќорғап ќалғаны-

мыз туралы єңгіме келесі тарауда айтылады.
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IV тарау

ТЕЊГЕ – БІЗДІЊ ТЄУЕЛСІЗДІК

НЫШАНЫМЫЗ
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1990-шы жылдардағы экономикалыќ дағдарыс

Ќ
азаќстан Компартиясы Орталыќ Комитетінің Бірінші Хат-

шысы болып сайланғаннан соң, бір аптадан кейін, 1989

жылғы маусымның жазғы бір таңында мен ЌазКСР Министрлер

Кеңесінің бір топ мүшелерімен Ќарағандыға ұшып келдім. Үкіметтің

«ТУ» ұшағы аэропорттың тұрағына ќарай бұрылған кезде, мен

бізді күтіп алуға келген Ќарағанды облысының басшыларын көрдім.

Олардың тұнжыраған түрінен ќалада соңғы апталарда орын ал-

ған ќобалжушылыќты байќауға болатын еді. Бүкіл Одаќ, шах-

терлердің ереуілдерінен тынышсыз жағдайда еді, ал Ќарағанды

шахтерлері көшеге шыќќан елдегі соңғы шахтерлер ќаласы бол-

ды. Ол кездерде Ќазаќстанның бүкіл Көмір өнеркєсібі КСРО

Көмір өнеркєсібі министрлігінің ќарауында болатын. Сондыќтан

барлыќ проблемаларды Мєскеу шешетін, бұл іске республика-

ның араласуына рұќсат өте сирек берілетін. Біраќ соның ќарса-

ңында М.С. Горбачев телефон шалып, ол жаќтағы жағдай менің

араласуымсыз тынышталмайтынын айтќан.

Ќарағанды – мен үшін жаныма жаќын ќала. Менің мансабым

осы жерде басталған болатын. Республиканың индустриалыќ

орталығы менің көз алдымда өсті. Мен ќаладағы барлыќ кєсіп-

орындардың директорлары мен бас инженерлерін тікелей білетінмін.

Ќарағанды облысын өзінше бір шағын Ќазаќстан деп айтуға бо-

латын. Єртүрлі жағдайларға сєйкес, мұнда республиканың бар-

лыќ ұлттарының өкілдері тұрып, еңбек етеді десе болғандай.

Шахтердің ауыр еңбегі уаќыт өте келе адамдардың мінезін бірбет-

кей, ќатаң етіп ќалыптастырады. Өткен тағдыры ауыр єр ұлтты

Ќарағанды көптеген саяси ќылмыстылар мен олардың ұрпаќта-

рының өмір сүріп, еңбек еткен ортасына айналды, араларынан

талай жарќын да күшті тұлғаларды өсіріп шығарды. 1986 жылғы
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оќиғадан кейін Ќарағандыдағы кез келген наразылыќ бүкіл рес-

публиканы арандата алар еді. Сондыќтан біз мұндағы өте нєзік

ұлтаралыќ ќатынастарды көздің ќарашығындай саќтауға тырыс-

ќанбыз.

Ереуілдің себептері туралы ойлана келіп, біз кеншілер жиын

өткізіп жатќан алаңға бірден барармыз деп, ұшаќтың ішінде-аќ

шешкен едім. Ќонғаннан кейін єуежайда шағын кеңес өткізіп,

обком ќызметкерлерінің көңілсіз мєліметтерін тыңдадыќ. Ќара-

ғанды обкомының бірінші хатшысы Локотунин мені резиденцияға

апарып орналастырмаќшы болды, «шахтерлар» тобыры тым ќызы-

нып тұр, сондыќтан Мєскеудің өкілдерін күтейік, - деді. «Шах-

терлардың ќандай мінез көрсетпейтініне кім кепіл? Күте тұрайыќ,

сабаларына түссін, мүмкін, үйлеріне тарап кетер» деген сөздері

есімде ќалыпты. Єңгіменің жай митингімен аяќталмайтынын сездім

де, мен облыс єкімшілігінің ғимаратына кірмей, бірден алаңға

баруды ұсындым.

Ќаланың орталығындағы Совет проспектісінде, бізді сол кез-

де-аќ ашу ќысќан шахтерлардың наразы үлкен бір тобы күтіп

тұр екен. Шахтер киімдерін киген, ќап-ќара беттерінен көздері

жылтырап ќана көрінетін олардың бірталайы ұзаќ митингіден

шаршап, үн-түнсіз каскаларымен асфальтты даңғырлатып соғып

отыр. Кейбір шахтерлар мұнда тура забойдан келген тєрізді,

беттеріндегі көмірдің ќара ұнтағы митингілік ахуалға одан сайын

ќаратүнек рең беріп тұр. Жағдай ќатты шиеленісіп кеткен, айта-

ры жоќ көрініс. Шахтерлардың кєсіподаќ жетекшілері облыс

басшыларымен келіссөзден бас тартып, Назарбаевтың өзін талап

етеді екен. Мінеки мен тікелей митингінің өзіне келдім.

Олар араларын ашып, ағаштан ќұрастырылған мінбеге ќарай

өтуіме жол берді. Бірнеше сағат бойы олардың сауалдарына жауап

бердім. Біз єңгімені ең ќарапайым мєселелерден бастадыќ. Ере-

уілдің негізгі себептері мыналар екен: ќазылған көмір тиелмепті,

ал тиісті жеріне жіберілмеген көмір үшін еңбекаќы төленбейді,

еңбек ќауіпсіздігі ќамтамасыз етілмеген, дүкен сөрелері ќаңырап

бос тұр.

Келіссөздерді дұрыс арнаға бұру үшін, мен шахтерлардың өз

арасынан өкілдер бөлуді ұсындым. Содан соң келіссөз «Ќараған-

дыкөмір» комбинаты єкімшілігінің ғимаратына ауысты. Келіссөз-

дер мєселелерге жауап беретін министрлердің ќатысуымен ке-

лесі күнгі таң атќанға дейін созылды. Оған дейін менің өтінішім

бойынша КСРО Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары

Догужиев пен Көмір өнеркєсібі министрі М.И. Щадов келіп жетті.
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Көп сағаттыќ келіссөздердің барысында мємілеге келіп, шах-

тер ұжымдарының бірінші кезектегі мұќтаждыќтарын ќанағат-

тандыруға ќол жетті. Осындай келіссөздер Ќарағанды облысы-

ның өзге шахтерлер ќалаларында – Шахтинскіде, Саранда, Абай-

да өтті.

Ереуілдер тоќтатылды. Соңынан, Мєскеу ќазаќстандыќ тєжіри-

бені Одаќтың басќа да өңірлерінде пайдалануға болатындығын

ескеріп, келіссөздердің барысы туралы егжей-тегжейлі есеп бе-

руді сұрады. Бұл жерде ќайдағы тєжірибе?! Мен, егерде адалы-

на келсем, бұдан да ќиын жағдайды күткен едім, себебі КСРО-да

біздің көмірді пайдаланатын кєсіпорындар бірінен кейін бірі тоќ-

тап жатќан.

Біраќ ќазаќстандыќтардың ауыр ќиындыќтарға көнгеніне ќара-

мастан, бүкіл елде жұмысшы ұжымдарының арасында наразы-

лыќ күшейе түсті. Бізде шахтерлермен болған шиеленісті жыл-

дам реттеуге мүмкін болғанымен, енді біздің ќалыптаса бастаған

ахуал үшін кінєлі саналатынымыз аныќ байќалды.

Ахуал жылдан жылға ќиындай берді. Кеңестер Одағы тоќтау-

сыз өзінің күйреуіне ќарай келе жатты. Ең басында 19 тамыз-

дағы бүлік, одан кейін Ресей, Украина жєне Белоруссия үшеуінің

Беловежьедегі шешімі КСРО-ның ыдырауына нүкте ќойды. Біраќ

бұл өз алдына жеке таќырып.

Келесі екі жыл біз үшін аса ауыр сын болды. 1992 жылы

елдің экономикасы ќұлдиға ќарай ќұлдырады. Барлыќ жерде

аќша мүлде ќұнсызданды, еңбекаќы мен зейнетаќы төленбеді,

кєсіпорындар арасындағы шаруашылыќ байланыстар үзілді, халыќ

тұтынатын тауарлар мен ќолға берілетін аќша тоќтатылды. Бұрынғы

мұның барлығын баќылайтын, одаќтыќ министрліктер ќазір жоќ.

Өзара есеп айырысу мен тауар беру деген атымен жойылды.

Сол кездегі бос жатќан сөрелерді, нанға, балалар тағамдарына,

тұзға, ќантќа, сигаретке тұрған ұзын шұбаќ кезектерді ќазір көз

алдыңа елестету ќандай ќиын болса да, бұл сол кездегі ащы

шындыќ еді.

Бұрынғы одаќтыќ республикалар арасындағы ќаржы байла-

нысы мен өзара бірлесуінің үзілуі экономикалыќ жағдайдың

күрделілігін одан сайын ќиындатты. Єрине, оның ќарапайым

адамдардың өміріне тікелей єсері болды. Ќазаќстандағы аќша

мєселесінің шешілмегендігі салдарынан еңбекаќы, жєрдем аќылар,

тағы сондайлар халыќќа уаќытында берілмеді. Аќшаның жетіс-

пеуінің барлыќ себебі Ресейдің мемлекеттік банкісіне барып тірелді,

өйткені барлыќ ќаржы ресурстары Мєскеуден бөлініп отыратын.
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Мен єлденеше рет Мєскеуден бізге бөлінетін ќолма-ќол аќша-

ның көлемін ең болмаса жарым-жартылап шешуді талай рет

сұрадым. Оған жауап ретінде тек ќұрғаќ уєде ғана берілетін. Ал

біздің өтініштеріміз ескерусіз ќалатын болды. Ал бұл кезде бөгелген

аќша халыќќа тигенше мүлде ќұнсызданып кететін. Ќиындыќтар

үсті-үстіне туып, өсіп отырды, кєдімгі өрт сөндіргендей жағдайда

жұмыс істеуге тура келді.

Осының бєрі халыќ арасындағы ереуілдер мен митингілерге

алып келген єлеуметтік тұраќсыздыќтың алғышарттары болды.

Халыќты тыныштандырып жєне жағдайды түсіндіру үшін ауыл-

дарға, ќалаларға жиі баруға тура келді. Мен халыќты шыдамды-

лыќќа шаќырып, жасап жатќан шараларымыз туралы, єлде де

алда болатын ќиындыќтар туралы айтатынмын. Маған жұрт се-

нетін. Мен ќашанда болса да өзімнің уєделерімді орындауға ты-

рысатынмын. Біздің көз алдымызда «ортаќ ұлы отанымыз» ќұлап

жатќан осы бір ќысылшаң жағдайда  адамдармен єңгімелескен

кезде сөйлейтін сөзіңді дұрыстап, байќап айту, тіпті сол сөзіңнің

ырғағын да баќылау ќажет болды. Елдің бєрінің жүйкесі єбден

жұќарған еді.

Кейде халыќтың єуелі айғайға басатынын, гуілдеп кететінін,

аздан кейін барып аќырындап айтќандарыңа ќұлаќ аса бастайты-

нын, ќиындыќтың не себептен екендігін түсінетінін жєне біздің

осы мєселелерді шешуге байланысты не істеп жатќанымызды

білгеннен кейін, бірте-бірте басылатынын ќазір мен есіме түсіремін.

Кейде топтың ішінен кейбіреулер: «Нұрсұлтан Єбішевич, сига-

ретіңіз жоќ па?» – деп айғайлайтын. Мен темекі тартпайтынмын,

біраќ осындай жағдайға ќажет болар деп ќалтама бір ќорап

сигарет салып жүретінмін. Кейіннен, осындай єңгімелесулер

кезінде таратып беру үшін көбірек сигарет алып жүретін болдым.

Мынадай бір күлкілі оќиға есімде: ол кезде фабрикаларда орай-

тын ќағаздың болмауынан сигареттерді метрлеп сататын. Бүгін

еске алғанда осы күлкілі сияќты, біраќ шыны солай болды, не

істейсің? Кейде жұртќа сигареттер үлестіру атмосфераны сейіл-

тетін, нєтижесінде єңгіме пайдалы болып шығатын.

Еңбекаќыны, зейнетаќыны, жєрдемаќыларды төлеу үшін біз

Ресейден аќша сатып алуға мєжбүр болдыќ. 1992 жылдың бірінші

жартысына дейін Ресейдің Орталыќ банкісінен аќша ќаражатын

біз тегін алып тұрғанбыз. Біраќ кейіннен бюджеттер бөлінгенде

рубльді сатып алуға тура келді. Аќшаны сатып алуға Ќазаќстан

бюджетінде ќаражат жетпегендіктен, ел оның тапшылығын бірден

сезінді. Біз рубльді ќарызға (несиеге деп те айтуға болады) ала-
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тынбыз. Артынан Ресей біздің 1,5 миллиард долларға ќарыздан-

ғанымызды айтты. Бірнеше жылдар өткеннен кейін барып, «Бай-

ќоңыр» айлағы үшін есептескенде ғана осы ќарызды жаптыќ.

Төлемдер жүйесі бірден-бір арна – Ќазаќстанның Ұлттыќ

банкісінің Мєскеудегі корреспонденттік есеп-шоттары арќылы ғана

ќызмет жасады. Ќазаќстан өзінің төлем ќұжаттарын Алматы-

дағы Ұлттыќ Банкке жіберіп отырды, өйткені ол кезде бірде-бір

коммерциялыќ банк шетел банктеріне шыға алмайтын. Сол кез-

де-аќ елде 200-ге жуыќ коммерциялыќ банктер болғанымен, олар-

дың барлығы да шағын болатын. Олардың бірде-біреуінің

өкілдіктері не Мєскеуде, не басќа бұрынғы одаќтыќ республика-

ларда болған жоќ. Тіпті олардың Мєскеудегі коммерциялыќ банк-

терде корреспонденттік есеп-шоттары да болмады. Осындай бай-

ланыстардың болмауынан Ќазаќстан мен Ресей арасындағы төлем-

дер бүтіндей тоќтады. Аударымдар мен төлемдер, кейбір жағ-

дайларда, жарты жылдан астам жүрді. Ондаған жылдар бойы

ќалыптасќан төлем тетіктері ќас-ќағымда жоќ болды. Аударым-

дардың барлыќ ауыртпалыќтары ол кездерде республикалар ара-

сындағы жєне халыќаралыќ барлыќ есеп айырысуларды ќамта-

масыз етуге дайын емес Ұлттыќ банктің иығына түсті.

Ал өмір бір орнында тұрмады. Ќондырғылар мен өнімдерді

тасымалдап жеткізу ісі жалғаса берді. Осыдан келіп, есеп айыры-

сулардың көлемі орасан зорайып өсе берді. Ќазаќстанның бар-

лыќ облыстарынан Ұлттыќ банктің бас офисіне аударымдар ту-

ралы тонналаған корреспонденциялар түсіп жатты, оның тасќы-

нын ауыздыќтау өте ќиын болды. Бұрынғы КСРО елдерінің мем-

лекетаралыќ барлыќ есеп айырысулары рубльмен жасалынды.

Барлыќ аќша-несие саясаты Ресейдің Ќаржы министрлігінің жєне

Орталыќ банкінің ќолында болды.

Шаруашылыќќа ќатысты төлемдерден басќа, Одаќтың бүкіл

жинаќ жүйесі де Мєскеуге барып тірелді. Азаматтардың барлыќ

жинаќ банкілеріндегі салымдары Мєскеудегі КСРО Орталыќ жинаќ

банкісінде саќталынды. Яғни, Жинаќ банкісіне салған біздің аќша-

ларымыз бірден Мєскеуге кетіп жатты. Егер біреу өзінің салым-

дарын ќолма-ќол аќшаға айналдырып алғысы келсе, керекті со-

маны Мєскеуден сұратуға тура келді. Сондыќтан сол кездерде

өз салымдарын жоғалтып алған адамдар, жоғалтќан аќшалары-

ның Мєскеудегі жинаќ кітапшаларында ќалып ќойғанын, олар-

дың Ќазаќстанға ќайтарылмағанын ұмытпаулары керек. Ќазаќ-

стан үкіметінің бұл жерде кінєсі жоќ. Біздің адамдар аќшаларын

Ресейден ќайтартып ала алмағаннан кейін, бұл ќарыздарды біздің

ќайтаруымызға тура келді.
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Ресей реформаторлары

Одаќтың бір бөлігі бола отырып, біз Мєскеудегі болып жат-

ќан оќиғаларға бейтарап ќарап отыра алмадыќ. 1991 жылғы та-

мыз бүлігіне дейін-аќ Одаќ пен Ресей үкіметтерінің арасындағы

текетірес єбден шегіне жеткен еді. Одаќтыќ бюджетке салыќ

түсімдерін аударудан бас тартќан жєне өзіндік экономикалыќ

бағдарламаларын жасай бастаған Прибалтика республикалары

мен Украина үсті-үстіне «отќа май ќұйып» отырды. Сонымен

бірге, одаќтыќ министрліктерде «түсініп болмайтын, ќымќуыт»

жағдай ќалыптасты. Сол кезде-аќ біртұтас тетіктер мен ќалыпта-

сќан жұмыстан ештеңе ќалмады.

«КСРО-ның ыдырауы ќарсаңында оның номиналданған кон-

верттелетін валютадағы сыртќы ќарызы 76 млрд. АЌШ дол-

ларына, ішкі валюталыќ ќарызы 5,6 млрд. көлемінде өсіп, кли-

ринг операциялары бойынша борыш 29 млрд. АЌШ долларына

дейін жетті. Алтын валюталыќ резерв шұғыл кеміп, мемле-

кет өмір сүрген уаќыттың ішінде бірінші рет алтын ќоры

300 тоннадан (1992 жылы 1 ќаңтарға 289,6 тонна) кем болды.

Орталыќтандырылған экспорттан түсетін валюталыќ

түсімдердің орталыќтандырылған импортты төлеу үшін

сыртќы ќарыздарды жабу үшін жетіспейтін айырмашылығы

1992 жылдың 10 айында 10,6 млрд. АЌШ долларына тең болды.

Осы тапшылыќты жабу үшін соңғы одаќтыќ үкімет алтын

ќорының 3,4 млрд. долларға тең болатын бір бөлігін сатып

жіберді жєне кєсіпорындардың, ұйымдардың, жергілікті өкімет

органдарының КСРО Сыртќы экономикалыќ банкісіндегі есеп-

шоттарда саќтаулы 5,5 млрд. АЌШ долларына тең, валюта-

лыќ ќаржыларын жєне жұмсап ќойды.

Бұрынғы КСРО-ның республикалары осы кезде іс жүзінде

аќшаның орнына жүретін баламаларды (талондарды, сатып

алу карточкаларын, көбірек пайдаланылатын купондарды жєне

т.б.) енгізуге кірісті, ал кейбір жағдайларда (Украина, Эсто-

ния, Латвия, Литва) толыќќанды ұлттыќ валюталарды енгі-

зуге дайындыќтар басталды. Бұл айналымдағы аќша ауќымын

өсіріп, оны Ресейдің территориясына ќарай ығыстырды, сөйтіп

мұндағы онсыз да күрделі ќаржы жағдайын тіпті шиеленістірді.

Тапшылыќ дєрежесіне іс жүзінде тауарлардың барлыќ түріне

жуығы көшті. Халыќтың аќшалай салымдарымен тауар ќоры-
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ның ќатынасы (1970 жылмен салыстырғанда 5 есе жєне 1985

жылға ќарағанда 2 еседен астам) төмендеді. Бөлшек сауда-

дағы тауар ќоры ең төменгі рекордтыќ көлемге дейін түсті.

Барлыќ салаларды жєне басќару жүйесін толыќ ќамтыған

тұралаудың нєтижесінде азыќ-түлікпен жабдыќтау іс жүзінде

біржола ќирады. Сонымен, 1992 жылдың ќаңтарында азыќтыќ

астыќтың (импортсыз) ќоры 3 млн. тонна шамасында төмен-

деді, ал бұл кездегі елдің ай сайынғы сұранысы 5 млн. тонна-

дан артыќ болатын.

Соған ќарамай, шеттен єкелінген астыќ тиелген кемелер

Ресей порттарында түсірілуін күтіп, ќаңтарылып тұрды, се-

бебі, тасымал үшін жєне кемені жалдағаны үшін берілетін

валюта болмады. Кредиттік жүйелер ашылмады, себебі бұрын-

ғы КСРО-ның бірінші класты ќарыз алушы ретіндегі жаќсы

атына үлкен нұќсан келді.

Елдің барлыќ ќалаларында ќатаң карточкалыќ жүйе енгізілді.

Негізгі азыќ-түлік тауарларының – ет өнімдерінің, мал жєне

өсімдік майының, макарон өнімдерінің, ќанттың, тұздың,

сіріңкенің, алкоголь ішімдіктерінің, сырдың, сүт тағамдары-

ның, темекі жєне кондитерлік тағамдардың жєне т.б. саты-

луына шектеу ќойылды. Көптеген жағдайларда єрбір адамға

ай сайын тауар босатудың мөлшері 1991 жылдың соңына

ќарай былай болды: ќант - 1 кг, ет тағамдары (жартылай

фабрикаттарды ќосќанда) – 0,5 кг, сары май – 0,2 кг. Осы

мөлшердің өзі де орындалмады, сондыќтан да жабдыќтау кепілді

болған жоќ, талондар бірнеше ай бойы тауарға айырбастал-

май жатып ќалатын жєне олар бойынша тауар алуға орасан

зор кезектер пайда болды».

Дерек көзі: «Очерки экономической политики

посткоммунистической России (1991-1997)», 1998 ж.,

(http:// www.iet.ru/ publics/1000/1000. html)

Єлсіреп бара жатќан одаќтыќ аппаратпен салыстырғанда

РКФСР Үкіметі єлдеќайда ќуатты болып көрінетін. Сонымен бірге,

оның өзінде де іс жүзінде бірлік жоќ еді. Оны 1993 жылы күзде

өрістеген оќиғалар мен 1994 жылғы бірінші шешен соғысының

нєтижелері көрсетіп берді. РКФСР Жоғарғы Кеңесінде орын ал-

ған уєдені үйіп-төгіп берушілік пен бос даурығу толќынында

Ресей Үкіметіне єртүрлі сыңайдағы көптеген саясаткерлер мен
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экономистер еніп кетті. Мұнда «нарыќтың көлегейлі ќолынан»

дємелі барып тұрған монетаристі де, «Ресей экономикаға ќосым-

ша ауыр жүк болып тұрған, оның (Ресейдің) єлеуметтік-эконо-

микалыќ ќайта жаңғыруын бұзатын «масыл» республикалардан

ќұтылғаннан кейін өзінің бұрынғы ќуатына, ќайтып келеді» деп

ойлайтын ашыќ ұлтшылдарды да кездестіруге болатын. Соны-

мен бірге, сол бір кезеңде көптеген стратегиялар мен бағдарла-

малардың ішінен, Мєскеудің ғылыми маңғаздарын єлі күнге дау-

рыќтырып келе жатќан бєсекелес екі бағдарлама аныќ суыры-

лып шыќты. Олар: Григорий Явлинскийдің «500 күн бағдарлама-

сы» жєне Егор Гайдардың кейіннен «Бағдарлама 91» деп аталған

«Өтпелі кезеңдегі Ресейдің стратегиясы» еді.

«500 күн бағдарламасы» ќазір бұрынғыға айналған КСРО-да

бірінші рет адамның жеке меншікке ќұќыќтылығының принцип-

терін енгізді. Бағдарлама еркін экономикалыќ ќызметке, табыс-

тың өсуіне жєне єлеуметтік кепілдіктерге ќұќыќтылыќты мой-

ындады. Кєсіпкер экономиканың негізі болып жарияланды. Рес-

публикалардың экономикалыќ егемендігінің ќұќығы мойындал-

ды. «Біртұтас экономикалыќ кеңістік» ұғымы тұңғыш рет айна-

лымға енгізілді.

Явлинский бағдарламасының айрыќша белгісі оның Одаќты

саќтап ќалуға бағытталуында еді. Республикалардың экономика-

лыќ егемендіктері мойындалды, ал өзара ќарым-ќатынастар ор-

талыќ пен республикалардың тең ќатынастарына негізделді. Бірегей

валюта одағын саќтау көзделді, ал одаќтыќ бюджетті ұлттыќ

жалпы өнімнің жан басына шаќќандағы мөлшеріне сєйкес ќұру

жоспарланды.

Бағдарламада көрініс тапќан идеялар мен оптимизм көптеген

жағдайларда ќазаќстандыќтарға ұнап еді. Ішкі саяси жєне эконо-

микалыќ жағдайды есепке ала отырып, мен Одаќты Дербес рес-

публикалардың конфедерациясына айналдырып реформалауды

ұсындым. Орталыќпен ќарым-ќатынас жасаудың көптеген тетік-

терін наќ осы республикалардың кең дербестігі идеологиясына

біз бағдарлама жасалып жатќан кезде-аќ енгізіп ќойған болатын-

быз. Григорий Явлинскийдің өзі Ресей Үкіметі басшысының орын-

басары болып тағайындалды. Өзгелерді былай ќойғанда, мен

Явлинскийді өзімнің экономикалыќ кеңесшім етіп тағайындадым.

1991-1992 жылдардың бойында оның тобы ЌазКСР Министрлер

Кабинетімен жемісті еңбек етті. Бұлар өз ісінің нағыз білгірлері

еді. Олар бізге жалпы аласапыранда өз іс-ќимылымызды реттеп

алуға көмектескенін айтуым ќажет.
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Егор Гайдардың Экономикалыќ саясат институтының бағдар-

ламасы єуелден-аќ Ресейдің басќа республикалардан саяси жєне

экономикалыќ тєуелсіздігін көздеді. Гайдардың тобы менмендік-

пен өз аргументтерін: Ресей шаруашылыќты реформаландыруда

бұрынғы КСРО территориясында «көшбасшы» бола отырып, «кей-

іннен ешбір республика оған ќосылмай ќоймайтындай» дербес,

жылдам жєне толыќќанды реформаларды іске асыру керек де-

генге негіздеді.

Олар Ресейдің экономикалыќ дамуының мүдделерін аныќта-

ғанда, оны Одаќты саќтап ќалудан жоғары ќойды. Олардың мұндай

саясатты Б.Ельциннің ќолдауынсыз жүргізе алмайтыны аныќ еді.

Ең басынан-аќ Ресейдің өзінің дербес аќша саясаты, меншікті

ұлттыќ валютасы, өзіндік баға, салыќ жєне бюджет саясаты бо-

луы ќарастырылды. Олардың пікірінше, сол кездегі одаќтыќ ќаты-

настардың ќолданыстағы жєне жаңадан ұсынылып отырған прин-

циптері мен тетіктерінде болашаќ жоќ деп есептелді. Дербес

реформалар бірќатар республикааралыќ мєселелер мен респуб-

ликалардың мүдделерін келістірудің күрделі процесін елемеуге

мүмкіндік берді. Ќазаќстанның Одаќты конфедеративтік негізде

саќтауға тырысуы «өзінің экономикасын Ресей есебінен ќалпына

келтіру» деп бағаланды.

«Ќарапайым тілмен айтќанда, одаќтыќ саяси ќұќыќтыќ

мұраны жекешелендіру барысында, Ресейлік ќаржы-экономика-

лыќ ќорларды ќоғамдастыратын «дереу саяси тєуелсіздік беру

жағдайындағы экономикалыќ одаќ» сұлбасы, шын мєнінде, басќа

республикалардың мүдделеріне сєйкес келді. «Өтпелі кезеңде

саяси одаќты саќтай отырып, экономикалыќ тєуелсіздікке

жылдам жету» сұлбасы Ресейдің мүдделеріне сєйкес келді.

Тарихи дамудың осы кезеңінде саяси экономикалыќ ќисын-

даманың өзі Ресейді бұрынғы КСРО территориясындағы шаруа-

шылыќты реформалаудың көшбасшысы жасады. Ресей бұрынғы

КСРО-ның экспорттыќ єлеуетінің басым бөлігіне ие, демек,

сыртќы ќарыздарға байланысты міндеткерліктерге жауап-

кершілікті тек ол ғана өзіне ала алады, ал мұның өзі оған

алтын валюталыќ авуарларды, шет елдердегі меншікті иеле-

нуге жєне шет мемлекеттердің Кеңестер Одағына ќарызын

өзіне алуға мүмкіндік береді. Ресей батыстағы мемлекеттер

мен халыќаралыќ ұйымдарының табиғи єріптесіне айналды.
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Ресей – аса кең ішкі рыноктың, дамыған елдерге оп-оңай

бағдарлауға болатын экспорттыќ базалыќ ќорлар єлеуетінің

иесі. Бұл оған көп жағдайда осындай мүмкіндіктері жоќ басќа

республикалардың экономикалыќ саясатын єкеліп байланыс-

тырады. Сонымен бірге Ресей көлік, коммуникация жєне энер-

гетика жүйелерін басќарудың материалдыќ жєне кадрлыќ ба-

засына ие бола отырып, республикалараралыќ өндірістік ин-

фраќұрылымның негізгі компоненттеріне де баќылау жасайды.

Гайдардың Экономикалыќ саясат институтының бағдар-

ламасы єу бастан єскерді, Ішкі істер министрлігін жєне т.б.

маңызды одаќтыќ ќұрылымдарды тікелей ќаржыландыру ар-

ќылы Ресейден ќайта бөлінетін ресурстарды азайтуды көздеді,

рубльдің конверттелуіне өтер кезде, оған Ресейдің ұлттыќ

валютасы ретінде ќолдау көрсету талабы алға ќойылды

жєне аќша айналымына ресейлік баќылауды орнату ойлас-

тырылды».

Дерек көзі: «Очерки экономической политики

посткоммунистической России (1991-1997)», 1998 ж.,

(http:// www.iet.ru/ publics/1000/1000. html)

Нарыќтыќ ќатынастарды кезең-кезеңімен жекешелендіру жєне

монополиядан айыру арќылы біртіндеп ќалыптастыруды жєне

содан кейін барып ќана экономиканы ырыќтандыруды ұсынған

Явлинскийге ќарағанда, Гайдардың бағдарламасы «Ресейлік емес

аќша ұсынымдарын кесіп тастайтын, Ресейдің ұлттыќ валютасы-

ның енгізілуі негізгі элементі болып табылатын макроэкономика-

лыќ тұраќтандырудың ќуатты тетіктерін бір мезгілде іске ќосу

арќылы кең ауќымдағы бағаны ырыќтандырудың» іске асырылу-

ын ќарастырды.

Гайдар мен оның тобының жариялаған көзќарастары сол кез-

дегі көпшілікке мєлім болған «неолиберализмге» жататын. Азда-

ған шегініс жасайын. Неолиберализм жаћандыќ үстемдікке ұмтыл-

ған, жетекші идеология ретінде «оңшылдардың ќайтып келуі»

деп аталатын кезеңнен – Ұлыбританияда Маргарет Тэтчердің

жєне АЌШ-та Рональд Рейганның билікке келуінен бастап

көпшілікке єйгілене бастады. Ол кездерде Батыстың өнеркєсібі

дамыған елдері экономикалыќ төменгі өсумен жєне жоғарғы

деңгейдегі инфляциямен байланысты дағдарыста болатын. Эко-

номикалыќ ортада проблемалар мемлекеттердің тиімсіздігінен жєне
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«жалпыға бірдей игілік мемлекеті» концепциясынан бас тарту

ќажеттігінен көрінді. Осыған байланысты оңшылдар «мемлекет

азыраќ, рынок көбірек болсын» деген ќағиданы енгізуді ұсынды.

Басќаша айтќанда, рынок мемлекеттің араласуынсыз барлығын

өзі реттейтін жүйе ретінде түсіндірілді. Ең бастысы, рыноктың

өзіндік реттеу үдерісіне кедергі келтірмеу керек, сонда бєрі өзі

ќалпына келеді деп есептелді.

Кейбір реформаларды батыста пайдаланып көргеннен кейін,

неолиберализмнің идеялары халыќаралыќ ќаржы институттары

жєне халыќаралыќ ќаржы көмегі арќылы Африка мен Латын

Америкасындағы дамушы елдерге таратылды. Бұл елдер, бері-

летін ќарыздармен бірге, оларды алудың шарттарының бірі бо-

лып табылатын, «рецептер пакетін» ќабылдауы тиіс болды; олар-

дың ќұрамына жекешелендіру, ќұрылымдыќ өзгерістер, оңтай-

ландыру, мемлекеттің экономикалыќ реттеуден барынша алыс

кетуі кіретін болды.

Єділет үшін осы ұсыныстардың наќты бір елге байланысты

тиімділігінің єртүрлі болғандығын айтуымыз керек. Мысалы,

Африка мен Латын Америкасының елдері мемлекеттік реттеуден

бас тартып, экономикалыќ еркіндікке жол бере отырып, өз өңірле-

ріндегі єлеуметтік-экономикалыќ дамудың ќалыпты деңгейін ќам-

тамасыз ете алмады. Оның есесіне, Еуропаның, Солтүстік Амери-

каның жєне Таяу Шығыстың елдеріндегі шаруашылыќ жүргізуші

субъектілердің іс-єрекетіне мемлекеттің белсенді түрде арала-

суы, жылдам экономикалыќ өсудің негізінде бұл елдердің өз

азаматтарына жеткілікті түрдегі ќалыпты өмірді ќамтамасыз етуіне

мүмкіндік берді.

1990-шы жылдардың басында КСРО-ның ќұлауымен байла-

нысты ќалыптасќан идеологиялыќ вакуумды неолиберализм то-

лыќтырды. Осы кезеңде экономикалыќ дағдарыс жағдайында

болған бұрынғы социалистік мемлекеттер либерализм идеясын

барлыќ проблемаларға ќарсы ќоюға болатын панацея деп ќабыл-

дады. Вашингтон консенсусының шын мєнінде іске асуының нєти-

жесі көп жағдайда халыќаралыќ басты ќаржы ұйымдарынан –

Халыќаралыќ валюталыќ ќордан, Дүниежүзілік банкіден, АЌШ

халыќаралыќ даму агенттігінен, шын мєнінде АЌШ баќылау

жасайтын Америкааралыќ даму банкінен алған ќолдауына бай-

ланысты болды. Осыған жєне т.б. себептерге (Халыќаралыќ ва-

люта ќорының ќарыздарына тєуелділік, тєжірибесіздік, арнайы

білімнің аздығы жєне т.б.) байланысты бұл елдер Вашингтон

консенсусының рецептерін єртүрлі дєрежеде ќабылдады.
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Бірќатар елдердің саясаткерлерінің, єсіресе Ресейдің осы идео-

логияны ќабылдауы нєтижесінде реформалар интенсивті сипат

алды. Посткеңестік кеңістікте неолиберализм реформасын іске

асыруда, оның ішінде өзінше бір «неолиберализмнің шеберхана-

сы» болған Чикаго университетінде оќып ќайтќан Гайдар сияќты

«Чикаго балалары» деп аталатындар көшбасшылар болды. Соны-

мен бірге олар бүтіндей рыноктыќ тетіктердің табиғатындағы

тұраќтылыќты жєне өзін-өзі реттеуге ќабілеттілікті уағыздаған

Фридрих фон Хайек пен Милтон Фридменнің неолибералдыќ

доктриналарының позициясында тұрды.

1990 жылы 12 маусымда, КСРО-ның ќұлауынан бір жылдан

астам бұрын, Ресей өзінің егемендігін жариялады. Сонда кімнен?

КСРО мен Одаќтыќ республикалардан. Басќа кімнен болушы

еді? Бұл үлкен елдің ыдырауының басталуының алғашќы кезеңі

болды. 1992 жылы маусымда Ресейдің Бірінші Президенті Борис

Ельцин өзінің экономика саласындағы кеңесшісі Егор Гайдарды

Ресей Федерациясы Үкіметінің Төрағасы міндетін атќарушы етіп

тағайындады. Сөйтіп, Ресейдің саяси жєне экономикалыќ дербес-

тігіне түпкілікті ќадам жасалды. Келесі ќадам Гайдардың Пре-

мьер-Министр ќызметіне бекітілуі болатын, ол үшін ол Жоғарғы

Кеңес депутаттарының ќолдауын алуы тиіс еді. Біраќ та Ресейде

кереметтей апатты жағдай ќалыптасќандыќтан, Жоғарғы Кеңес

Гайдардың кандидатурасын бекітпеді. 1992 жылдың соңына ќарай

бұл ќызметке Виктор Черномырдин тағайындалды.

Жаңа Премьер тағайындала сала Алматыға келді. Біздің ара-

мызда болған єңгіме достыќ жағдайында өтіп, екі сағаттан астам

уаќытќа созылды. Ол менімен көп аќылдасты. Бұл єңгіме, шын-

дыќты айтсам, рубль аймағын саќтап ќалу жөнінде маған кейбір

сенім берген еді. Біраќ та, өкінішке ќарай, менің күткендерім

аќталмады.

Бұл кезде экономикалыќ жағдай ќиындай түскен. 1992 жылы

1 ќаңтарда Ресей басшылары енгізген бағаны ырыќтандыру өзінің

«алғашќы жемістерін» бере бастаған еді. Ќазаќстан, өз тарапы-

нан, бұған ќарағанда єлдеќайда икемді позицияны ұстана оты-

рып, бағаны бірсєттік ырыќтандырудан ќашуға жєне оның жа-

ғымсыз салдарын болдырмау үшін, мүмкін болғанынша, мұндай

шешімді ќабылдауды соза тұруға тырысты. Өйткені Ќазаќстан-

ның Ресеймен бүтіндей бір кешенді экономикалыќ байланыстары

бар еді. Біраќ жағдай өз талаптарын ќойды. Азыќ-түліктің бірінші

ќажеттегі, ќатаң шектелген кейбір негізгі бөлігіне ғана тиіскіз-

бей, бағаны босатуға біз де мєжбүр болдыќ. Бұлай істемегенде
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бағаның сєйкессіздігі кесімді бағасы бар тауарлардың тапшылы-

ғының себебіне айналуы мүмкін еді, бұл өз тарапынан бюджетке

түсетін салмаќтың өсуіне алып келетін. Бір жағынан, біз бағаны

сатылап ырыќтандырудың аќшаны ќұнсыздандыру ыќтималды-

ғымен де ќауіпті екендігін түсіндік. Мұндай жағдайда экономи-

каның тұраќтануын күтпесе де болатын.

Экономикадағы бұлталаќтау саясатының мысалы Ресейдің

Орталыќ банкі болды. Оның міндеттерінің наќты бекітілмеуі

Орталыќ банкті Үкіметке жєне Жоғарғы Кеңеске екіжаќты ба-

ғынуға мєжбүрледі. Мұндай жағдайда Ресей Үкіметінің экономи-

каны тұраќтандыру жөнінде тиімді саясат жүргізуге шамасы бол-

мады. Бұл тіпті, бұрынғы КСРО-ның Мемлекеттік банкінің бар-

лыќ ќызметінің Ресейдің Орталыќ банкіне өткеніне ќарамастан

жєне тек Ресейдің ғана аќша эмиссиясын жүргізуіне жєне оның

барлыќ одаќтыќ республикаларды аќшамен ќамтамасыз етуіне

ќарамастан осылай болды. Ресей ќолма-ќол аќшаны республика-

лардың ќажетіне ќарай емес, өз ќалауы бойынша бөліп отырды.

Аќшаның шамадан тыс ќұнсыздануы жағдайындағы ќолма-ќол

аќшаға деген сұраным бағаның тоќтаусыз өсуіне тепе-тең жағ-

дайда өсті. Ќазаќстанның Министрлер Кабинетінің бюджеттен

төленетіндерге индексацияны кешеуілдетуіне ќарамастан, ќолма-

ќол аќшаның болмағандығынан ќарыз жаңа жауған ќардай өсе

берді. Бұл тіпті кесімді еңбекаќылар мен зейнетаќыларды да ќам-

тыды.

Ресей экономикалыќ саясатының болжаусыздығынан туында-

ған ахуал, бір жағынан, Президент пен Ресей Үкіметінің жєне,

екінші жағынан, Жоғарғы Кеңестің арасындағы текетірес нєти-

жесінде пайда болған ќос өкімет жағдайында одан сайын терең-

дей түсті. Мєскеу Ресей аймаќтарына да, сол сияќты одаќтыќ

республикаларға да ќайшылыќты аќпараттар беріп жатты.

Ќолма-ќол аќшамен ќамтамасыз етуде үлкен ќиындыќтарға

тап болған біздер, экономиканың жалпы ќажеттіктерін айтпаған-

ның өзінде, ќайта-ќайта Мєскеуге барып, ең болмаса жұрттың

еңбекаќыларын төлеуге ќажет аќшаны «зорлап» алып келуге

мєжбүр болдыќ. Бұндай барып-келістер 1992 жылдың жазы мен

күзінің өн бойында жүрді.

Бұрыныраќ, біртұтас рубль аймағының саќталуын ќолдай

отырып, Ќазаќстан, посткеңестік кеңістіктегі басќа да мемлекет-

тер сияќты, оны аймаќта ќаржы тұраќтылығын саќтаудың жєне

єлі де болса ќызмет жасап тұрған жекелеген кєсіпорындар ара-

сындағы, сондай-аќ мемлекетаралыќ деңгейдегі экономикалыќ жєне
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шаруашылыќ байланыс ќұралдарының бірі деп білген еді. Біраќ

1992 жылы шілдеде Үкіметтегі жєне Ресей Орталыќ банкісіндегі

Гайдардың командасы мєселеге біржаќты келе отырып, ќолма-

ќол аќшасыз айналымды мемлекет субъектілерінің арасында бөліп

беруді енгізді. Ќолма-ќол аќшасыз айналымға бөлудің мєні мы-

нада болып шыќты: рубль аймағына кіретін мемлекеттердің ор-

талыќ банктері Ресейдің Орталыќ банкінде корреспонденттік есеп-

шоттарын ашады, солар бойынша айналым техникалыќ несиемен

шектеледі. Ал енді техникалыќ несиені жаба алмаған жағдайда,

өзара есеп айырысулардың сальдосы сол елдің Ресейге бересі

мемлекеттік ќарызына айналады. Бұлай жасау єділетсіздік бол-

ды. Бұл жерде «күштінің ќұќығы» жұмыс істеді, ал ќалғандары-

на осындай кіріптар талаптарды сөзге келмей ќабылдау ғана

ќалды. Ќайдағы бір ќағаздар үшін біз үлкен сомалар төлеуге

мєжбүр болдыќ. Осы кіргізілген жаңалыќтан кейін біраз елдер –

Белоруссия, Молдавия жєне Закавказье республикалары ќолма-

ќол аќшамен ќамтамасыз етудің жєне артыќ төлейтін аќшаның

ќиындыќтарын ескере отырып, өздерінің ұлттыќ валюталарын

немесе олардың баламаларын енгізді.

Ресейдің экономикалыќ саясатының сол кезеңдегі тағы бір

«ерекшелігі» – олардың ќолма-ќол аќшасыз айналымды бөлу

туралы шешімдері рубль аймағына кіретін мемлекеттермен келіс-

пей ќабылдануында жєне оның жаңа тєртіпті енгізуге 10 күн

ќалғанда ғана жариялануында болды. Мүмкін, Ресейдің ќаржы

жүйесі бірдеңе ұтќан да болар, біраќ мемлекеттердің шаруашы-

лыќ жүргізуші субъектілерінің арасындағы өзара есеп айырысу-

дың схемасы төлемдердің жүруінің жарты жылға дейін бєсеңде-

уіне, ќұжаттардың жоғалуына жєне толып жатќан түрлі жасан-

ды төлем тапсырыстарының таралуына алып келді. Біз үшін бұл

тиімсіз жұмыс жасап отырған біртұтас рубль аймағында біздің

республиканың ќалу-ќалмау мүмкіндіктері туралы бізді бірінші

рет ќатты ойландырған алғашќы дабыл болды.

Ресеймен ара ќатынасымыздағы барлыќ ќиындыќтарға ќара-

мастан, бізге біртұтас рубль кеңістігінен бас тарту ќиын болды.

Өйткені рубльмен іске асырылатын төлемдерде, іс жүзінде, біздің

барлыќ кєсіпорындардың, өңдеуші жєне өндіруші өнеркєсібіміздің

бүкіл ќызметі байланысып жатты. Кєсіпорындардың арасындағы

ќалыптасќан байланыстарды ќас-ќағым сєттің ішінде үзгіміз кел-

меді. Сонымен бірге ұлттыќ валютаны енгізу үшін уаќыт жєне

белгілі дєрежеде ќаражат керек еді. Естеріңізге салайын, ТМД-
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ны ќұру барысында «Беловежье отырысынан» кейін, ТМД-ның

барлыќ басшылары, оның ішінде Ресей де бар, жаќсы уаќыттар

туғанша барлығымыз да рубль аймағында ќаламыз жєне ештеңе

өзгермейді деп ант-су ішкен болатын.

Экономикалыќ сипаттағы мєселелерден басќа, адам факторы

да үлкен маңызға ие болды. Көптеген ќазаќстандыќтардың (айта

кету керек, тек орыс ұлтының ғана емес) Ресейде жанұялары,

туыстары, достары болды – жєне, єрине, бұл адамдар үшін Одаќ-

тың ќұлауы осы байланыстардың жойылуы деген сөз емес еді.

Біз Ресеймен байланысты үзгіміз келмеді – ал Ресейдегілер мұны

түсінгілері келмеді. Біз көп жағдайда Ресей экономикалыќ блогы-

ның басты шенеуніктерінің біздің мєселелерімізді жєне оларды

шешу үшін ұсынған жолдарымызды ұќпаудың меңіреу тас ќабыр-

ғасына тап болдыќ.

«Рубль аймағын жою жєне Ресейдің ұлттыќ аќшасы мен

валюта жүйесін орныќтыруға жасалған алғашќы ќадам – Ре-

сей Орталыќ банкіне енгізу бұрынғы одаќтас республикалар-

дың орталыќ банктерінің корреспонденттік есепшоттарын

енгізу арќылы ќолма-ќол аќшасыз айналымын бөлуді – 1992

жылдың шілдесінде ғана іске асыруға мүмкін болды. Ќалған

шаралар ұзаќ енгізілді, ТМД елдерінің Ресеймен сауда жасау

үшін техникалыќ несие дегендерді беру тєжірибесі тек 1993

жылдың сєуірінде ғана тоќтатылды. Бұл саяси реализмнің

көрінісі еді, өйткені іс жүзінде аќша жүйесін бөлу алғашында

ќарастырылғаннан єлдеќайда көп уаќытты талап ететін

жєне бұл жұмыс бірнеше кезеңнің ішінде бірталай ќиындыќ-

тармен іске асырылды. Бұл көп жағдайда Ресейдің, бұрынғы

КСРО республикаларының өнеркєсіпшілерінің жєне Руцкойдан

бастап Явлинскийге дейінгі кең шеңбердегі Ресей саяси

күштерінің мүдделік ќолдауларына байланысты болды. Өкінішке

ќарай, бастапќы кезеңде рубль аймағының адвокаттары ќата-

рында Халыќаралыќ валюта ќоры мен Еуропалыќ ќауымдас-

тыќ комиссиясы сияќты беделді ұйымдар да болды...».

Дерек көзі: «Очерки экономической политики

посткоммунистической России (1991-1997)», 1998 ж.,

(http:// www.iet.ru/ publics/1000/1000. html)
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Аќиќатында, Ќазаќстан белгілі бір уаќытќа болса да, рубль

аймағын саќтау жағында болды. Біз сол Гайдардың єріптестері

жазған «КСРО-ның бұрынғы республикаларының мүддешіл –

өнеркєсіпшілерінің» наќ өздері болатынбыз, өйткені, біздің арты-

мызда «Ќарметкомбинат», «Ќазтүстімет», «Ќаркөмір» сияќты жєне

т.б. кєсіпорындардағы көп мыңдаған ұжымдардың тұрғанын

сезіндік, ал олар бір күннің ішінде жұмыссыз ќалып, тіршілік

ќаражаттарынсыз ќалуы єбден мүмкін еді.

Ресей Үкіметімен, єсіресе оның 1992 жылы бүтіндей ќалыпта-

сып болған реформаторлыќ ќанатымен (Гайдар, Шохин, Федо-

ров, Шахрай жєне т.б.) келіссөздер жүргізу ќиындай түсті. Бұлар-

дың көпшілігі єлі де еркін Ресейдің «ұлы болашағымыз» деп

масайрап жүрген. Көптеген келіссөздерде олар, Ресей үшін дота-

циялыќ Ќазаќстан түріндегі «масылды» сілкіп тастау керек, олар

ешќайда кетпейді, біраздан кейін ешќандай да саяси кепілдік,

саяси дербестік сұрамай, өздері-аќ «жалынып-жалбарынып» же-

теді деп ашыќтан-ашыќ түсінетіндей айтып жүрді. Біздің «еңбек-

теп, ќайта оралуымыз», олардың шарттары негізінде Одаќты ќай-

тадан ќалпына келтірудің бір жолы ретінде ќарастырылды. Олар-

дың барлығын өздері ќиратќанын ескеретін болсаќ, бұл өте таң-

ќаларлыќтай жағдай еді.

Тіпті Гайдардың Ресей Үкіметі Төрағасы ќызметінен кетуінің

де Ресейдің бұл бағытына ешќандай ыќпалы болмады. Ќазаќ-

станның экономикасына аса ауыр болған 1993 жыл басталды.

Егерде Ресейден келетін ќолма-ќол ќаржыны бөлу 1992 жылы

рубль аймағына кірген республикалар арасында азды-көпті тепе-

тең жағдайда іске асырылса, ал 1993 жылы Ресейдегі экономика-

лыќ блокќа жауапты тұлғалар, Ќазаќстандағы єлеуметтік-саяси

жағдайға тікелей немесе жанама түрде ыќпал жасай отырып, өз

міндеттерін басымдылыќ жағдайында шешіп, Ќазаќстанға бөлінетін

ќолма-ќол аќшаны ұстап ќалуды шығарды. Көктемге ќарай біз

жалпы аќша алуды тоќтаттыќ. 1993 жылдың мамырында Ресей

Үкіметі ТМД елдеріне техникалыќ несие беруді бүтіндей тоќтату

туралы шешім ќабылдады.

Одан єрі, шаруашылыќ жүргізуші субъектілердің арасындағы

ќолма-ќол өзара есеп айырысуды бөлумен ќабат, Сібір мен Ќиыр

Шығыста айырбастау жєне жаңа банкноттарды енгізу операция-

ларын бастаған Ресейдің Орталыќ банкі, 1993 жылдың үлгісіндегі

жаңа банкноттарды басып шығаруға кірісті. Келіссөздердің бары-

сында, Ресей жағы бізді, жаңа банкноттар – бұл рубль аймағы-

ның ќолма-ќол аќшалары жєне валютасы болады, сол жаңа бан-
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кноттарды басу кезінде Ќазаќстанның мүддесі мен сұранымдары

есепке алынды, Кеңестер Одағының (1961-1962 жылдарда шыға-

рылған) банкноттары бір сєтте тєркіленіп айырбасталмайды деп

сендірді. Сондай-аќ жаңа банкноттарды енгізу есебінен, рубль

аймағына кіретін Ќазаќстанның жєне басќа да мемлекеттердің

КСРО банкноттарына деген ағымдағы сұранысы бұрынғыдан да

жаќсы ќанағаттандырылады, ал рубль аймағын ќұру барысында

ескі банкноттарды Ресей банкінің банкноттарына айырбастау іске

асырылады деп тағы да сендірді.

Виктор Черномырдиннің 1993 жылы ќаңтарда Давостағы эко-

номикалыќ форумда маған берген уєдесіне ќарамастан, Ресей

Ќазаќстанға ќалай болғанда да жаңа банкноттарды бермеді. Ал

мұның өзі еңбекаќы жөніндегі ќарыздың жағдайын одан сайын

ушыќтырып жіберді, өйткені ол кезде Гознак фабрикаларының

барлыќ ќуаты Ресейдің жаңа валютасын басып шығаруға жұмыл-

дырылып жатќан.

1993 жылдың маусымына ќарай Ресей Үкіметімен рубль ай-

мағын ќұру жөнінде жүргізілген келіссөздер біржола тығырыќќа

тірелді. Түптеп келгенде, рубль аймағының ескі концепциясынан

бас тартып, жаңа ќұжат жасауға шешім алынды. Біраќ осы жер-

де ешкім де ойламаған, тіпті алдын-ала келісімдердің шеңберіне

де сыймайтын бір жағдай туындады. Рубль аймағына ќатысушы

елдердің арасында: егер де бірде-бір мемлекет рубль аймағынан

шығып, өзінің валютасын енгізгісі келсе, ол бұл жөнінде үш ай

бұрын басќа мемлекеттерді ескертуі керек деген арнайы келісімнің

болуына ќарамастан, Ресей 1993 жылдың 1 шілдесінен бастап іс

жүзінде өзінің ұлттыќ валютасын енгізді, оның бұдан бұрын

барлыќ рубль кеңістігінде ќолдану маќсатында басылады деп

сендіріп келген жаңа үлгідегі рубльдері осы болып шыќты.

29 маусымның сенбісінде таңертең Виктор Черномырдин ма-

ған телефон шалып, бұл оќиғаны болып ќойған факты ретінде

хабарлағаны єлі есімде. Осымен бірге Ресей екі апталыќ мерзімнің

ішінде, дєл осы кезде Ресейдің валютасына айналған рубльді

пайдалану негізінде, ұжымдыќ аќша жүйесінің принциптік жєне

техникалыќ мєселелерін ќарастыруға арналған келіссөздер жүргізу-

ге дайын екендіктерін мєлімдеді. Ол жаңа түрдегі рубль аймағын

ќұруға ќатысты, наќты іс-шаралар туралы келісімге ќол ќоюға

дайын екендігін жєне артынан оны мүдделі болған мемлекет-

тердің парламенттері ратификациялауға тиіс екенін айтты.

Шын мєнінде олар бізге енді тек Ресейдің ұлттыќ валютасына

тєуелділік жағдайындағы – ќолма-ќол рубльдің көмегімен – айла-
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шарғының сол бұрынғы тетіктерін ќайта ќалпына келтіруді ұсынды.

Бұл ќадам Ресей көшбасшыларына деген біздің сенімімізді жоќќа

шығарды, сөйтіп «монетарлыќ сатќындыќтың» көлеңкесі біздің

ќарым-ќатынасымызда көпке дейін саќталатын болды.

Мемлекеттер өз валюталарын енгізгенше рубль аймағын саќ-

тай тұру туралы ТМД шеңберінде ќол ќойылған келісім-шарт-

тың болуына ќарамастан, ең басынан-аќ Ресей бұрынғы КСРО

республикаларын рубль аймағынан итеріп шығаруға тырысты.

Мен мұны сол кездерде барып тұрған єділетсіздік деп есептедім

жєне єлі де солай деп есептеймін. Біз Ресейге сенетінбіз жєне

біздің тату көршілік өзара ќарым-ќатынастарымызға да сеніммен

ќарайтынбыз. Ќазаќстан үшін бұл ќадам төбеден жай түскендей

болды, өйткені тұрғындардың 30%-ға жуығы орыстар еді жєне

Ќазаќстан Ресеймен тығыз ќарым-ќатынаста болды. Одан арғы

дамудың саясатын аныќтай келгенде де мен біздің ќарым-ќаты-

настарымыздың нығаюы үшін барлығын жасауға тырыстым.

Аздаған шегініс жасайын. Бүгіндері біздер ТМД, Еуразиялыќ

экономикалыќ кеңістік, ЕурАзэс шеңберінде ортаќ рынок туралы

жєне біздің елдердің тығыз интеграциясы туралы єңгіме айта-

мыз. Мұндай интеграцияның соңғы кезеңі баламалыќ немесе ортаќ

валютаны енгізу болып табылады. Шын мєнінде біздер бір кез-

дері өздеріміз бастаған біртұтас валюта аймағына ќайтып кел-

мекпіз. Мұндай аймаќты сол 1991-1992 жылдардың өзінде ќұруға

болушы еді. Ол біздің Одаќ ыдырағаннан кейінгі ортаќ дамуы-

мыздың негізі жєне бүкіл аймаќтың дүниежүзілік деңгейдегі ќазіргі

экономикалыќ интеграциясы мен бєсекеге белсенділігі артуының

басы болуға тиіс еді. Біраќ та бұрынғы «одаќтас» елдер өзара

келісе алмады. Ресей өздеріне бізсіз жаќсы болады деп ойлады.

Ал егеменді республикалар Ресей экономикалыќ саясатының ерек-

шеліктеріне ќатысты сол баяғы себептерімен «үлкен ағасына»

сенуден ќалды. ТМД мемлекеттерімен өзара ќарым-ќатынастағы

Ресейдің бүгінгі ќиыншылыќтары, олардың бір-біріне сенбеулері

жєне кінє артулары, менің пікірімше, сол кездерде ќалыптасты.

Бұл шешімдер стратегиялыќ жағынан Ресейдің өзі үшін ќате

жєне пайдасыз болды деп есептеймін. 1991 жылдан бастап

тєуелсіз Ќазаќстанның бірінші Премьер-Министрі С.Терещенко бол-

ды. Оның бұл ќызметте КСРО-ның ќұлауынан кейінгі, Ќазаќстан

үшін аса ауыр дағдарыс жылдарында жұмыс істеуіне тура келді.

Оны сол кездегі Ресей реформаторлары ќатты ашындыратын.

Меншікті бөлісу, ең алдымен Ресеймен арада бөлісу жүріп жат-

ты. Аќша, тауар жетіспеді. Оның атына сын да жеткілікті түрде
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айтылды. Біраќ ол ќолдан келгенінің бєрін адал істеді. Ол апта

сайын Ресейге ұшып барады –  ылғи келісім жасауға барады,

біраќ тауы шағылып кері ќайтады. Теңге де соның кезінде енгізілді.

Мен оған осы күнге дейін ризашылыќ сезімдемін. Ол кездерде

дұрыс болмағанды бүгін айтудан оңайы жоќ. Біраќ уаќыттың өз

шартын ұсынатыны белгілі.

Экономикалыќ реформаларды іске асырудағы Ќазаќстан

тєжірибесінің нєтижелі болғандығын Ресей үкіметінің мойындауы

үшін дєл он жыл ќажет болды. Соңғы бағалаулар бойынша,

Ќазаќстан жеке секторларда, Ресейдің жетекші экономистерінің

көптеген сары уайымға толы болжауларына ќарамастан, айтар-

лыќтай табысты реформаларды іске асырды. Ресейдің басты эко-

номистерінің арасына ай салып, бұрынғы Целиноград, ќазіргі

Астанаға, Ќазаќстан шенеуніктерімен тєжірибе алмасуға келетін-

дері, сол кездегі Ресей реформаторларының ойларына да кіріп-

шыќпаған болар.

« – Ќазаќстанның экономикалыќ реформалар жасау тєжіри-

белерінің ќайсысы, Сіздің пікіріңізше Ресей үшін ќызыќты жєне

пайдалы болуы мүмкін?

– Іс жүзінде барлығы да. Ќай жағын алып ќарасаңыз да,

барлыќ тєжірибесі пайдалы: тұрғын үй-коммуналдыќ шаруа-

шылыќ реформасы, банк реформасы, электр энергетикасы,

мемлекеттік ќызмет, мемлекеттік ќаржы реформалары. Ќазір

мемлекеттік басќарудың єртүрлі деңгейлері бойынша рефор-

ма дайындалуда. Осының бєрі өте ќызыќты болып көрінеді.

Шетел инвестицияларын алу, Ұлттыќ резерв ќорын жасау,

Ұлттыќ банктің аќша саясатын іске асыруы – тізім өте

ұзын жєне республиканың єр бағыттағы жеткен жетістік-

тері єсерлі. Олардың ерекше єсерлі ќалдыратын себебі – Ќазаќ-

стан мен Ресей – көптеген өлшемдер бойынша өте ұќсас

елдер: ең алдымен экономика, саясат, адамдар, ортаќ тарих,

мєдениет, экономикаға, бизнеске көзќарас – осылардың бєрін

салыстырып келгенде, Сіздердің тєжірибелеріңіз төтенше

пайдалы болып табылады».

Ресей Федерациясы Президентінің экономикалыќ мєселелер

жөніндегі кеңесшісі А. Илларионовтың «Жеті күн»

бағдарламасына берген сұхбатынан,

Астана, 31 тамыз 2003 жыл
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Біраќ сол бір кезеңде, Ресейдегі саяси жєне экономикалыќ

ахуалдың дамуындағы тұраќсыздығы мен болжамсыздығын се-

зіне келгенде жас Ќазаќстанның алдында екінің бірін таңдау тұрды:

не біртұтас рубль аймағын өзінің ойлағанына ќарай баќылап

жєне өзгерістер жасап отырған көршіге єлі де үмітпен ќарап, ең

єуелі Ресейдің мүддесін ќанағаттандыратын жүйенің кепілдігінде

ќала беру; немесе рубльдік «ќорлыќ ќоршауынан» ќұтылу үшін

меншікті валютаны ќабылдап, өз болашағымыздың бүкіл жауап-

кершілігін өз мойнымызға алуға ќарай шешімді ќадам жасау.

Таңдау ауыр еді. Шешім де жеңіл емес. Айналымға енгізілген

валютаның тұраќтылығын саќтау – істің бір жағы болса, ал

ќаржы жүйесін ќұруды таќыр жерден бастау – бұл мүлде басќа

жағдай болатын. Ол уаќытта мемлекетте жеткілікті түрде сєйкес

келетін ќаржы институттары ќұрылмаған болатын, ќаржы ќұрал-

дары болмады, білікті мамандар жетіспеді. Тез арада Ќаржы

министрлігін, Салыќ комитетін, Кеден комитетін, Ұлттыќ банкті

ќұру ќажет болды. Бюджетті өз бетіңмен жоспарлап, талдама

жасауды үйрену ќажет еді. Сонымен бірге, ол кездерде бізде

рыноктыќ ќатынастарға ыңғайластырылған өзіміздің заңнамамыз

болған жоќ. Наќ, осындай ќиын жағдайда біз аса күрделі эконо-

микалыќ мєселелерді шешу үшін түбегейлі ќадамдар жасадыќ.

Неліктен біз сонша ќиналдыќ жєне неге бірден өзіміздің ва-

лютамызды енгізбедік? – деген сұраќты ќою ќисынды-аќ.

Біріншіден, мен мемлекетаралыќ келісім-шарттарға жєне сол кез-

дегі Ресейдің басшыларымен арадағы жеке ќатынастарға сендім.

Рубль аймағы кєсіпорындар мен өнім жеткізушілер арасындағы

мыңдаған байланыстарды саќтап ќалатын еді жєне дағдарысты

жылдамыраќ еңсеруге тигізетін көмегі де үлкен еді. Екіншіден,

бізде валютаны енгізудің тєжірибесі болған жоќ, шет елдерде

банкноттарды басып шығаруға тапсырыс беру үшін де аќша бол-

мады. Сол сияќты өзіміздің банкнот фабрикамыз да болған жоќ.

Бұл – менің алдыма тартылған сабаќ еді, еліміздің болашаќ бас-

шылары содан үйренетін болулары керек. Мемлекет басшыла-

рында дос болмайды, онда тек ел мен халыќтың мүддесі ғана

болады. Тєуелсіз мемлекет өз күшіне сүйенуі жєне барлыќ

ыќтимал ќиындыќтарға күні бұрын дайын болуы керек. Біраќ та

сонымен бірге, осындай барлыќ проблемаларға ќарамастан, мен

Ресей Президенті Б.Н. Ельцинмен ізгі ќарым-ќатынастарды саќ-

тап ќалдым. Біз ол екеуміз, екі жаќты ќатынастардың «Байќо-

ңыр» ғарыш айлағы, Каспийдің табанын бөлу сияќты жєне т.б.

көптеген мєселелерді шештік. Мен, жоғарыда айтылған басќа да

шенеуніктерге кек саќтамаймын. Олар өздерінше Ресейге дұрыс

деп есептегендерін істеді.
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Ұлттыќ валютаны енгізу

Тєуелсіз мемлекеттің меншікті өз валютасы болуы керек. Мен

ең басынан осыны айќын түсіндім.

1992 жылдың көктемінде мен ұлттыќ валютаны енгізудің

мүмкіндіктерін ќарастыруға тиісті ќұпия комиссия ќұрдым. Ко-

миссия туралы мені ќосќанда небєрі жеті адам білді. Біртұтас

рубль аймағын саќтауға талпынысты жалғастыра отырып, біз

өзіміздің валютамызды енгізуге дайындалдыќ.

Елдің жоғарғы басшылығынан мемлекеттік ќұпиямен тек

Жоғарғы Кеңестің төрағасы С. Єбділдин, Жоғарғы Кеңестің

ќаржы жєне бюджет жөніндегі комитетінің төрағасы С. Тєке-

жанов, Мемлекеттік Ұлттыќ банктің төрағасы Ѓ. Байназаров,

оның орынбасары М. Тұрсынов жєне салынып жатќан Ұлттыќ

банк кєсіпорындары дирекциясының жетекшісі Ќожамұратов та-

ныстырылды.

Осымен ќатар тағы да ќұпия түрде жаңа валютаның дизайны

бойынша жұмыстар жасау маќсатында шығармашылыќ топ ќұрыл-

ды. Ахуалдың бірегейлігі мен жұмыстың сонылығының єсерлі

болғаны сондай, ќатысушылардың өздері, үлкен дарын иелері,

тарихи кезеңнің жауапкершілігі мен маңызын толыќ түсінді.

Суретшілер М. Єлин жєне А. Єузелханов Тимур Сүлейменов-

тың жетекшілігімен банкноттар мен тиындар дизайнының төрт

түрлі нұсќасын жасады. Барлыќ нұсќалар бірінен-бірі асып түсе-

тіндей өте жоғары кєсіби жєне түбегейлі деңгейде жасалынды.

Ұзаќ талќылаулардан кейін біздің халќымыз үшін жєне ќазаќ

мемлекеттігінің ќалыптасуына көп еңбектері сіңген, Ќазаќстан

үшін белгілі жєне тарихи маңызы бар адамдардың кескіндері

бейнеленген нұсќаға тоќтадыќ. Тєуелсіздіктің таңы енді атќан

шағында бұл ұлттыќ маќтаныш сезімін көтеру үшін ќажет бол-

ды. Кеңес өкіметінің кезінде тіпті айтуға тыйым салынған бұл

тұлғаларды тєуелсіздік алғанда ғана марапаттауға мүмкіндік туды.

Осыған байланысты мынадай жағдай есіме түседі. Ең єуелі

суретшілер Бірінші Президент кескінделген яғни менің суретім

салынған банкноттарды ұсынды. Е. Асанбаев, Т. Сүлейменов жєне

Ѓ. Байназаров үшеуі маған ішкі бетінде менің суретім бейнелен-

ген 50 теңгелік купюраны алып келді. Ерік Асанбаев тұрып: «Сіз,

Нұрсұлан Єбішұлы, – тарихи тұлғасыз, еркін Ќазаќстанның бірінші

президентісіз. Осыған сүйене отырып, біз теңгенің бетіне сіздің

суретіңізді орналастыруға ұсыныс жасағымыз келеді», – деді.

Біраќ мен: «мен тарихи тұлғамын ба, жоќ па, оған ұрпаќтар
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ќазы болады», – деп жауап бердім. Суретімнің аќшада басылға-

ны ќолайсыз болар, себебі Африка елдерінің билеушілерінен басќа,

көзі тірі мемлекет басшыларының ешќайсысының аќшаға өз су-

реттерін орналастырғанын көргенім жоќ деп, єңгіменің барлы-

ғын ќалжыңға айналдырып жібердім. Бєріміз бірге күлісіп, бұл

нұсќаны алып тастадыќ.

Мен күн сайын кешке ќарай біздің топ жұмыс істеп жатќан

ќала сыртындағы саяжайға келемін. Аќшаның ќалай аталуы

жөнінде бізде үлкен айтыс болды. Оларды «сом», «аќша» немесе

«теңге» деп атау ұсынылды. Менің өзіме «алтын» атауы ұнады.

Аќыр аяғында, орта ғасырлыќ тарихтан, Ќыпшаќ даласының

жерлерінде айналымда болған «тєңгє» деген ќұйма аќшадан

шығарып «теңгеге» тоќтадыќ. Шынында да «деньги», «теңге»

сөздерінің түп-төркіндері бір еді.

Біраќ, аќшаның түрі мен атынан басќа да, бізде үлкен про-

блема болды. Ол кезде Ќазаќстанның өзінің банкнот басатын

фабрикасы болған жоќ, барлығы Мєскеуден єкелінетін. Маман-

дармен аќылдаса келіп, осы бір өзіндік ерекшелігі бар тапсырысты

еуропалыќ елдердің біріне орналастыруға шештік. Таңдау

осы салада үлкен тєжірибе жинаќтаған «Харрисон жєне ұлда-

ры», «Томас Де ля Ру» деп аталатын ағылшын компанияларына

түсті. Бізді банкноттардың сапасы, келісім-шарттың ќаржы жағы

жєне ќұпиялылығы ќанағаттандырды. Ресеймен келісім-шартќа

отыруға ќол жеткен жағдайда, меншікті валютамызды дайын-

дауға кететін шығындар көлемді болып ќана ќоймай, сонымен

бірге ќажетсіз де болушы еді. Біраќ та Ќазаќстанның тапсырыс-

ты шетелге орналастырудан басќа амалы ќалған жоќ еді. Біздің

ќателеспегенімізді уаќыттың өзі көрсетті. Тапсырыс таралымы-

ның дайын болуына ќарай, банкноттар ќұпия түрде республи-

каға жеткізіле бастады.

Алдыңғы тарауда айтылғандай, 1993 жылы ќыркүйекте Ре-

сеймен жєне ТМД-ның басќа да бес елімен рубль аймағын ќұру

ќажеттігі туралы келісімге ќол ќойылған. Ќұжат тек формальды

болып шыќты, сол кездің өзінде-аќ Ресейдің бұл аймаќќа ќандай

да болмасын басќа елді ќосќысы келмейтіні аныќ болды. Біздің

өкілдерімізге алдын ала орындалмайтын шарттар ұсынылған кез-

де, бұл тағы бір рет расталды.

Бір ай өткеннен кейін, 1993 жылы ќарашада, мен өзімнің

Жарлығыммен ұлттыќ валютаны енгізу жөнінде Премьер-Ми-

нистр Сергей Терещенко басќаратын ресми үкімет комиссиясы-

ның ќұрамын аныќтадым. Комиссияға Премьер-Министрдің бірінші



Теңге - біздің тєуелсіздік нышанымыз  167

орынбасары Д. Сембаев, Ќаржы министрі Е. Дербісов, Экономи-

ка министрі Б. Ізтілеуов, Ұлттыќ банктің төрағасы Ѓ. Байназаров,

Парламент комитетінің төрағасы С. Тєкежанов кірді. Аталған

комиссияға валютаны енгізу жөніндегі барлыќ кешенді шараларға

жауапкершілік жүктелді. Оған шексіз өкілдіктер берілді.

Сонымен бірге Д. Сембаевтің басќаруымен көптеген есептеу-

лерді іске асыратын жұмыс тобы ќұрылды. Мысалы, бізге ќанша

жєне ќандай номиналдағы купюралар керектігі жөнінде күрделі

математикалыќ есептер жасау керек болды. Барлыќ осындай

сұраќтарға байланысты комиссия мүшелері шетелдік сарапшы-

лармен аќылдасып отырды. Мєселен, ағылшын экономисі, док-

тор Пейн бірден бізге Одаќ кезіндегі үйреншікті жиырма бес-

тіктер емес, жиырма теңгеліктер керектігін айтты. Оның есебі

бойынша, бірінші кезеңде аќшаның негізгі массасы айналымға

түсуі керек болды. Одан кейін, сегіз айдың ішінде ќағаз аќшаның

тозатынын есепке ала отырып, єбден тозығы жеткен банкноттар-

ды айырбастау үшін ќанша аќша керектігін есептеп шығарды.

Барлыќ параметрлер бойынша: єрбір номиналдың банкнот саны

бойынша да, сол сияќты ќолма-ќол аќшаның жалпы көлемі мен

ќұнсыздануы бойынша да оның болжамдарының дұрыстығына

кейінірек тєжірибеде көзіміз жетті.

Комиссия мен жұмыс тобының мүшелері валютаны енгізуге

ғана байланысты емес, мемлекеттің аќша-кредит саясатының дербес

жүзеге асуының негіздерін аныќтап алып, валютаның одан єрі

ќызмет ету принциптері мен шарттарын жасауға тиіс болды.

Єртүрлі нұсќалар ќарастырылды. Бірінші нұсќада Ресейде жасал-

ған ќазаќстандыќ рубльдің үш банкнотының 5,10 жєне 50 мың-

дыќ номиналдарын енгізу көзделді. Екінші нұсќа банкноттардың

жоғарғы үш нұсќасын Ресейде шығаруды ойластырды, одан кейін,

Украина мен Белоруссияда жасалғандай, тұраќтанғанға дейін 1-

2 жылға аралыќ ұлттыќ валютаны, ал содан кейін барып ќана

нағыз ұлттыќ валютаны енгізуді ќарастырды. Үшінші нұсќа –

рубльмен жарыстыра ұлттыќ валютаны енгізу. Ал ең соңғы нұсќа

– тікелей теңгені енгізу.

Біз алғашќы үш нұсќаны бізге тиімсіз болғандыќтан жарам-

сыз деп таптыќ. Єуелі аралыќ валютаны, ал бір жылдан кейін –

түпкілікті валютаны енгізіп, тұрғындарды екі жаќќа алаңдатып,

психологиялыќ ќысымға салуға болмайтын еді. Сондыќтан тал-

ќылаудан кейін жұмыс тобы соңғы нұсќаға бірауыздан дауыс

берді, сонымен бірге оның кемшіліктері мен артыќшылыќтарын

да түсіндік.
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Артыќшылыќтары айќын болатын. Республика тєуелсіз аќша

кредит саясатын жүргізе алады. Жаңа банкноттарды бірнеше

дєрежедегі ќорғаудың болуы жалған аќша жасаудың

мүмкіндіктерін азайтатын. Ұлттыќ валютаны тікелей енгізгенде

халыќ аќшаларын бір рет ќана айырбастайтын. Оның үстіне

1990 жылғы желтоќсандағы 50 жєне 100 рубль номиналындағы

банкноттарды айырбастаудың машаќаты єлі жадымыздан шыќ-

паған еді.

Ұлттыќ валютаны енгізудің кемшіліктері де болды. Сол ке-

зеңде барлыќ техникалыќ мєселелер аяғына дейін аныќталып

бітпеген болатын. Єсіресе металдан жасалатын майда тиындар

жайы єу бастан ќиындыќ туғызған-ды. Салынып жатќан монета

сарайы тиынның ќажетті мөлшерін жылдың аяғына дейін жасап

шығуға мүлде үлгермеді. Осыған байланысты жұмыс тобы ара-

лыќ шара ретінде ќағаз тиындарды шығаруға, ал одан кейін

барып, монета сарайы дайын болған кезде, айналымға нағыз ме-

талл тиындарды енгізу туралы шешім ќабылдады.

Сонымен бірге теңгені енгізуге байланысты жұмыстар бойын-

ша, біз бұрын тіпті ойланбаған – валюталыќ режим жєне валю-

талыќ бағам сияќты жаңа проблемалар туындады. Өзгермелі

бағамдағы, шектеулі көлемде баќылауға алынатын өзгермелі ба-

ғамдағы, бір валютаға (АЌШ долларына) байланған немесе ва-

люта себетіне байланған тєрізді єр түрлі нұсќалар бойынша «иє»

немесе «жоќ» деп, тағы да талќылаулар басталды. Валюталыќ

рыноктағы басќарылатын өзгермелі бағамның режиміне тоќтал-

дыќ. Егер де елдің резервтегі валюталыќ ќоры валюталыќ бағам-

ды басќаруға жеткілікті болмаған жағдайда, ай сайын 2-3% ќұнсыз-

данатын теңгенің бекітілген бағамын енгізу көзделді. Валютаның

бірыңғай бағамын ќолдану принципті түрде шешілді, біраќ ше-

тел инвесторларының ќатысуымен жекешелендіруді іске асыр-

ғанда валютаның наќты сатып алу мүмкіндіктерінің орнын басќа

да тетіктермен шешу көзделді.

Маңызын біз кейіндеу түсінген тағы бір таңдау – ұлттыќ

валютаның конверсиялануына ќатысты болды. Халыќаралыќ ва-

люта ќорының өкілдері үнемі толыќ конверсиялауды енгізудің

ќажеттігін ылғи да атап көрсетіп отыратын, өйткені бұл ќадам

мемлекеттің валюталыќ режимге араласуын азайтып, сыртќы

сауданы ырыќтандыруға жеткізіп, елді дүниежүзілік экономи-

каға біріктіретін. Сонымен ќатар олар валюталыќ баќылау өзінің

толыќ тиімсіздігін көрсетті, сондыќтан оны ќұрудың ешќандай

мєні жоќ деген пікірде болды. Сонымен бірге Халыќаралыќ ва-
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люта ќоры сарапшыларының кейбір пікірлерінің дұрыстығын се-

зіне отырып, біз басќа жағынан алғанда, сол кезеңде Шығыс

жєне Орталыќ Еуропаның бірде-бір елінің өз реформаларын бізден

үш жыл бұрын бастағандарына ќарамастан, конверcияланған

валютаны толыќ енгізбегенін білетінбіз. Осы елдердің барлығы

валюталыќ баќылаудың шараларын єртүрлі деңгейде ќалпына

келтіруге мєжбүр болды, өйткені олардың валюталары валюта

рыноктарында алаяќтардың шабуылдарына ұшырады.

Түптеп келгенде, біз бірыңғай валюталыќ бағам ќолдану жєне

ағымдағы есепшот бойынша жүргізілетін операциялар мен шетел

инвесторларының тапќан пайдасын аудартуды ќамтитын көлем-

де ғана теңгені жартылай конверсиялау туралы шешімдер ќабыл-

дадыќ. Өмір осындай таңдаудың дұрыстығын көрсетті. Халыќ-

аралыќ валюта ќоры мамандарының болжамы бойынша 1994

жылдың ќыркүйегінде бір АЌШ долларына шаќќандағы валюта

курсы 150 теңгеге дейін жєне одан кейін 1995 жылдың ќаңтары-

на ќарай – бір АЌШ долларына шаќќанда 200 теңгеге дейін

төмендеуі тиіс болды. Іс жүзінде теңгенің бағамы баяу ќарќын-

мен (айына 3-4% ) төмендеп отырды да, 1996 жылға ќарай бір

АЌШ долларына 70 теңге деңгейінде тұраќтанды.

Біздің еліміздің ұлттыќ валюта шығару мен оның ќызмет

жасауын ќамтамасыз ете алатын ќабілеті 1993 жылы 1 ќараша-

да, Ќазаќстанның алтын валюта резерві туралы мєліметтері жа-

рияланғанда белгілі болды. Мамандардың есептеуінше, ұлттыќ

валютаны енгізу ќарсаңында елдің алтын валюта резерві, ең аз

дегенде, оның импортының үш айлыќ көлеміне тең болуы тиіс

екен. Сол уаќытта Ќазаќстан үшін ол кемінде 500 млн. АЌШ

доллары көлемінде болуы керек болса, бізде сол кездегі алтын

валюта резерві 722,9 млн. АЌШ долларына бағаланды. Біз тең-

гені енгізуге артығымен дайын екенбіз.

Єрине, бүгіндері 25 млрд. АЌШ доллары шамасында болатын

біздің ќазіргі резервімізбен салыстырғанда, бұл сан кісі күлерлік-

тей сияќты. Біраќ сол кезде бұл біздің валютамызды енгізуге

кедергі бола алатын себеп еді.

1993 жылы 3 ќарашада Ресей мен Ќазаќстан делегациялары-

ның жұмысшы кездесуінің хаттамасына екі премьер-министр

С. Терещенко мен В. Черномырдин ќол ќойды. Ќалыптасќан

жағдайда, бірыңғай рубль аймағынан шығудың оңтайлы жолы –

Ќазаќстанның өзіндік аќша таңбаларын енгізуі жєне таяу ара-

ларда аќша жүйесін нығайтуға байланысты шараларды іске асы-

руы екендігін Ресей ресми түрде мойындады.
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Тауар айналымының үлкен көлемін ескере отырып, Ресей мен

Ќазаќстанның заңды жєне жеке тұлғалары арасындағы ќолма-

ќол есеп айырысулар рубльмен немесе Ќазаќстанның ұлттыќ

валютасымен іске асырылады, ал көрсетілген есеп айырысулар-

дың тєртібі жеке келісімдермен аныќталады деген ереженің біз

үшін принципті маңызы болды.

Ќазаќстан жағы азаматтарға Ќазаќстанның валютасы мен

Ресейдің рублін рыноктыќ бағам бойынша өзара айырбастай алуға

жағдай туғызу міндеттерін екі жаќ өздеріне алады деген ережені

енгізуді талап етті.

Сөйтіп, теңгені енгізуді рубль аймағының ќолданылуымен

байланыстыра отырып, біз тағы бір проблемаға тап болдыќ. Сол

кезге таман, біздің теңгені енгізу жөніндегі комиссия енді ғана

жұмысын бастаған кезде, Украина, Молдавия, Єзербайжан, Гру-

зия жєне Ќырғызстан өздерінің ұлттыќ валюталарын енгізіп те

ќойған еді, Түркіменстан да өзінің осындай ойы бар екендігін

жариялаған. Сол кездің өзінде бізді ќатты алаңдатќан жағдай,

валютаны енгізудің маңызды шарттарының бірі – айналымнан

алынған кеңестік рубльдерді міндетті түрде Ресейдің Орталыќ

банкіне өткізуді осы мемлекеттердің бірде-бірінің ќамтамасыз етпеуі

еді. Бізбен көршілес елдерде ұлттыќ валютаның енгізілуінен кейін

жай ќағазға айналған, ал теңгені енгізгенге дейін Ќазаќстанда

заңды төлем ќұралы болып тұрған «рубльдік» аќша массасы бізге

ќарай лап бере ме деп ќауіптенгенбіз. Айтќандай-аќ, біздің ќаупіміз

көп ұзамай шындыќќа айналды.

1993 жылы 5 ќарашада мен, ұлттыќ валютаны енгізу ќарса-

ңындағы ќажетті ќадамдардың бірі есебінде, «Аќша жүйесін тұраќ-

тандырудың кезек күттірмейтін шаралары туралы» Жарлыќќа

ќол ќойдым. Мұндай шараның жеделдігі Ќазаќстанның аумағы-

на көрші елдерде айналымнан алынып тасталған кеңестік рубль

банкноттарының заңсыз єкелінуінің күрт өсуімен байланысты

еді. Бұл жағдай республиканың ќаржы жүйесін бүлдіріп, онсыз

да ќұнсызданудың апатты екпінін жеделдетіп, халыќтың тұрмыс

деңгейін төмендетіп жіберетін еді. Мемлекет пен халыќтың эко-

номикалыќ мүдделерін ќорғау маќсатында, заңды жєне жеке

тұлғалардан түсетін 1961-1992 жылдардағы банкноттар түріндегі

ќолма-ќол аќшаны арнайы есепшоттарына жинаќтап, Ќазаќстан-

ның Ұлттыќ банкінен ќосымша нұсќау алынғанша олар жұмсал-

масын деген тапсырма берілді.

Осы кезге таман мен Мемлекеттік комиссияның барлыќ мүше-

лері ќол ќойған, барлыќ ќажетті дайындыќ шаралары аяќталды,
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банк жүйесі ұлттыќ валютаны енгізуге дайын деген ќорытынды-

ны алдым. Єрине, мұның алдындағы барлыќ жұмыстар ќатаң

түрде ќұпия жағдайда жүргізілді. Банкноттар Лондоннан жүк

таситын самолеттермен өнеркєсіп жабдыќтары деген  желеумен

Ұлттыќ ќауіпсіздік комитеті жергілікті жерлерге теңгені тасып

жеткізу ісіне баќылау жасады.

Үрей туғызбас үшін, халыќты алдын ала дүрліктірудің ќажеті

жоќтығын біз түсіндік. Ресеймен жүргізілген келіссөздердің

көпшілігінің ќорытындылары жарияланғанымен жєне халыќ

ұлттыќ валютаның енгізілуі сөзсіз екендігін түсінгенімен, біз бас-

ќаша бағыттағы аќпараттарды таратпадыќ. Бұл сұраќтардың ішінде

аќша айырбастаудың шарттары жєне мезгілі, оның бағамы жєне

көптеген тағы басќа мєселелер болды, оның ішінде, атап айтќан-

да, айырбастау тєркілеу сипатында жүре ме, жоќ па деген сұраќ

та тұрды. Єрине, сонымен бірге, бұл ќашан болады деген сұраќ

та сөзсіз ќойылды. Мен саяси шешім ќабылдап, теңгені енгізудің

наќты мерзімін көрсетуім керек болды. Міне енді осыған біраз

егжей-тегжейлі тоќталғым келеді.

Бізге көрші мемлекеттердің бєрі де Ќазаќстанның ұлттыќ ва-

лютасының енгізілуі туралы бұдан єлдеќайда бұрын ашыќ жєне

тікелей ескертілген. Бұрынғы Одаќтың елдері өздерінің саяси

егемендігін жариялағанымен, олардың өзара тығыз байланыста-

ры бар екенін, оның ішінде бір-бірінің экономикаларына ыќпал

ететіндерін біз түсінетінбіз. Сондыќтан да бір елдің ұлттыќ ва-

лютасын енгізуіне басќаларының да дайын болуы керектігін айту

керек. Ресейдің жасағанын жасау біздің ойымызға да кірген жоќ.

Мысалы, біз теңгені енгізу туралы мєселені талќылаған алғашќы

елдердің бірі Өзбекстан еді. Бізбен шекаралас біздікі сияќты про-

блемалары жєне бізбен байыпты экономикалыќ байланыстары

бар маңызды єріптесіміз Өзбекстан да рубль аймағында болатын.

Мен президент Ислам Каримовпен: бір-бірімізге проблемалар

туғызбаймыз, ұлттыќ валюталарды бірлесе отырып, бір күні жєне

бір сағатта енгіземіз деп, алдын-ала келісіп ќойғанмын. Дєп осы-

лай жасадыќ та. Өзбекстан өзінің «сумын» 1993 жылы 15 ќара-

шада енгізді.

Иє, «Х» сағаты 1993 жылғы 15 ќараша болып көрсетілді. 12

ќарашада ќол ќойылды, ал 13 ќарашада «Ќазаќстан Республика-

сында ұлттыќ валютаны енгізу туралы» Жарлыќ халыќќа жария

етілді. 12 ќарашада, кешкілік мен теледидар арќылы еліміздің

тұрғындарына арнап сөз сөйледім: Ќазаќстанның тарихындағы

бірінші ұлттыќ валюта – теңгені енгізетінімізді жарияладым.
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Сол бір есте ќалатын жұмада мен ќатты толќу үстінде бол-

дым. Ќазаќстанның барлыќ азаматтарын, Ќазаќстан мемлекеттігін

ќұру жолындағы біз жасаған ең бір шешімді жєне түбегейлі

ќадам туралы хабарландыру міндеті тұрды. Халыќ бұған ќалай

ќарар екен? Мен өзімнің сөзімде жұртќа, валютаны енгізу біз

үшін мєжбүр болған шара екендігіне ќарамастан, осы ќадамның

бүкіл мєнділігін жєне тарихи маңызын жеткізуге тырыстым.

1. Ресей рубль аймағынан өзі шыќты, 26 шілдеден бастап

біздің валюталыќ жүйелеріміз бөлінді, сондыќтан бұл

мєжбүрліктен жасалған ќадам болып табылады, өйткені жаңа

рубль аймағына бізді жібермейді;

2. ұлттыќ валютаны енгізу Ресеймен жєне ТМД елдерімен

арадағы шаруашылыќ жєне басќа байланыстар үзілді деген

сөз емес;

3. бұл ќадам республиканың экономикалыќ егемендігін бекі-

ту үшін жєне тєуелсіз экономикалыќ саясат жүргізу үшін

ќажет;

4. республика ќолма-ќол аќшамен ќамтамасыз етуде ќиын

жағдайды басынан кешуде, ал бұл ќадам жұртты ќолма-ќол

аќшамен ќамтамасыз етудегі бірден-бір амал болып табылады.

Дерек көзі: Ќазаќстан Республикасы

Президентінің Мұрағаты

1993 жылы 15 ќарашада 08.00 сағаттан бастап Ќазаќстанның

территориясында өзінің ұлттыќ валютасы – теңге енгізілді. Мы-

надай бағам ќойылды: 500 рубльге 1 теңге.

Осы кезге дейін жаңа валютаның банкноттары мен тиындары

республиканың барлыќ облыстары мен аудандарына тасып жет-

кізілген болатын. Кеңестік аќша реформаларының тєжірибесіне

сүйене отырып, комиссия аќша айырбасты тек ќана екінші дең-

гейдегі банктердің бөлімдерінде ғана жүргізілмеуі керек, бұл

жұмысќа пошта бөлімдері жєне сол сияќты ќызметшілері көп

кєсіпорындар да ќосылуы тиіс деп шешті.

Теңге айырбастаудың бірінші күнінен бастап заңды төлемаќы

ќұралына айналатындығы, ал айырбастау кезеңіндегі бес күннің

ішінде рубльді заңды төлемаќы ќұралы ретінде толыќ пайдала-

нуға болатыны жарияланды. Сонымен бірге біз бұл күні рубльдің

айналымға көптеп шығарылуының жєне тауарларды жаппай са-

тып алудың алдын алатын шараларды ќабылдауға тырыстыќ.
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Ұлттыќ валютаны төрт ќайнар көзден: Ұлттыќ банктің алтын

валюта резервінен, Республикалыќ валюта ќорынан, Ішкі тұраќ-

тандыру ќорынан (егер оны халыќаралыќ ұйымдар беретін бол-

са) жєне төлем балансының тиімді сальдосынан ќамтамасыз етуді

жєне ойластырдыќ. Одан кейінгі басты міндет – экспорт көлемін

кеңейту жєне экспорттан келетін валюталыќ аќшаның түсуіне

тєртіп орнату болды.

Ұлттыќ валютаны орныќтырудың алғашќы жылдарында ше-

тел валютасының сұранымына ішкі көздердің біршама тапшы-

лығы байќалды. Валюталыќ ќаржының елден кетуі валюталыќ

бағамның тұраќтылығына ќауіп туғызды. Бұл үшін капиталдың

резиденттерден резидент еместердің пайдасына өтуін ќарастыра-

тын валюталыќ операциялар, теңге енгізілген күннен бастап ли-

цензиялануы тиіс болды, ал бұған дейін ағылып келген капитал

тек статистикалыќ есеп үшін ғана тіркелетін.

Ұлттыќ валютаны енгізу принципті түрде жаңа міндеттерді

туғызды. Теңгенің төлемдік ќызметін күшейтті, ұлттыќ валютаға

деген сенімді арттыру негізгі міндеттердің біріне айналды. Осы

бағытта мына шаралар іске асырылды: экспорттыќ жєне импорт-

тыќ төлемдерді, баж салыќтарын теңгеге ауыстыру, бөлшек сау-

даны шетел валютасы есебінен жүргізуге тыйым салу, Ќазаќстан

Республикасының резиденттері болып табылатын заңдыќ тұлға-

лардың баспа-бас айырбас операцияларын жасауға тыйым салу.

Осының бєрі ахуалды тұраќтандыруға жєне біздің ұлттыќ валю-

тамыз – «теңгені» аяғынан тұрғызуға мүмкіндік берді.

1998 жылғы Ресейдегі ќаржы дағдарысы жас валютаның

«беріктігін сынаудың» көрінісі болды. Ќазаќстанның сауда єріптес-

тері – бірќатар елдердің ұлттыќ валюталарының ќұнсыздануы

теңгенің наќты ќұнының ќымбаттауына алып келді, бұл өз тара-

пынан Ќазаќстан экспортының бєсекелік позициясының төменде-

уіне єсер етті. Ұлттыќ банк іске асырған көлемді валюта интер-

венцияларының уаќытша ғана єсері болды, ол сонымен бірге

біздің алтын валюталыќ резервіміздің біршама төмендеуіне алып

келді. Теңгені ќұнсыздандырудың ќажеттігі туды. Осы көрсетіл-

ген мєселелерге байланысты, сол кезеңде басќарудағы өзгермелі

бағам режимінен теңгенің еркін ќимылдайтын айырбас бағамына

өту туралы шешім ќабылданды.

Теңгенің еркін ќимылдайтын айырбас бағамының режимі 1999

жылы сєуірде, Ресейдегі ќаржы ахуалы тұраќтанған жєне елдің

ішіндегі күтілген ќұнсыздану төмендеген кезде енгізілген бола-

тын. Осымен ќатар жеке тұлғалардың теңгелік салымдарын жєне
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заңдыќ тұлғалардың екінші дєрежедегі банктердегі депозиттерін,

сондай-аќ зейнетаќы ќорларындағы теңгелік активтерді ќорғау

жөнінде шаралар ќабылданды. Соның ішінде, зейнетаќылыќ ак-

тивтер бұрынғысындай жоғарғы бағамда, мемлекеттік бағалы

ќағаздарға конверсияланды. Экспорттыќ түсімнің 50%-ын міндетті

түрде уаќытша сату енгізілді. Банктердің жаңа режимге бейімде-

лу кезеңінде резервтік талаптар 10-нан 5%-ға дейін уаќытша төмен-

детілді, сол сияќты басќа да нормативтер жұмсартылды.

Көптеген «сарапшылар» осы жолы да, ескі дєстүрмен, тең-

генің еркін ќимылдайтын айырбас бағамы режимін енгізудің апатты

салдары болады деген сєуегейліктер айтты. Олардың теңгенің

«еркін ќимылға» жіберілуі оның адам айтќысыз ќұнсыздануын

туғызады, өйткені теңге осы күнге дейін ќолдан демеу жасалып

отырылған валюта болды деген жєне т.б. пайымдаулары Ресей-

дегі болған дағдарысты єлі ұмытпаған адамдардың арасында

дүрлігуді күшейтті. Иє, теңге бағамының төмендеуі шынында да

болды. Біраќ ешќандай да апатты емес, ќайта, сол кезеңде бұл

өзінің жағымды рөлін де атќарды. Теңгенің еркін айырбас баға-

мы режиміне өтуі Ќазаќстан экспортының бєсекелік позицияла-

рын ќалпына келтіруге жєне өндірісті ќайтадан өсіруге мүмкіндік

туғызды. Нєтижесінде еліміздің төлем балансы едєуір жаќсарды,

алтын валюта резерві өсті, банк жүйесі кєдімгідей нығайды.

Теңгені еркін айырбас бағамы режиміне ауыстыру ќажеттігі

арзан импорттың, оның ішінде Ресейден єкелінген тауар тасќы-

нының єсерінен Ќазаќстан кєсіпорындарының бєсекеге ќарсы тұру

мүмкіндіктерінің төмендеуімен, сонымен ќатар, теңгенің белгі-

ленген бағамын ќолдауға ќажетті алтын валюта резервінің азаю-

ымен де түсіндіріледі. Басќа режимге ауыстыру дайындалып,

сыртќы экономикалыќ ахуалдың одан арғы дамуының ыќтимал

сценарийлері жєне єртүрлі валюталыќ режимдер жағдайында

айырбас бағамы өзгеруінің нұсќалары ќарастырылғанды. Халыќ-

аралыќ валюта ќоры мен Дүниежүзілік банк біздің бұл шешімімізді

ќолдап, айырбас бағамының «рыноктыќ тетіктердің ыќпалымен

ќалыптасуы» керектігін көрсетті.

Теңге енгізген уаќытынан бастап, тек ќана ағымдағы опера-

циялар бойынша конверсияланған валюта болды. Біраќ біз біраз

уаќыттардан кейін оның толыќ конверсиялануына жету маќса-

тын ќойдыќ. 1996 жылы шілдеде Ќазаќстанның Халыќаралыќ

валюта ќоры келісімінің VIII бабына ќосылуына байланысты тең-

генің еркін конверсиялануын ќамтамасыз етудің шарттарына ќол

жетті. Сол бойынша, Ќазаќстан өзіне ќандай да болмасын валю-
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талыќ шектеулер енгізбеуге, єр алуан валюталыќ бағамдарды

ќолданбауға, VIII бапќа ќайшы келетін екі жаќты төлемдік келі-

сімдерді жасамауға немесе төлем балансы себептерімен байланыс-

ты шектеулер кіргізбеуге міндеттер алды. Сол кезде ағымдағы

халыќаралыќ келісімдер бойынша төлемдер мен аударымдарды

орындауға шектеулер алынып тасталды. Шетелдік инвестиция-

лыќ салымдарға байланысты аќша аударымдарының еркіндігіне

кепілдік берілді, резидент еместер үшін конверсиялаудың жєне

шетел валютасын ішкі рынокта сатып алудың еркін тєртібі енгізілді,

жеке тұлғаларға белгілі бір сомадағы шетел валютасын дєлел-

дейтін ќұжаттарды көрсетпей-аќ шетке шығаруға рұќсат етілді.

Осының барлығы бізге 2007 жылға таман теңге толыќ конверсия-

лануға жетеді деп сеніммен айтуға мүмкіндік береді. Басќаша

айтќанда, ұлттыќ валюта тек ағымдағы емес, сонымен ќатар

күрделі операциялар бойынша да конверсияланатын болады.

Жалпы, ќазірдің өзінде-аќ, теңгені енгізу «алаќайлап өтті»

деп толыќ сеніммен айтуға болады. Біраќ та сол кезде-аќ, біз

жұрттың барлығы жаңа валютаны енгізуге психологиялыќ жа-

ғынан дайын бола ќоймағандығын жєне теңгеге ќатысты жағым-

сыз наќты ќауіптің бар екенін білдік. Сол сияќты, жаңа валюта-

ны ќолдау үшін ќажет ќатаң аќша-кредит саясаты – жалпы,

біздің тұрғындар арасында да жєне, ішінара, біздің депутаттар

арасында да ұлттыќ валютаның жаңа ќарсыластары пайда бола-

тынын оңай-аќ болжауға болатын.

Ұлттыќ валютаны енгізу үшін аќша-кредит, салыќ, бюджет,

кеден жєне сыртќы сауда саясаттары саласында, бізге аса ќысќа

мерзімде, бүтіндей кешенді шараларды іске асыруға тура келді,

өйткені бізге бір-аќ рет талпыныс жасауға мүмкіндік берілді, ал

уаќыт мүлде аз еді.

Ұлттыќ валюта ретіндегі теңге, біздің еліміздің тарихында

өзінің рөлін тєуелсіздіктің экономикалыќ негізі ретінде ғана

атќарған жоќ. Кейбір жағынан алғанда теңге – бұл тарихымыздың

өзінің толымды бір бөлігі, өз заманының нысаны. Мен осы жерде

біздің теңгенің биыл – 13 жылдың ішінде біздерге үйреншікті

болып кеткен бейнесін өзгереді деп те айтар едім. Банкноттар-

дың жаңа дизайнын енгізудің таза техникалыќ аспектілерін сөз

ќылатын болсаќ, аќша шығару өндірісіне ќызмет жасайтын дүние-

жүзілік жетекші фирмалар олардың портретсіз нұсќаларын артыќ

көреді. Айырбастаудың басты маќсаты жалған аќша жасаушы-

ларға ќарсы тұру. Интерпол дүние жүзінің барлыќ елдерінің

орталыќ банктеріне өз валюталарының дизайны мен техникалыќ
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сипатын, єрбір 5-7 жыл өткен сайын өзгертіп отыруды оќтын-

оќтын табандылыќпен ұсынуда. Ескі аќшаларды жаңаларына

ауыстыру – кєдімгі дүниежүзілік тєжірибе. Мєселен, жаңа ди-

зайндағы банкноттарды жасау барысында, єртүрлі номиналдарда

белгілі бір мөлшерде жєне белгілі бір дєрежеде, жалпы алғанда

ќорғаудың 16 түрлі элементтері пайдаланылды.

Валютаның түрін өзгерту барысында бєрі есептеледі: жаңа

технологиялар, бояулар, ќорғаудың элементтері, тенденциялары.

Бұлар мєселенің техникалыќ жағы. Алайда басќа да жағы бар.

Ќазаќстан – єртүрлі этникалыќ топтар өмір сүріп жатќан, сирек

кездесетін мемлекет. Купюрада сыйлы адамның суретінің салы-

нуы ќашанда: неге ол, неге басќа емес? – деген сұраќты туғы-

зады. Немесе, неге мынаны еске алады да, басќаны ұмытып

кетеді? Аќша адамдардың арасын ашудың себебі болмауы ке-

рек, ќайта оларды біріктіруге ќызмет етуі тиіс. Өйткені аќша –

мемлекеттіліктің рємізі, елдің ќуатының, оның халыќаралыќ

беделінің өзіндік көрсеткіші. Жаңа теңгеде ќазаќтарға да жєне

бүкіл дүниежүзілік мєдениетке де ортаќ ќатысы бар – тас бет-

індегі суреттер, көненің археологиялыќ олжалары, біздің таңға-

жайып табиғатымыз жєне солармен бірге Ќазаќстанның ерек-

шелігін сипаттайтын – елтаңба, ту, екі астанамыздың да

көріністері бейнеленбек.

Теңге өзінің тарихына да, єлемнің тарихына да, дєлірек айт-

ќанда, єлем аќшаларының тарихына да өзінің жарќын беттерін

жазды. Ќазаќстанның монета сарайы ќазірдің өзінде дүние жүзінде

осы саладағы ќазіргі заманға ең лайыќты кєсіпорындардың бірі

деген беделге ие. Біраќ Ќазаќстанның монета сарайын осыдан

екі жыл бұрын TUV СERТ сертификациялыќ ұйымының халыќ-

аралыќ ISO 9001:2000 стандартымен сертификаттағанын білетін-

дер кемде-кем. Оның өкілдері көптеген монета көрмелеріне ќаты-

сып жүр. Кейде нумизматтардың Ќазаќстан тиындарына деген

сұранысы кереметтей өсіп, жєрмеңкелердің жабылуына дейін-аќ

олардың сатылып кететін кездері аз болмайды. Таңќаларлыќ нєрсе,

Ќазаќстан үшін бірінші жєрмеңкеден айырмашылығы, өнімнің

өзі емес, элитарлыќ оќиғаға алыстағы Азия елінің ќатысуы (ну-

мизматика саласындағы төрт дүниежүзілік шараның бірінде) болды.

Ќазаќстан тиындарына деген ќызығу кєсіби жєне өте жоғары.

Ең алдымен, ќандай да болмасын саясаттандырылудан ада жєне

шекуінің сапасының мінсіздігі ерекше көрінетін оның дизайны

ќызыќтырады.
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Болашаќќа ќарай алға, интеграцияға ќарай кейін

Теңгенің енгізілуімен байланысты еліміздің тєуелсіз ќаржы

жүйесінің өмір сүруінің есебі басталды, ол ќазіргі ағымда дүние-

жүзілік еңбек бөлінісі жүйесіне кіруге жєне бєсекеге жеткілікті

түрде дайындалған деп танылуда. Сол уаќыттан бастап макро-

экономикалыќ көрсеткіштерді тұраќтандыру жөнінде кешенді

шаралар іске асырыла бастады. Ол көрсеткіштер 1993 жылы ќара-

шада негізі ќаланған экономикалыќ өсудің іргетасы болды.

Біз ең басынан-аќ аралыќ валютадан бас тартып, ұлттыќ мүдде-

мізге жауап беретін, өзіміздің бюджеттік жєне аќша-кредиттік

саясатымызды іске асыруға кірістік. Біздің валюта, бүтіндей

алғанда, бүкіл осы кезеңде өзінің тұраќтылығын көрсетті жєне

бірќатар көрші елдерде орныќты сұранысќа ие болды.

Мұндай нєтижелерге жету оңай болған жоќ. Ұлттыќ валюта-

ны енгізу өздігінен ешќандай да єлеуметтік-экономикалыќ про-

блемаларды шешпейтінін біз түсіндік. Ол былай тұрсын, аќша-

ның ќұнсыздануына ќарсы саясаттың жєне ќаржыны пайдала-

нуға ќатаң баќылаудың болмауы жағдайында, валютаны енгізу

осы проблемаларды ќатты асќындырып, халыќтың жаңа валю-

таға сенімін бұзуы мүмкін еді. Оны ќалпына келтіру өте ұзаќќа

жєне ќиындыќќа соғатыны аныќ.

Басќа елдердің тєжірибесі көрсеткендей, өз валютаңды сєтті

енгізіп, оны ќолдап отыру үшін, ќатаң аќша-кредит жєне салыќ-

бюджет саясатын жүргізу керек. Менің бұрын айтќанымдай, бұл

жұрттың бєріне ұнаған жоќ, біраќ та біз ќалтамызға ќарап, тек

өз күшімізге сүйеніп өмір сүруді үйренуге тиіс болдыќ.

Сонымен ќатар, Ќазаќстан 1992-1993 жылдары Ресейге ќара-

ғанда єлдеќайда жұмсаќ аќша-кредит саясатын жүргізді, ал біраќ,

айта кету керек, бұл бізге аса пайдалы болған жоќ. Сондыќтан

да сол кезде Ќазаќстанның үкіметіне де, ұлттыќ банкіне де аху-

алды өзгерту үшін жұмысты ќайта ќұру ќажет болды. Біраќ та

оның есесіне ќазір осыдан он жыл бұрынғы ахуалды бір кездегі

Одаќќа кірген мемлекеттердің экономикалыќ жүйесінің бүгінгі

жағдайымен салыстыру ќиын. Халыќаралыќ валюта ќоры мен

Дүниежүзілік банктің тєуелсіз сарапшыларының бағасы бойын-

ша, іске асырылып отырған экономикалыќ реформалардың ќар-

ќыны жєне тиімділігі жөнінен Ќазаќстан көшбасшылардың ќата-

рына шыќты. Ќазаќстан 400 млн. АЌШ долларына тең Халыќ-

аралыќ валюта ќорына берешек ќарызын уаќытынан бұрын төледі
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жєне 350 млн. АЌШ долларына тең еврооблигацияны уаќытын-

да жапты. Бұл біздің халыќаралыќ беделіміздің едєуір өсуіне

алып келді. Біздің табыстарымызға берілген жоғары бағаны Ре-

сейдің жоғарғы лауазымды мемлекеттік шенеуніктерінің ауызда-

рынан да естуге болады.

Ресей – зор перспективасы бар кең байтаќ ел. Біз, ќазаќстан-

дыќтар, көршіміздің гүлдене беруін шын жүректен тілейміз. Біздің

ортаќ тарихымызда жаќсы да, жаман да аз болған жоќ. Бұл,

єрине, тарих. Тєуелсіздік жағдайында біз Ресеймен достыќ, тепе-

тең стратегиялыќ ќатынастар орнатќымыз келеді. Бұл Ресейдің

мүддесіне де сай келетініне мен сенімдімін. Біздің елдер арасын-

дағы келісімдерде де осылай жазылған. Біздің елдер арасында

көбірек сенім орныќтыру жолында В.В. Путин екеуміз алға ќарай

ұзап кеттік.

Біраќ Ресей біркелкі емес. Онда єртүрлі ағымдар бар. Басшы-

лыќќа бұрындары ешкім білмеген, біраќ өркөкірек, кеңестік өткен

тарихтың экономикалыќ, адами байланыстарын аз білетін адам-

дар келіп жатты. Жоғарыдағы жєне аймаќтардағы биліктің

єлсіздігін пайдаланып, олар ойларына келгенін істеді. Єрине, өзара

сенім мен байланыстарды саќтай отырып, Ресейдің де, көршілердің

де стратегиялыќ мүдделерін ескере отырып, істің бєрін саќтыќ-

пен жүргізуге болатын еді.

Олардың кейбіреулері біздерді, «банан республикасына» ай-

налдыруға єрекет жасағандарын ќазаќстандыќтар ұмытќан жоќ.

Наќ солардың ойластырмай айтќан мєлімдеулері біздің бірталай

отандастарымызды Ќазаќстандағы жылы орындарын тастап, Ре-

сейден жаќсы өмір іздеп кетуге итермеледі. Бүгіндері олар өздерінің

орталыќтары мен ассоциацияларында «тозаң басќан» ќағаздар-

дың астында отырып, көзєйнектерінің ќалың шынысының ар

жағынан сығырая ќарап, тоќсаныншы жылдардың басында Ќазаќ-

стан ұсынған интеграциялыќ идеяларға біртіндеп ќайтадан ора-

лудың ќалай жүріп жатќанын самарќау баќылайды.

Бүгіндері Ресейде шатќаяќтаулар мен экономикалыќ «єуес-

ќойлыќтың» орнына ұстамды есеп пен прагматизм келгеніне мен

ќуанамын. 1994 жылы мен айтќан Евразияшылдыќ идеясы, соны-

мен ќатар біздің мемлекеттердің интеграцияға ден ќоюы біздің

азаматтарымыздың ұзаќќа баратын бұдан да жоғары өмір дең-

гейіне жетуіне мүмкіндік береді деп үміттенемін, КСРО ыдыра-

ғаннан кейін он жыл өткенде-аќ, бүкіл ТМД аумағында біздің

мемлекеттердің экономикалыќ интеграциясына ќарай икемдел-

ген саясаткерлер көзќарастарының эволюциясын баќылауға бо-
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латын еді. Сонымен бірге, осы бірігу процестерінің біздерге бе-

ретін артыќшылыќтары айдан аныќ.

Интеграциялыќ процестердің елеулі түрде жандануы Ресейдің

президенттігіне В.В. Путиннің сайлануына байланысты болғанын

атап айтуым керек. Ол аз уаќыттың ішінде елдегі билікті нығайт-

ты, реформаландыруды жеделдетті жєне біздің ТМД-ғы интегра-

циялау жөніндегі күш-жігерімізді біріктіруге көп күш салуда.

Міне сондыќтан да бұдан үш жыл бұрын біз Біртұтас эконо-

микалыќ кеңістік (БЭК) ќұру идеясын ұсындыќ. Бұл бағыттағы

жұмыстар ортаќ валютаны енгізуге алғышарттар жасауға мүмкіндік

береді, ал валюталыќ одаќќа кіретін елдердің Интеграциялыќ

ынтымаќтастығы мен экономикалыќ саясаттарын жаќындасты-

рудың тиімділігін көтеру жөніндегі шаралар осының базалыќ

шарттары болып табылады.

Аталмыш жұмыста ештеңені де жаңадан ойлап табудың ќажеті

жоќ. КСРО-ның ыдырауы кезеңінде бүтіндей интеграциялыќ про-

цестермен айналысќан Еуропалыќ одаќтың мысалы бар. Біртұтас

экономикалыќ кеңістік елдері еуропалыќ сєтті тєжірибені сауат-

ты жєне парасатты түрде ќабылдаулары керек.

Егер де біртұтас экономикалыќ кеңістік Украинаның позиция-

сына байланысты іске аспайтын болса, онда барлыќ ќатысушы-

лар: интеграция – бұл ќажеттілік деген ұғым деңгейіне жеткен

кезде біздің жинаќтаған тєжірибеміз ЕурАзЭБ немесе басќа бірлес-

тіктерде пайдалы болмаќ. Бұл –бєріне де пайдалы. Бұл –

ќауіпсіздік жєне даму.

Біраќ өткен уаќыттың өн бойында «интеграция» атауына ма-

ғыналыќ толыќтырулар адам танымастай өзгерістерге ұшырап,

кейде не туралы єңгіме болып жатќанын баз біреулер түсінбей

де ќалады. Сондыќтан да интеграцияның біздерде бұрын ќалып-

тасќан мағынасын сөзсіз ќабылдап, оны көп жағдайда толыќ

пайдаланбадыќ. Бұған объективті де, субъективті де факторлар-

дың єсері болды. Егер біз оны өз бетімізбен пайдалана алмасаќ,

онда бұған үйрену керек. Өзара байланысќа, ынтымаќтастыќќа

жєне ортаќ маќсатќа жетуге үйрену керек. Ол үшін еуропалыќ

одаќќа ќарасаќ та жеткілікті. Ќандай да болмасын ќайшылыќтарға

ќарамастан (ондайлар жеткілікті), олар интеграцияны толыќ

түсінуге жеткен. Оның дєлелі – біртұтас валюта – «евроның»

енгізілуі, Еуропарламенттің болуы жєне басќа көптеген жєйттер.

Менің ойымша, мен былай да интеграциялыќ процестердің

пайдасына байланысты жеткілікті түрде айттым. Елдерді жаќын-

дастыру жолында наќты ќадамдарға баратын уаќыт келді. Бірінші
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кезекте, біртұтас экономикалыќ кеңістік шеңберінде. Иє, мойын-

дауымыз керек, интеграция, єсіресе валюталыќ одаќ біздің ел-

дерден экономикалыќ жєне саяси тєуелсіздік принциптерінен

белгілі дєрежеде шегінуді талап етеді. Біраќ, интеграция нєтиже-

лері мемлекет үшін, барлығынан бүтіндей тєуелсіз болу тілегінен

єлдеќайда зор пайда єкелмек. Биік шыңға жалғыз шығу мүмкін

емес, єріптестің мыќты сүйемелі ќажет. Шыңды бірлескен күшпен

ғана бағындыруға болады.

Менің пікірімше, «үлкен аға – кіші іні» сияќты ап-айќын,

наќты жікке бөлінген бұрынғы одаќтыќ «бауырластыќтағы» ба-

сымыздан өткен ќолайсыздыќтардан арылып, байсалды интегра-

цияға бару үшін біздің елдерімізге ұзаќ уаќыт керек. Біздің ортаќ

стратегиялыќ экономикалыќ мүдделеріміздің болуына жєне ре-

формалардың ќатарлас бағытта жүруіне ќарамастан, осылай бол-

маќ. Сондай-аќ біздің елдердің институттыќ өзгерістерінің бағы-

ты да бір ыңғайда алынған. Бұдан басќа, интеграцияға бөгет

жасайтын жүйелік проблемалар да баршылыќ. Біріншіден, бұл

сенімнің төмен дєрежесі, оны тек елдің өз ішіндегі заңды сол

сияќты мемлекетаралыќ келісімдерді сыйлау арќылы көтеруге

болады. Екіншіден, біртұтас экономикалыќ кеңістік елдеріндегі

(Белоруссияның, Ќазаќстанның, Ресейдің жєне Украинаның) сая-

си режимдер өздерінің мєні жағынан єртүрлі жєне Еуроодаќ

елдері арасындағы айырмашылыќќа ќарағанда бұлардың ай-

ырмашылыќтары едєуір үлкен. Осы себептен біздің елдеріміз

ќол ќойған келісімдер єлі де тұраќты емес, олар ішкі саяси

ағымдарға тєуелді болмаќ.  Үшіншіден, біз єрбір елдің ұлттыќ

мүддесінің түйіні неде жатќанын єлі түпкілікті шешкеніміз жоќ.

Өз мүдделерімізді өзіміз түсінуіміздің проблемалары интегра-

циядан бұрын шешілуге тиіс. Мұнысыз кез келген интеграция

ұзаќќа бармайды.

Ұлттыќ валютаны енгізу тєуелсіздіктің рємізіне айналды жєне

оның одан арғы ќызметі елдің єлеуметтік-экономикалыќ дамуын

жаќсартуға бағытталған түбегейлі нарыќтыќ реформаларды іске

асырмайынша мүмкін емес. Реформалардың барысында барлыќ

экономикалыќ ќайта өзгертулерді басты ойыншыларсыз яғни

меншік иелерінсіз жүзеге асыру мүмкін емес екендігін ұмытпау

керек. Наќ осы меншік иелері табының болуы нарыќтыќ эконо-

миканың түйінді элементі болып табылады. Бұған ќарай жасал-

ған алғашќы ќадамның бірі бүкіл елде көлемді жекешелендіруді

іске асыру болды.
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Ж
екешелендіру Ќазаќстанның ќазіргі тарихында нағыз ќай-

 шылыќты кезең болды. Тарихтың бұл кезеңі бұрынғы

социалистік елдердің бірде-бірінде бірыңғай баға алған жоќ. Польша,

Венгрия жєне Чехия елдерінен айырмашылығымыз – біз жекеше-

лендіруді мемлекеттік институттар ќұрылысымен ќатар жүргіздік.

Шығыс Еуропада батыс инвесторлары өз өндірісін апаруға дайын

тұрып, мемлекеттік меншіктің жедел сатылуына ыќпал етсе, Ќазаќ-

станның «бандиттік капитализм» үстемдік еткен өз єріптесі Ресей-

мен істес болуына тура келді.

Біз мемлекеттік институттар түпкілікті ќалыптасќанға дейін

жекешелендіруді кейінге ќалдыра алдыќ па? Өзбекстанның тєжіри-

бесі көрсеткендей, жеке меншік иелерін ќалыптастыру үрдісін

кейінге ќалдырсаќ, экономикалыќ жағдайымыз тіпті ќиындай түскен

болар еді. Біз тєуелсіздікке кіргенде, бізде тиімсіз єскери-өнеркєсіптік

экономика үшін толыќ өңделмеген жєне бєсекеге ќабілетсіз өнімдер

өндіретін алып кєсіпорындар бар еді, ол экономика кеңестік мем-

лекеттің тарихымен бірге келмеске кетті. Польша Президентінің

экономикалыќ кеңесшісі Марек Белка, ал одан кейін Премьер-

Министрдің өзі мойындағанындай, Польша Еуропалыќ ќауымдас-

тыќтың толыќ ќұќыќты мүшесіне айналған кезде, Польшаның та-

бысты кєсіпорындарының басым бөлігі таќыр таза жерде ќұрылған

жєне олардың социалистік кезеңде жекешелендірілген кєсіпорын-

дарға ешќандай да ќатысы болмаған.

Егерде жекешелендіруге баға беру керек болса мен, біріншіден,

бұл Ќазаќстанда єр түрлі тиімді де ынталы меншік иелерінің ќалып-

тасуына ќолайлы жағдай туғызған тарихи үрдіс болғанын айтар

едім. Бізде өсудің мыңдаған дербес нүктелерін солар жасады. Же-

кешелендіру жаңа экономикалыќ жєне ќоғамдыќ ќатынастар үшін

кеңістік ашып берді. Мемлекет түу басынан-аќ өнеркєсіпке ыќпал

етушіліктің жетегінде еріп кетпейтінін жєне шығынға белшесінен

батќан кєсіпорындарды ќолдай алмайтынын бірден аңғартты.
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Екіншіден, жекешелендіру кезінде жіберілген ќателіктер біздің

бєрімізге үлкен сабаќ болды. Мемлекет жекешелендірудің инвес-

тициялыќ купондары уаќытында жаңа пісіп жетілген ќазаќстан-

дыќ бизнесмендерді ќолдай отырып, инвестициялыќ ќорлардың

жұмысы жөнінде ќажетті заңнамалыќ база жасамады, ќорларды

басќарушыларға ќойылатын кєсіби біліктілік пен ќаржы талаптар-

ды аныќтамады; олардың салымшылар алдындағы жауапкершілік

деңгейі айтылмады. Соның салдарынан мемлекетке жекешеленді-

рудің осы кезеңіндегі сєтсіздіктің нєтижесінде пайда болған ха-

лыќтың сенімсіздігі мен түңілісін жою үшін мемлекеттің ұзаќ жұмыс

істеуіне тура келді. Үш жылдан соң біз зейнетаќы реформасын

жүргізу кезінде осы ќателіктердің бєрін ескердік. Мемлекеттік емес

зейнетаќы ќорларымен ќатар мемлекеттік жинаќтаушы зейнетаќы

ќорлары ќұрылды. Нормативтік-ќұќыќтыќ база барлыќ зейнетаќы

ќорларының жұмыс істеуі мен орналастырылуына ќатаң талаптар

белгіледі. Бұл істердің нєтижесі ұзаќ күттірген жоќ, бүгінде біздің

зейнетаќы жүйеміз барлыќ посткеңестік кеңістікте ең ойластырыл-

ған жєне сенімді жүйе болып табылады.

Ал ќане, ең басынан бастайыќ. Жекешелендірудің ќисынын

түсіну үшін сол кезеңде ќалыптасќан жалпы жағдайды суреттеп

көрейік. Ќазаќстан экономикасы жалпы одаќтыќ экономиканың

басќа одаќтас республикаларды шикізатпен ќамтамасыз ету міндетін

атќаратын жеке бір элементі болып табылатын. Мысалы, Ќазаќ-

станнан өндірілген мұнайдың 70%-ы, темір рудасының 55%-ы,

көмірдің 28%-ы, ќара металдың 46%-ы, синтетикалыќ каучуктің

86%-ы жєне негізгі химия өнімдерінің 54%-ы шетке шығарылды.

Сөйте тұра, республика сырттан єкелінетін, жан басына шаќќан-

дағы халыќ тұтынатын тауарларды өндіру жөнінде бұрынғы

КСРО-ның 15 республикасы ішінде 12-ші орынды иеленді.

Ќазаќстан тауар айналымының жалпы көлемінің ќалыптасуын-

дағы айќындаушы рөл бұрынғы КСРО-ның басќа республикалары-

мен өзара ќатынасына тиесілі болды, яғни, Ќазаќстанға жалпы

сырттан єкелінетін материалдыќ ресурстардың көлемі 84%-ды, ал

одан жалпы сыртќа шығарылатын өнім көлемі 91%-ды ќұрады.

Мысалы, сырттан єкелінетін өнімдердің ең көп үлесі (34%) металл

өңдеу мен машина жасау салаларына  тиді.

Єрине, мұның бєрі, тағы да ескертейін, ќазаќстандыќ экономи-

ка ќұрылымдарының табиғи шикізатты өндіру мен оны республи-

кадан тысќары жерлерге жеткізіп беруге бағытталып ќалыптасуы-

нан көрініс тапты. Ќазаќстандағы өндіруші салалардың үлес сал-

мағы бұрынғы Одаќ бойынша орташа көрсеткіштен 1,7 есе, Ресей-
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дегіден – 1,5 есе, Украинадағыдан – 2 еседен асып түсті. Ќазаќ-

станның негізгі өнеркєсіптік-өндірістік ќорларының 30%-дан аста-

мы өндіруші салалардың үлесіне тиді. Сол мезгілде рентабельділік

ќабілетін барған сайын жоғалтып жатќан өндірістік маќсаттағы

мүліктердің 90%-дан астамы мемлекеттің иелігінде болды.

Тағы бір «ерекше» кезең мемлекеттік меншіктерді тұрғындар-

дың жаппай талан-таражға сала бастауы болды. Бізде нарыќтыќ

идеяның өзіне нұќсан келтірген осы талан-таражды тоќтатуға шама

жетпеді. «Халыќтыќ меншікте» оның саќталуы жөнінде ќам жейтін

наќты айќындалған ие жоќ еді. Экономиканың мемлекеттік секто-

рын түбегейлі өзгерту үрдісін басќару, мемлекет меншігін  жос-

парлы түрде жекешелендіруді кеңінен жедел өрістету жєне мем-

лекеттік меншікті заңды түрде жекешелендіру түйінді мєселелер-

ге айналды.

Мемлекеттік ќамќоршылдыќтың бұрынғы ќалыптасќан жүйесін

неғұрлым тезірек ќиратып, мемлекеттік меншіктен жекешілдікке,

масылдыќ пен бєрін де «жоғары жаќ» шешеді деп күтушіліктен

жауаптылыќ пен іскерлікке ќарай жедел көшудің ќажеттігі айќын

болды.

Осының барлығына ќоса, Ќазаќстанда бұрын-соңды бұған ұќсас

іс-шаралар жүргізілмегенін де есепке алу керек болды. Бєрі де

бірінші рет, бєрі де жаңадан іске асырылып, жатты. Өмірдің на-

рыќќа ќарай күрт бет бұруын алғашында түсінбей, сенімсіздікпен

ќабылдағанына адамдар кінєлі емес еді. Сондыќтан оларды ќоғам-

дағы болып жатќан оќиғаларға неғұрлым көбірек тартып, жаңа-

лыќќа ќарсы пиғылдарын өзгерту өте маңызды болды.

Көп жағдайда үй іргесіндегі жєне саяжайлыќ жер телімдерін

жұртќа үлестіріп беру, сондай-аќ мемлекеттік пєтерлердің азамат-

тардың иелігіне берілуі осыған игі ыќпалын тигізді. Ќазаќстанда

болған жағдайдың аса күрделілігі жєне алда тұрған міндеттердің

мүлде жаңалығы осындай тың шешімдерді талап етті.

Оќиғалардың жылдам дамығаны соншалыќты, кейде болып

жатќан жағдайларды басќарудың орнына, олардың соңынан жүгіру-

ге тура келді. Бізге сол кездегі экономикалыќ ќатынастарды түбірімен

өзгерту ќажет болды. Кейбір жағдайда туындаған проблемалар-

мен күресу мүмкін болмай ќалды.

Өнімдері өтпегендіктен кєсіпорындар тоќтай бастады немесе

олардың шығарған өнімдері ќоймаларды толтырумен болды. Өткен

тарауда айтќанымдай, халыќ тұтынатын тауарларды өндіру үздіксіз

ќысќартылды. Бос ќалған сөрелер ұсыныс пен сұраныстың сєйкес

еместігін көрсетті. Ондаған мың адамдар жұмыссыз, күнкөріске

ќажетті ќаржысыз ќалды.
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Ауылдыќ жерлерде де аса ауыр жағдай ќалыптасты. Өнімдерін

орталыќтың сатып алуына бағытталған ұжымшарлар мен кеңшар-

лар  тауарларын өткізе алмай, аќшасыз ќалды. Бюджетке ешќан-

дай түсім болмағандыќтан, жалаќы мен зейнетаќыны төлейтін

ќаражат та болмады.

Елімізде түбегейлі реформалардың бастау алуына дейін жеке-

шелендірілген өз кєсіпорындарын аман саќтап ќалып, олардың рен-

табельділігін арттыруға, сөйтіп экономикамызды көтеруге ұмтыл-

ған жеке меншік иелерінің шоғырын ќалыптастыру ќажет болды.

Бұрынғы мемлекеттік кєсіпорындарды жеке кєсіпкерлердің ќолы-

на бергенде, оларды мемлекеттік басќару мен араласудан арыл-

тып, еркін ұстауға тырыстыќ. Ондай жеке меншіктегі фирмалар

мен кєсіпорындар жаңадан жұмыс орындарын ашып, өндіріс көлемін

реттеудің тың экономикалыќ байланыстарын өз еркімен орнатуға

мєжбүр болды, єрине, бұл экономиканың өздігінен сауығып, ты-

ңаюына алып келетін еді.

Алайда жекешелендіру ќажет болған өнеркєсіп орындарының

көпшілігі «экономикалыќ» мешелдік күйде болды. Олардың көбі

тек инвестициялар мен жаңа технологияны ғана емес, бұрынғы

кеңестік үлгідегі басшылар ќамтамасыз ете алмайтын, олардан гөрі

мыќты – сауатты менеджментті ќажет етті. Ол өз алдына болсын,

онсыз да бейберекеттік пен жазасыздыќ жайлап алған жағдайда,

сол кездегі ірі жєне орта өнеркєсіп кєсіпорындарындағы, ќызмет

көрсету саласы мен ауыл шаруашылығындағы басшылардың көбі

ќұрып бара жатќан зауыттар мен олардың еңбек ұжымдарының

есебінен өздерінің жеке басының баюын негізгі міндет етіп ќойды.

Мұндай басшылар еліміздің экономикасындағы аласапыран күңгірт

жағдайды пайдалана отырып, өздері ќалт-ќұлт етіп зорға тұрған

кєсіпорындарды ұрлап-тонаумен болды, өйткені олардың көпшілігі

одаќтыќ министрліктерге бағынышты болғандыќтан, Ќазаќстанның

олармен ешќандай байланысы да, ол үшін моральдыќ міндеттемесі

де жоќ болатын. Директорларды «сайлап алушылыќ» деп атала-

тын жағдай оларды бар жауапкершіліктен ќұтќарды.

Мұндай кезеңде республика үкіметінің єлі де сол кездегі мем-

лекет иелігіндегі меншіктерді талан-таражға салуды тоќтатарлыќ

наќты мүмкіндіктері болмағанын мойындаймын. Меншіктің тиісті

заңдары, айќын ережелерінің болмауы «ќызыл директорлардың»

жауапкершіліктен ќұтылып кетуіне жағдай туғызды.

Ќазір «халыќтыќ меншікті таратып бердіңдер» деп жєне тағы

басќадай деп бізді кінєлаушылар бар. Біздің осылай істегеніміз

үшін ќұдайға шүкір дейміз. Ондай жағдайда жєне белгілі бір
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кєсіпорындардың шынайы ќұндылығы мен келешегі ќандай екендігін

айќын білу ќиын еді. Көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші, көпте-

ген өнеркєсіп орындарында ескірген ќондырғыларға толы орасан

зор өндірістік жєне єкімшілік ғимараттар ќалќайып тұрады. Олар-

дың көбінде таудай болып жинаќталып ќалған ќарыздар еңсе көтерт-

пейді. Бұл кєсіпорындарда рентабельді өндірісті ќұру төтенше

көп күш-жігер, уаќыт пен ќаржы жұмсау талап етілді. Жағдайды

тұраќтандыруға бағытталған жедел де тиімді шаралар ќажет бол-

ды. Сол кезеңде жаппай сипат алған мүлікті талан-таражға салу-

шылыќ пен ысырапќорлыќ та мемлекет меншігінен алып, жекеше-

лендіру үрдісін еңсерудің ќосымша факторы болып табылды.

Осыған байланысты біз кең көлемді жекешелендіруге бардыќ.

Мемлекеттік меншікті жекешелендіру төрт кезеңмен жүргізілді.

Бұл кезеңдердің єрќайсысы өз маќсаттары мен міндеттерін көздеді.

Єрбір кезеңнің өз ерекшелігі болды. Бүгінде бұл жекешелендіру

үрдістерінің кезеңдері біз єуелде жоспарлағандай болып жүргізілді

деп айтуға келмейді. Дұрысында, єрбір кезең одан бұрынғылар-

дың ќисынды жалғасы болып табылды. Єрбір келесі кезеңде өткен-

дегі кезеңдердің барлыќ ќателіктері мен мүлт кетушіліктерін еске-

руге тырыстыќ. Ал ќателіктер мен сєтсіздіктер болды.

Өкінішке ќарай, жекешелендірудің инвестициялыќ купондары

дейтінге байланысты біздің көптеген үміттеріміз аќталмады. Мєсе-

лен, тұрғындарға жекешелендірілген кєсіпорындардың акцияла-

рын сатып алу үшін жекешелендірудің инвестициялыќ ќорларына

салатын жекешелендірудің инвестициялыќ купондарын таратып

бергенде, аталмыш ќорлардың өз активтерін өздерінің астыртын

фирмалары арќылы жымќырып ќалуына саңылау туғызылды. Бұл

алғашында олардың алдында ќаржылыќ міндеттемелерді алу, со-

нан кейін ондай міндеттемелерді жекешелендірудің инвестиция-

лыќ купондары есебінен сатып алынған активтер арќылы өтеу

жолымен жүргізілді. Нєтижесінде, жекешелендірілген кєсіпорын-

дар белгілі бір азғана топ адамдардың ќолында ғана ќалды, сөйтіп

халыќтыќ жекешелендіру идеясына нұќсан келтірілді. Егер де ќазір

сол жылдардағы инвестициялыќ жекешелендіру ќорлары басшы-

ларының аты-жөнін жарияласаќ, онда бүгінде шалќып-тасып өмір

сүріп жатќандардың кімдер екені белгілі болар еді. Ал ќарапайым

адамдар кєсіпорындар акциясын ала алмады. Бұл енді сол кездегі

жоғарыдағыдай жағымсыз єрекеттерге барған жандардың ар-ұятын-

дағы іс.

Ќазаќстандағы жекешелендіру тетіктерін жєне оның жөнді-

жөнсіздігін түсіндіру үшін осы кезеңдердің єрќайсысын сипаттап

өтейін.
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Бірінші кезең: ынталы жекешелендіру,

1991-1992 жылдар

1991 жылдың 22 маусымында «Мемлекет иелігінен алу жєне

жекешелендіру туралы» Заң ќабылданды. Осыған сєйкес мемле-

кеттік органдар кєсіпорын ұжымынан тек тиісті өтінім келіп түскен-

нен кейін ғана шешім ќабылдайтын болғандыќтан, мұндай жеке-

шелендіру ынталы деп аталатын сипат алды. Тек сонда барып

аукциондар, конкурстар өткізілді немесе өндірістік жєне єлеу-

меттік инфраќұрылымдарды еңбек ұжымына тегін беру жүзеге

асырылды.

Аталмыш заң жекешелендірудің бірінші кезеңіне (1991-1992

жылдардағы) бастапќы негіз ќалады, міне, соның нєтижесінде

меншік түрін өзгерту үрдісіне еліміздің азаматтарын еңбек ұжым-

дары арќылы барынша көп тарту идеясына негізделген алғашќы

нұсќадағы «Ќазаќ КСР-інде мемлекеттік меншікті мемлекет иелі-

гінен алу мен жекешелендірудің 1991-1992 жылдарға арналған

Бағдарламасы» жасалды. Бұл бағдарламада ымыраға келушілік көп

болды.

Аќша ќұнсыздануының ерекше ќарќын алуы жєне тұрғындар-

да ќаржының болмауы ескеріле келіп, Ќазаќстанда бүкіл тұрғын-

дардың бірі ќалмастан тұрғын үйлерді жекешелендіруге ќатысу

үшін төлем ќұралы ретінде оларға тұрғын үйді жекешелендіру

купондары тегін ұсынылды.

Бір купонның ќұны сол кездегі рубльге пара-пар болды. Беріл-

ген купондардың саны еңбек стажымен айќындалды, ал біреудің

асырауындағы адамдарға екі мыңнан купон таратып берілді. Бағ-

дарлама тұрғындардың ынтасын арттырып ќана ќоймай, жекеше-

лендіру үрдісінде бұрынғы мемлекеттік мүлікті еліміздің белсенді

тұрғындары арасында єділдікпен бөлуге болатынына халыќтың

үмітін оятты. Купондарға пєтер сатып алудың ќарапайым тетігі

ќысќа мерзімде тұрғын үй нарығын ќалыптастырып, халыќтың

белсендігін жєне нарыќтыќ ќатынастарды дамытудың басќа да

шарттарын ќамтамасыз етті. Єрі ќарай тұрғын үй купондары ша-

ғын жекешелендіру нысандары мен ауыл шаруашылығы нысанда-

рын сатып алу кезінде ќолданылды. Жекешелендірудің бірінші

кезеңі көбінесе жалдамалы жєне ұжымдыќ кєсіпорындардың ќұры-

луымен, сондай-аќ коммуналдыќ нысандардың аукциондарда са-

тылуымен сипатталады. Соның өзінде еңбек ұжымдарына ерекше

жеңілдіктер ұсынылды.
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Республикада біртіндеп ќызмет көрсету нарығы ќалыптасты.

Жекешелендірудің бірінші кезеңінің нєтижелері меншік иеленуші

топтарды ќалыптастыратын кєсіпкерліктің дамуына түрткі болды.

Бірінші кезеңнің ќорытындысы бойынша мемлекеттік мүліктің 4771

нысаны ќайта ќұрылды. Жекешелендірілген кєсіпорындардың жалпы

санының 60%-ын бөлшек сауда, ќоғамдыќ тамаќтандыру, тұрмыс-

тыќ ќызмет көрсету, коммуналдыќ шаруашылыќ жєне басќадай

нысандар ќұрады. Соның басым бөлігі сауда (29,6%) жєне тұрмыс-

тыќ ќызмет көрсету (25,8%) нысандарының үлесіне тиді.

Алайда Ќазаќстандағы жекешелендірудің бірінші кезеңінің

тєжірибесі ұжымдыќ ынта білдіруге бағытталып жасалған меншікті

ќайта ќұру ќұралдарының мүмкіндігі шектеулі екенін көрсетті.

Елімізде ынталы жекешелендіруден бірыңғай сценарий бойын-

ша жекешелендіруге көшу туралы жедел шешім ќабылдау ќажет

болды.

Екінші кезең: жекешелендірудің инвестициялыќ

купондарымен жекешелендіру, 1993-1995 жылдар

1993 жылдың 5 наурызында мен «Ќазаќстан Республикасында

мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің Ұлттыќ бағдарла-

масын» бекіттім. Бұл бағдарламаның ќабылдануын жекешеленді-

рудің екінші кезеңін жүзеге асырудың басы деп санаған жөн. Бұл

бүкіл жекешелендіру үрдісінде бұќаралыќ  сипат алып, ең күрделі

кезеңге айналған шаќ еді. Үрдіс өзінің формасы жағынан да ќар-

ќыны мен тєсілі жағынан да, өте ерекше болды.

Мысалы, мемлекеттік меншікті басќару мен жекешелендіру ќатаң

орталыќтандырылды, жергілікті єкімшілік органдарының осыған

ұќсас ќызметтері ќысќартылды. Нысандарды жекешелендіруді да-

йындау мен жүргізудің бірыңғай тєртібі енгізілді. Жекешеленді-

рудің кең ауќымдағы тєсілдері: акцияларды биржа, аукцион, ком-

мерциялыќ тендер, инвестициялыќ тендер арќылы сату, жалға беру

шарттарын аяќталып біткенге дейін саќтай отырып, нысандарды

сату, ауылдыќ жерлерде єлеуметтік мєні бар нысандарды тікелей

сату, өтімсіз нысандарды бағаның ең аз мөлшерін тағайындамай-

аќ өткізу, белгілі бір кєсіпорындарды инвестициялыќ шарттармен

сенімді басќаруларға беру бекітілді. Жекешелендіруді жүргізу

кезінде пайдаланатын ќұралдардың єр түрлілігі жекешелендірі-
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летін кєсіпорындар саласының ерекшелігін жєне тұрғындардың

ағымдағы сұранысы мен менталитетін ќатар ескеруге мүмкіндік

туғызды. Жекешелендіру тєсілдерін таңдау кєсіпорын мөлшерімен

– негізгі капиталдың айналымдағы саны мен жєне сонын ќұнымен

айќындалды.

Реформа жекешелендірудің төрт түрін: шағын, жаппай, жеке-

леген жобалар жєне агроөнеркєсіп кешені бойынша жекешелен-

дірулерді ќарастырды. Біз шағын жекешелендіруді ќысќа мерзімде

жүргізіп, алты мыңнан астам нысандарды өткіздік. Бұл өз орайын-

да тұрмыстыќ ќызмет көрсету, сауда, ќоғамдыќ тамаќтандыру са-

лаларын айтарлыќтай жандандыруға мүмкіндік берді. Жекеше-

лендірудің аталмыш кезеңінің нєтижесінде республикада шағын

жєне орта бизнеске тиесілі мыңдаған жеке меншік кєсіпорындар

пайда болып, жемісті жұмыс жасай бастады.

Ұлттыќ бағдарламаның негізгі бағыттары мыналар болды:

– шағын жекешелендіру (жалпы саны 200 адамға дейін жұмыс

істейтін сауда, тұрмыстыќ ќызмет көрсету нысандары мен

өндірістік кєсіпорындарды аукционда жєне конкурста сату);

– жаппай жекешелендіру (жалпы саны 200-ден 5000 адамға

дейін жұмыс істейтін кєсіпорындар);

– жекелеген жобалар бойынша жекешелендіру (жалпы саны

5000-нан аса адам жұмыс істейтін кєсіпорындар);

– агроөнеркєсіп кешенін жекешелендіру.

«Ќазаќстан Республикасында мемлекет иелігінен

алу мен жекешелендірудің 1993 – 1995 жылдарға

арналған Ұлттыќ бағдарламасы»

Екінші кезеңнің ерекшелігі – сондай-аќ жекешелендіруге ќаты-

сушылар үшін бірќатар жеңілдіктер мен ымыраға келушіліктерді

саќтап ќалғандығы. Мысалы, жекешелендірілген нысандар ќыз-

меткерлері шаруашылыќ серіктестіктеріне жалпы жұмыс істеу-

шілер санының кемінде 50%-ын біріктіріп, сауда бєсекесіне ќаты-

суға мүмкіндік алды, сату бағасының 10%-ына дейін жеңілдік

жасалды.

Жекешелендірудің кең ауќымдағы тєсілдерін ќолданудың

икемділігі жєне оған ќоса жеңілдіктер мен ымыраға келушіліктер

екінші кезеңдегі мерзімде шағын жекешелендіру нысандарының

негізгі бөлігін іске асыруға жағдай туғызды. Сұранымы жоќтар

ќатарында ќалып ќойған нысандар 1996 жылғы бағаның сан ќай-
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тара төмендетулерінен кейін осындай ќұрама тєсілдермен өткізілді.

Шағын жекешелендіру нысандарының ќұны аќшалай (50%) жєне

тұрғын үй купондарымен (50%) төленетін болды. Халыќтыќ жи-

наќтау банкілерінің бөлімшелері арќылы тұрғын үй купондарын

еркін сатып алу-сату тєртібі енгізілді. Аукциондарда өтпеген ны-

сандар, өткізудің єртүрлі нұсќаларымен: бастапќы бағаны кеміту

арќылы, бағасын тағайындамау жєне нысанды алдын ала жалға

беру, арќылы сатуға ќойылды. Еңбек ұжымдарына нысандарды

адрестік сатудың тєсілдері де тєжірибеге енгізілді. Жалға берілген

нысандар жалға беру шарттары саќтала отырып сатылды. Шағын

жекешелендіруден түскен ќаржының 50%-ы жергілікті бюджетте

ќалдырылды. Мемлекеттік кєсіпорындарды акционерлендіру кезін-

де еңбек ұжымдары жарғылыќ капиталдың мөлшеріне ќарай ерек-

ше артыќшылығы бар акцияларды 10%-ға дейін тегін алды.

Шағын жекешелендірудің таза экономикалыќ тиімділігіне ќоса

єлеуметтік тиімділігі де болды. Іс жүзінде, алғашќы екі жыл бой-

ына біздің дүкендердің сөрелері мен базарлар азыќ-түлік тағамда-

ры мен басќа да ќажетті тұтыну тауарларымен толыға бастады.

Дєрі-дєрмектер нарығы дамытылды. Адамдар бірте-бірте жеке меншік

сектордан ќорыќпайтын болды. Дүкендер мен дүңгіршектерді сату

бұл секторларда кєсіпкерліктің дамуын ынталандырды. Жаңадан

ќұрылған фирмалардың жоғары деңгейдегі техникалыќ жараќта-

нуы мен менеджмент жағынан жекешелендірілген нысандардан

айтарлыќтай айырмашылығы болды. Осындай жолмен жанар-жа-

ғармай стансаларының тұтастай торабы бой көтерді.

Бұл кезеңде Ќазаќстанның барлыќ азаматтарына халыќ жинаќ

банкінде жекешелендіру-инвестициялыќ купондардың дербес есеп

шоттары тегін ашылды. Ќазаќстанның єрбір азаматы өз купонда-

рын тек инвестициялыќ-жекешелендіру ќорларының акцияларына

салып, содан соң, арнайы аукциондарда мемлекеттік кєсіпорындар-

дың акциялары купондарын сатып ала алатын болды.

Купондыќ жекешелендіру – бұл ќазаќстандыќ экономиканы

мемлекет иелігінен алу кезеңінде адамдардың саны жағынан халыќ

ең көп ќатынасќан  шара болды. Мєселен, өтпелі кезеңдегі эконо-

микасы бар басќа елдерде (Польша, Чехославакия) іс жүзінде осы-

ған ұќсас жайларды бастан кешті. Осы үрдістің барысында орташа

кєсіпорындардың негізгі бөлігін жекешелендіру жєне еліміздің

барлыќ азаматтарын жеке меншікке тарту (купондар негізінде)

көзделді. Аќырында, меншік иелерінің дєл осы бөлігі ќазаќстан-

дыќ орта таптың дүниеге келуі үшін негіз болатын еді.
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Біраќ бұл кезеңнің нєтижелерін єлеуметтік жағынан жарамды

деп бағалау бєрі бір мүмкін де болмас. Купондыќ кезең тұраќты

бағалы ќағаздар нарығының пайда болуына ыќпал етпеді. Ќор

биржалары акцияларының ашыќ саудасын кеңінен дамыту тала-

бынан нєтиже шыќпады. Себебі кєсіпорындардың басым бөлігінің

акциялары күрделі экономикалыќ жағдайдан кєдеге аспады. Ин-

вестициялыќ жекешелендіру ќорларының көпшілігі банкротќа

ұшырады. Купондыќ кезең ұсаќ жєне орташа акционерлердің

белсенді де табысты тобының ќалыптасуына єкелмеді. Бұл мєсе-

лелер көптеген себептерден іске аспады, соның ішінде жоғарыда

мен айтќан себептер де бар еді. Осы арада купондыќ жекешелен-

діру идеясының өзі халыќтың үмітін аќтамағанын ағынан жары-

ла айтуымыз керек.

Жаппай купондыќ жекешелендіруге єзірлік пен оны жүргізу

кезеңінде елдің басым бөлігінде бұл үрдіс өте баяу емес пе деген

ой болған жоќ. Керісінше, көптеген адамдар аќылмен єрекет етіп,

асыќпай ќимылдауға шаќырды; сондай-аќ «жаппай жекешеленді-

руді тоќтату, артќа ќарайлау, дайындалу» талаптары да болды.

Єйтсе де экономикаға жан бітірген жаппай жекешелендіру дұрыс

шешім болғанын уаќыттың өзі көрсетті.

Осымен ќатар кєсіпорындарды акцияландыру жұмыстары да

жүргізілді. Акцияландыру үрдісі мен мемлекеттік акция пакет-

терінің пайда болуы кєсіпорындарды корпоративтік басќару идея-

сының тууы мен дамуына ыќпал етуі тиіс еді. Міне, осыдан барып

нарыќты енгізудің белсенді жаќтастарын ќалыптастыру жөнінде

жұмыстар жалғастырылды. Бұл маќсаттарға орай ќұрамында орта-

ша кєсіпорындар мен єр түрлі ќаржылыќ ќұрылымдары бар ќаржы-

өнеркєсіп топтары мен холдингтер өмірге келді. Олардың нарыќты

коммерциялау жєне корпорациялау, нарыќ жағдайындағы жұмыс-

тың єлемдік тєжірибесін пайдалану жөніндегі єрекеттері барынша

ынталандырылып отырды.

Жағдай ќаржылыќ жєне ішінара заттай нысандардың ќайта

ќұрылымын іс жүзінде мүлде елемеуге мєжбүр етті. Бұл жұмыс-

ты ұтымды аяќтауды енді жаңа меншік иелеріне ќалдыруға тура

келді. Алайда проблеманың аса өткірлігі, єсіресе борышќорлыќ

проблемасы, жекешелендірудің осы кезеңінде оның нысандары-

ның бағасын күрт түсіріп, ыќтимал тиімді инвесторларды кері итерді.

Жаппай жекешелендірудің басќа бір маңызды экономикалыќ жєне

єлеуметтік нєтижесі мемлекет иелігіндегі нысандарды аќшалай

сатуға көшу болды.
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Басќа да көптеген реформалар секілді, жекешелендіру ќабыл-

данған шешімдер үшін жауапкершілікті арттырудың кезекті сына-

ғына айналды. Бұл тұрғыда, сірє, ең күрделісі сөзсіз жекешелен-

діру туралы саяси шешімді ќабылдау болған шығар. Жеке менш-

ікке көшу үрдісін кері ќайтпайтын ету керек болды. Сол кезеңдегі

істің ќисыны осыны талап етті. Тек осындай жекешелендіру ғана

халыќаралыќ ұйымдар мен шетелдік инвесторлар үшін біздің на-

рыќтыќ бағытымызға кепіл болатын еді. Мұндай белестен өту ту-

ралы шешім ќабылдаудың жауапкершілігі, сөзсіз, мемлекет Бас-

шысына жүктелетін болды. Бұл сол кезде де түсінікті еді, ќазір де

түсінікті.

Маған барлыќ жауапкершілікті өз ќолыма алуға тура келді.

Бізді меншік тек мемлекеттікі ғана (немесе, жалпыхалыќтыќ деп

аталатын) болуы керек деп үйретті, ал іс жүзінде ол ешкімдікі де

емес еді. Енді, күтпеген жерден – жеке меншік, «буржуйлар»

пайда болды. Бұл жұрттың барлығына ќорќынышты еді. Ќазір

еске алсам, министрліктер басшыларына ірі, тіпті кейде бірегей

нысандарды сату туралы келісім шарттарға ќол ќоюдың өзі ќор-

ќынышты болып тұратын-ды. Осыны түсінгендіктен менің ќолда-

уымды жєне өте түбегейлі өзгерістерді жүргізу кезінде ќорғауым-

ды олар үнемі сезінетін болуы үшін барлыќ жағдай жасалды.

Нєтижесінде меншікті реформалау мєселелерінде бұрынғы Одаќ

елдерінің көпшілігіне тєн болған жартыкештік пен сөзбұйдалыќ-

тан біз ада болдыќ. Ал меншіктік ќатынастар – бұл экономиканың

негізі екенін, демек, ќоғамның ќаржылай жєне єлеуметтік тұраќ-

тылығының ең бірінші себебі екенін саясаткерлер єрдайым есте

ұстаулары керек.

Алматы темекі комбинаты, Южнефтегаз, ШНОС секілді алғашќы

ірі объектілердің аќшаға сатылуы бүкіл посткеңестік кеңістіктегі

революциялыќ ќадамдар болды. Бұл бюджеттік түсімдер ќұрылы-

мын жай ғана реформалау емес еді. Ең алдымен, Ќазаќстандыќ-

тардың күнделікті өміріне жеке меншіктің енгізілуі болды, бірінші

кезекте, ќоғамдыќ сананың реформасы болды.

Біртіндеп аќшаға сату үрдісінің динамикасы теңестірілді. Со-

нымен ќатар ќалыпты нарыќтыќ бағаға жетуге тек 1997 жылы

ғана ќол жетті. 1996-1997 жылдары жекешелендіруден түскен

түсімдердің өзі бюджеттің кіріс бөлігінің 20-30%-ына жуығын

ќұрады. Бүгінгі сєтке дейін сол бір жылдары жекелеген жобалар

бойынша жекешелендірілген кєсіпорындардың барлығы бюджетке

салыќ түсімдерінің тұраќты түрде түсуін ќамтамасыз ететін ең ірі

салыќ төлеушілеріміз болып табылады.
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Екінші кезеңнің аяғында ерекше экономикалыќ жєне єлеуметтік

маңызы бар ірі кєсіпорындарды жекелеген жобалар бойынша же-

кешелендіру басталды. Мысалы, реформаларға жаңа, сапалыќ жа-

ғынан басќаша ќұрамдағы шетелдік капиталдың єлеуеті енгізілді.

Сол кезеңде Ќазаќстанға жекешелендіруді одан єрі жүргізу үшін

шетелдік ќолма-ќол капиталдың жєне шетел капиталымен жұмыс

істейтін кєсіпорындар ќұрудың ќажеттігі түсінікті болды.

1994 жылдан бастап жекешелендірудің инвестициялыќ ќор-

ларына шетел капиталын салуға рұќсат берілді, ал 1995 жыл-

дың көктемінен бастап жекешелендірілген кєсіпорындар акция-

ларының 31%-ына дейін алуға жєне валютамен есеп айырысуы-

на болатын кез келген объектілерді сату жөніндегі аукциондарға

шетелдіктер жіберілетін болды..

Шетел инвесторлары алдына төмендегідей міндетті шарт-

тар ќойылды:

– негізгі өндірісті инвестициялауының мерзімі, көлемі жєне

бағыты;

– шығарылатын өнімдердің негізгі түрлері бойынша өндіріс

көлемінің өсуі;

– еңбекаќы бойынша, бюджет пен жеткізіп берушілердің

алдындағы ќарыздарды төлеу жөніндегі міндеттеме алу.

«Ќазаќстан Республикасында мемлекет иелігінен алу

мен жекешелендірудің 1993 – 1995 жылдарға

арналған Ұлттыќ бағдарламасы»

Бастапќыда шетел инвесторларына тек жекелеген ірі кєсіпорын-

дарды ғана сату жоспарланған. 1993 жылы тізімге 38 объекті

тіркелді.

Мұның өзі көптеген кєсіпорындардың тоќтап ќалу жєне шын

мєнісінде банкротќа ұшырау ќаупіне тап болған кезінде, респуб-

лика кєсіпорындарын осы күрделі жағдайдан шығарудың ќажетті-

гінен туындаған еді.

Сол кезеңде (1993-1994 жылдары) жекелеген жобалар бойын-

ша бірінші болып Алматы темекі комбинаты мен Шымкент конди-

тер фабрикасы сатылды. Алматы темекі фабрикасы үшін амери-

кандыќ «Philip Morris» компаниясы 100 млн. астам доллар төледі,

сондай-аќ инвестор өндіріске 240 млн. АЌШ долларын салуға міндет-

тенді, бірден өзінің єлеуметтік бағдарламасын жүзеге асыра баста-

ды: еңбек ұжымының жалаќысын көбейтті, жаңа ќызметшілер
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үшін жаңа тұрғын үйлер сатып алуға кірісті, басќа да бірќатар

жеңілдіктерді енгізді. Ал шетелдік компания келгенге дейін фаб-

рика ќиын жағдайда болды, шикізаттарды, материалдар мен ќосал-

ќы бөлшектерді сатып алуға ќаржы жетпеді. Адамдарға еңбекаќы

төленбеді. Бұл алғашќы табыс жєне инвестордан бюджетке келіп

түскен ірі көлемдегі алғашќы сома болды. Мен осы жұмысы үшін

Премьер-Министр С. Терещенко мен Мемлекеттік жекешелендіру

комитетінің төрағасы Ж. Кєрібжановты маќтадым. Мұның өзі алға

ќарай басуға берілген белгі еді.

Шетелдіктердің ќандай да болсын ќатынасуы отанға ќарсы

ќылмыс болып саналған кеңестік «ќосүрейліктен» барып, сол кезде

көптеген адамдар шетелдік инвестициялардың ешќандай да ќажеттігі

жоќ, жекешелендіру елдің айрыќша ішкі үрдісі дегенді айта баста-

ды. Бұл сөздердің барлығына менің айтар жауабым: біз шынында

да жекешелендіруді дербес жүргізуге тырысќан едік. Біраќ тіпті

жаман болды.

Төрелігін өздеріңіз айтыңыздар.

Сол уаќытта ќазаќстандыќ индустрияның алыбы «Карметком-

бинат» өте ќиын жағдайда болды. Комбинаттың электр энергиясы

мен көлік үшін төленбеген орасан зор ќарызы болды, жағдай бан-

кротќа ұшыраудың аз-аќ алдында тұрды. Тіпті, ыстыќ цехтағы

металлургиялыќ агрегаттарды түгелге жаќын өшіруге дейін бар-

дыќ. Комбинатты дағдарыстан шығаруға ќабілетті инвесторды жан-

жаќтан іздеп жаттыќ. Бізге жас ќазаќстандыќ бизнесмендер өз

ќызметін ұсынды. Олар австриялыќ «Фест Альпина» компаниясы-

мен бірігіп, кєсіпорынның ќаржы проблемаларын шешуге жєне

осы заманғы менеджментті енгізуге міндеттенді.

Біз оларға көмектесуге ќуанышты болдыќ. Комбинатта талан-

тараж жаппай етек алғандыќтан, инвесторлардың өтініші бойын-

ша мен оларға көмектесу үшін Ќазаќстан Республикасы Үкіметіне

тапсырма бердім. Кєсіпорын аумағына республикамыздың солтүстік

облыстарынан нысанды ќорғау ісін ќамтамасыз ететін ішкі єскер

бөлімдері жеткізілді.

Алайда ірі өндірістік кєсіпорынның жұмысын ұйымдастырып,

металлургияда салмаќты шетелдік єріптестермен жұмыс істеу үшін

біздің жас бизнесмендердің саудада жинаќтаған менеджменттік

тєжірибесі жеткіліксіз болды. Кєсіпорынға кокс жеткізіп беру мен

металл сыныќтарын сату жөніндегі келісім шарттарын жасау кезін-

де жіберілген ќателіктердің салдарынан 1995 жылдың басында

небєрі үш күнге жететіндей кокс ќоры ғана ќалды, ал айналым

ќаржысы толыќтайымен жоќ болды. Жалаќыға бересі ќарыз алты

айдан асып кетті. Аќырында біздің жас бизнесмендердің комби-

наттан кетуіне тура келді. Арада бір ай өтпей жатып, біз єкелген
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єлгі ішкі істер єскерлері енді комбинат мүлкін жас бизнесмендер

тарапынан болған талан-таражға ќарсы күреске жұмылдырылды.

Өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің жастар осындай ірі істі ќол-

дарына алғысы келгенде, біз оларға ыќылас білдірдік. Біраќ оған

жастар єлі дайын болмады. Не тєжірибе, не ќаржы жетіспеді.

Олар жекешелендіруге ќатысты, біраќ єрі ќарай меншікті басќа-

рып кете алмады. Алайда мен оларға көмектестім, олар үйренуі

керек еді. Металлургиялыќ кєсіпорындарды «Казкоммерцбанк» бас-

ќаруға ұмтылды, ШНОС та сатып алды, біраќ кейін оның бєрі

ќайта сатылып кетті.

Осындай жағымсыз жайға тағы бір айќын мысал – біздің аза-

маттыќ авиация. Біздің жігіттер «Эйр-Казахстанды» өз басќаруына

алып, бересі ќарыздары үшін шетелдік єуежайларда біздің ұшаќ-

тарымызды ќамауға түсірген жағдайға дейін жеткізді. Шетелдік

компаниялар ұшу сапары тым ќауіпті болғандыќтан, өз азаматта-

рының «Эйр-Казахстан» ұшаќтарымен ұшуына тыйым салды. Егер-

де ағылшындармен бірлесіп «Эйр-Астана» компаниясын ќұру

жөніндегі менің шешімім болмаса, ќазір біз мүлде авиациясыз ќал-

ған болар едік. Біздің менеджерлер єлі де іс-тєжірибе жинаќтап,

басќаруды үйренер деп ойлаймын.

Бұл жағдайда тек єлемдік металл нарығында берік орныќќан

компаниялар тарапынан салынған ірі инвестициялар ғана кєсіп-

орынды ќұтќара алатын еді. Сондыќтан металлургиялыќ комбинат

сатылды. «Карметкомбинаттың» жаңа меншік иесі – үнділік Mittal

Steel компаниясы шикізат, электр энергиясы, көлікпен ќамтамасыз

етушілер алдындағы жєне еңбекаќы жөніндегі ќарыздарды жап-

ты, сондай-аќ кері талаптар бойынша да төлемдерді жүргізді. Ќыс-

ќасы, кєсіпорын ќарыздары бойынша инвестор-компания 350 млн.

АЌШ долларын төледі. Ал жекешелендіру басталғаннан кейінгі

сегіз жылдағы инвестицияның жалпы сомасы 1 млрд. АЌШ долла-

ры шамасында болды. Ќысќа мерзімде домна пештерін, кокстеу

батареяларын жөндеу жүзеге асырылып, аса маңызды технология-

лыќ желілер ќайта ќалпына келтірілді. Сонымен бірге ыстыќпен

цинктеу жєне алюминдеу цехы, болатты үздіксіз ќұю машинасы

іске ќосылып, сортты прокат цехы салынуда.

Ерекше, баламасыз шаруашылыќ жағдайлардың ќалыптасуына

ќарай металлургия алыптарын жекешелендіру өз орайымен ілеспе

мүліктік кешендерді сату жөніндегі єрекеттерді туғызды. Мысалы,

Ќарағанды металлургиялыќ комбинатының активтерін сату осы-

лайша атќарылды. Кєсіпорынның ќалыпты жұмысын ќамтамасыз

ету үшін өндірісті электр энергиясымен, жылумен, шикізатпен

дер кезінде ќамтамасыз ету проблемаларын шешу ќажет болды.

Осыған байланысты 1996 жыл бойына инвесторға Ќарағанды ТЭЦ-
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2 кєсіпорнын, сондай-аќ көмір шахталарының негізгі бөлігін сатып

алуға жєне ќалыпты өндірістік циклды ќалыптастыру маќсатында

оларды инвестициялау проблемасын шешуге тура келді.

Келесі жылы «ИспатКармет» акционерлік ќоғамына «Караган-

дашахтуголь» акционерлік ќоғамының ќосалќы кєсіпорындары келіп

ќосылды. Бұл ТМД елдерін шахтерлердің ереуілдер толќыны шар-

пыған уаќыт болатын, жоғарыда мен оның бізге де жеткенін айт-

ќанмын.

Осындай ірі өнеркєсіп аймағында өткір єлеуметтік жєне эконо-

микалыќ проблемаларды шешуді кешіктіру бүкіл еліміз үшін бол-

жап болмайтын аса ауыр зардаптарға душар ќылатын еді. Біз осы-

дан ќұтылуға ќол жеткіздік. Бұған көбінесе «Карметкомбинаттың»

тұраќты жұмыс істей бастауы ыќпал етті.

Көптеген жекешелендірілмеген ќосалќы жєне аралас кєсіп-

орындардың басшылары шетел менеджментінің нєтижелерін көрген-

нен кейін Үкіметке өз кєсіпорындарын аймаќта жаќсы жұмысы-

мен танымал болған инвесторға сату үшін объектілер тізіміне ен-

гізу туралы өтініш білдіре бастады. Үкімет бұл проблемалардың

шешіміне аса мұќият көңіл бөлді. Оған мысал ретінде бірнеше

фактілер келтірейін.

Павлодар облысындағы «Богатырь» жєне «Восток» кен ќабатта-

рын жекешелендіру өзінше бір «технологиялыќ» тізбектердің са-

тылуы болды. 1996 жылдың күзінде, яғни келе жатќан ќыстың

ќарсаңында, бұл аймаќта жылу мен электр энергиясымен түрде

ќамтамасыз етуге арналған көмірді жеткізіп беру жүйесі толыќтай

істен шыќќан еді. Бұл жағдайда кен ќабаттарының мүліктік ке-

шендерін Еуразиялыќ өнеркєсіпшілер тобы жекешелендірді. Оған

дейін бұл топ өнеркєсіп орындарының тұтас бір ќатарында өндірісті

іске ќосуда тұраќты оң нєтижелерге жеткен болатын. Мұндай

єлеуметтік маңызы зор єрі күрделі объектілерді сатудың алдында

Үкімет өкілдерінің жергілікті жерге барып істің жайын көруі тєжіри-

беге енгізілген-ді. Олар адамдарға күнделікті жағдай мен ќалыптас-

ќан ќиындыќтардан шығу үшін мемлекет ќолға алған шараларды

айтып түсіндіретін. Мысалы, «Восточный» кен ќабатын жекеше-

лендіру кезінде мемлекет органдарының өкілетті өкілдері мен ин-

весторлар еңбек ұжымын жинап, өздерінің инвестициялыќ жєне

өндірістік бағдарламаларын таныстырды. Сол жерде жалаќыны

төлеу ќамтамасыз етілді. Осылайша біз сөзді іспен бекіте отырып,

халыќты сендірдік.

Ќысќасы, Еуразия өнеркєсіп тобы онжылдыќ кезеңде тау-кен

өндірісі мен металлургия өнеркєсібі кєсіпорындарында дағдарысты

ойдағыдай жеңіп шыќты, олардың жұмысы тұраќтандырылып,

єлемдік нарыќтағы беделі ќалпына келтірілді. Жекешелендіруден
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кейін жүргізілген шаралардың тиімділігі туралы айтар болсаќ, тек

кєсіпорындарды оңалту мен ќаржылай жағынан сауыќтыруға 290

млн. АЌШ доллары салынды.

Ал өткен жылдар ішінде өндірістің жалпы дамуына 900 млн.

АЌШ долларынан астам инвестициялыќ ќаржы жұмсалды, бұл өз

орайында жаңа өндірістік ќуаттарды жасауға мүмкіндік берді. Бұдан

басќа инвестициялыќ үрдіс ќазір де жалғасуда, ол тек аталмыш

кєсіпорындармен ғана шектеліп ќалмайды. Мысалы, жаңа астана-

ның дамуына Еуразия тобы инвестициялыќ 48 млн. АЌШ долла-

рын салды.

Дер кезінде ќаржыландырудың тағы бір сєтті мысалы – «Жез-

казганцветмет». 1995 жылы бұл кєсіпорын банкротќа ұшыраудың

аз–аќ алдында болды, оның жалпы ќарызының көлемі 170 млн.

АЌШ долларын, ал соның ішінде еңбекаќы бойынша ќарызы 10

млн. АЌШ долларын ќұрады. Келесі жылы компания акциясын

сатып алу тендерінде оған «Самсунг» корпорациясы иелік етті. Ол

ќарыздардың бєрімен есеп айырысып, ірі инвестиция салды. Бұл

жылдары өндіріс көлемі төрт жүз мың тоннаға дейін өсті, мұның

өзі комбинат тарихында бұрын-соңды болып көрмеген табыс еді.

Біз өте саќтыќпен келген, жекелеген жобалар бойынша жеке-

шелендіру бастапќыда бірнеше кезеңдермен жүзеге асырылды. Єуелі

кєсіпорын басќаруға берілді. Наќ сол кезеңде мемлекет іске тартыл-

ған инвестордың ќабылдаған инвестициялыќ міндеттемелерін орын-

дауға жєне білікті менеджментті ќамтамасыз етуге ќабілеттілігін

тексеріп, оның сенімділігіне көз жеткізуі керек болды. Єрі ќарай

мұндай инвестор акциялардың белгілі бір пакетін сатып алады.

Бірќатар металлургиялыќ комбинаттар сенімді басќаруға осылай-

ша берілді.

Алайда жекешелендіру барысында єуел бастан-аќ сенімді ин-

весторды тартуға єрдайым ќол жете берген жоќ. Мысалы, 1995

жылы «Балхашмыс» акционерлік ќоғамы «КАМ Финанс СА» ком-

паниясына сатылды; біраќ, кейінде кєсіпорынға ќатысты инвести-

циялыќ міндеттемелердің орындалмауынан келісім шартты бұзуға

тура келді. Тек 1997 жылы «Самсунг» компаниясы «Балхашмыс»

акционерлік ќоғамы кєсіпорындарының мүліктік кешенін сатып

алғаннан кейін барып, бұл жағдай түзелді. Ќазіргі уаќытта түсті

металлургия кєсіпорындары блогын біріктірген «Казахмыс» корпо-

рациясы республикамыздағы ең пайдалы ірі өндіріс орындарының

бірі болып саналады.

Жаңа корпоративтік ќұрылымдарды ќалыптастыру үрдісі де

кейде бірнеше кезеңдермен өтті. Мысалы, Өскемен ќорғасын-цинк,

Лениногор полиметалл жєне Зырян кен-байыту комбинаттары

акцияларының айтарлыќтай бөлігі жекешелендірудің алғашќы ке-
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зеңінде-аќ еңбек ұжымдарына берілген. Дегенмен, кєсіпорындарда

ќалыпты өндірістік үрдісті ќалыптастыру проблемалары шешілмей

ќалды. Оның негізгі себебі, сол кездегі басќару ќызметкерлері ќұра-

мының күшімен осындай жоғары деңгейдегі өндірісті инвестиция-

лау үшін наќты ќаржы көздерін тарту мүмкіндігінің жоќтығында

еді. Швейцариялыќ «Глинкор» фирмасы атты стратегиялыќ инвес-

торды тартќаннан кейін ғана барып, бұл проблемалар шешіле бас-

тады. Тек Өскемен ќорғасын-цинк, Лениногор полиметалл, Зырян

кен-байыту комбинаттарының мүліктік кешендерін біріктірудің

негізінде жүргізілген ќайта ќұрылымдау нєтижесінде рентабельді

өндіріс – «Казцинк» компаниясы ќұрылды.

Жекешелендіру инвестициялыќ авантюризмге ќарсы белгілі бір

иммунитет енгізіп, бізді көп нєрсеге үйретті. Сондай тєжірибенің

бірі Васильков кен- байыту комбинатын жекешелендіру болды.

Алтын өндіретін бұл кєсіпорынды сату жөніндегі тендер Еуропа-

лыќ ќайта ќұру жєне даму банкімен бірге дайындалды. Нєтиже-

сінде оған ќатысуға єлемдік деңгейде аталмыш салада танылған 10

ірі компанияның бесеуі ниет білдірді. Алайда соңғы сєтте кєсіп-

орын үшін 95 млн. АЌШ доллары мөлшерінде адам сенбес жоғары

баға ұсынған жєне осының негізінде жарыста жеңіске жеткен

«Пласер Доум Инк.» компаниясы сынды жаңа инвестор пайда бол-

ды. Дегенмен жеңімпаз фирма уєде еткен соманың тек 35 млн.

АЌШ долларын ғана төледі, ал кейінде инвестициялыќ міндетте-

мелерді орындамағандыќтан келісім шарт бұзылды. Біраќ біз Еуро-

палыќ банк сияќты инвестициялыќ кеңесшінің жєне аталмыш келісім

шартты жасаудан саќтандырған єлеуетті ірі инвесторлардың сені-

мінен айрылып ќалдыќ.

Жекешелендірудің екінші кезеңі барысында біздің де шетелдік

єріптестерге ќатынасымыз түбегейлі өзгерді. Ќазаќстандағы инвес-

тициялыќ климаттың жағымсыз сипаттары болғанына ќарамастан

(жоғары бикоммерциялыќ тєуекелшілдік жєне т.б.), шетелдік ка-

питал мен жергілікті капитал арасындағы тепе-теңдік ќамтамасыз

етілді. Біраќ та бұл жеткіліксіз болатын. Біз өте ќысќа мерзімде

«Ќазаќстанда тікелей инвестицияларды мемлекеттік ќолдау тура-

лы» Заң ќабылдадыќ, онда шетелдік инвесторлар үшін жеңілдік-

тер мен артыќшылыќтар жүйесі айтарлыќтай кеңейтілді.

Осы заң ќабылданғаннан кейін шетел капиталы біздің эконо-

микамыздың өсуінде шешуші рөл атќарды. Соның арќасында кєсіп-

орындардың еңбекаќы, бюджет, зейнетаќы ќоры бойынша, сондай-

аќ энергетиктерге, көлік жєне басќа да аралас мекемелер ќызмет-

керлеріне берешек ќарыздары жойылды. Түптеп келгенде, ереуіл-

дердің беті ќайтарылып, кез келген ел үшін ең ќиын ресурс –
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жұмыс орны саќталып ќалды. Шетелдік єріптестер кєсіпорындар-

ды басќаруға жаңа элементтер енгізді. Бєсекеге ќабілетсіз социа-

листік экономиканың ќазаќстандыќ басќарушылары тегін тєжіри-

беден өтті. Жекешелендіру єлеуметтік жєне коммуналдыќ сала-

лардың инфраќұрылымының басым бөлігін саќтап ќалуға жағдай

туғызды.

1991 жылдан бастап жүргізілген ауыр жұмыстар мен шетелдік

инвесторларды белсенді түрде тартудың барлығы алғашќы жеміс-

терін бере бастады. Мысалы, 1995 жылы жалпы ішкі өнім көлемі

992,5 млрд. теңгені ќұрады, ал өнеркєсіп өндірісі 13,6% өсті, соның

ішінде ол ќара металлургияда 17,4%, түсті металлургияда 1,9%

ұлғайды. Бұл кєсіпорындарда еңбекаќы 16-18 мың теңге болып,

республика бойынша орташа деңгейден 3 есе артты.

Тағы да ќайталаймын, мемлекеттік кєсіпорындарды шетел ка-

питалына сату жиі-жиі – «мемлекетті, ұлттыќ байлыќты, отанды

сату» деген жалған ұғымдармен байланыстырылып отырды. Єділдік

үшін айтуымыз керек, көптеген шетелдік инвесторлар мемлекеттік

кєсіпорындарды сатып алу жєне олардың єрі ќарайғы тиімді жұмы-

сын ќамтамасыз ету мүмкіндіктерін жаќсы меңгерді. Атап көрсет-

кенімдей, отандыќ бизнесмендердің көпшілігінде мұндай

мүмкіндіктер болмады. Оның үстіне, отандыќ єлеуетті меншік иелері

єлі ќалыптаспаған еді жєне олар кєсіпорындардың тиімді жұмы-

сын ќамтамасыз ете алмады. Олар өнім өткеру нарығын, нарыќтыќ

экономикадағы басќа да көптеген жайларды білмеді. Біз оны єлі

алдағы уаќытта үйренуіміз керек еді.

Үшінші кезең: аќшалай жекешелендіру,

1996-1998 жылдар

1996-1998 жылдары жүргізілген жекешелендірудің үшінші кезеңі

экономиканың стратегиялыќ салаларындағы электр энергетикасы

мен мұнай-газ салаларын, сондай-аќ єлеуметтік саланы – денсау-

лыќ саќтау, білім беру, ғылым мен мєдениет салаларын – ќоса

алғандағы секторлыќ бағдарламаларға көшудің кезеңі болды. Дєл

осы кезеңде ірі өнеркєсіп орындарын сатып алуға ќабілетті отан-

дыќ толыќќанды инвесторлар ќалыптаса бастады.

1995 жылғы желтоќсанның аяғында заңдыќ күші бар «Жеке-

шелендіру туралы» Жарлыќќа ќол ќойдым, ал 1996 жылдың аќпа-

нында Үкімет ќаулысымен «1996-1998 жылдарға арналған жеке-
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шелендірудің екінші кезеңінің бағдарламасы» іске ќосылды. Бағ-

дарламаның маќсаты жекешелендірудің негізгі үрдістерін тезірек

аяќтап, енді аќшалай яғни аќылы негізде жекешелендірудің көме-

гімен, меншік иелерінің тобын ќалыптастыру болды. Бұл кезеңде

жекешелендіру үрдісінің басым белгілері жекешелендірілетін ны-

сандарды жаңа меншік иелеріне аќылы етіп беру болып саналды.

Үш жылдың ішінде жекелеген жобалар бойынша жекешелен-

дірумен жалғасып, шағын жекешелендіру шеңберінде бұрын са-

тылмаған, ішінара жекешелендірілген сауда жєне єлеуметтік, мєде-

ни, тұрмыстыќ ќызмет көрсету нысандарының, кєсіпорындардың

мемлекеттік пакеттері өткерілді.

Жекешелендірудің үшінші кезеңі бағдарламасының тараулары

Ќазаќстан экономикасы үшін стратегиялыќ маңызды салалардағы,

сондай-аќ денсаулыќ саќтау, білім беру, ғылым мен мєдениет са-

лаларындағы жекешелендірудің секторлыќ бағдарламасы болды.

«1996 жылдың ішінде Үкіметтің араласуымен 889 акцио-

нерлік ќоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мем-

лекеттік акциялар пакеті мен мемлекеттік үлесі, сондай-аќ

3526 єлеуметтік сала нысандары, жылжымайтын мүліктері

сатылды, жекелеген жобалар бойынша 27 нысан жекешелендірілді.

Осы жылы бюджетке барлығы 31,2 млрд. теңге келіп түсті.

1997 жыл жекешелендіруді, єсіресе энергетика жєне өндіру

салаларында жеделдете жүргізу жылы болды. Бірќатар сала-

ларда бұл үрдіс аяќталды. 1997 жылы барлығы 5641 ќозғалмай-

тын мүлік объектілері, 608 кєсіпорын акцияларының мемлекеттік

пакеті жекешелендіріліп, денсаулыќ саќтау, білім беру мен

мєдениет салаларының нысандары мемлекет иелігінен алынды.

Жекешелендірудің сатылған жєне сатып алынған нысандары-

нан түскен ќаржы сомасы 54,5 млрд. теңге болды.

1998 жылдың ішінде 513 акционерлік ќоғам акцияларының

мемлекеттік пакеттері мен жауапкершілігі шектеулі серіктес-

тіктердегі мемлекеттік үлестер, 2716 єлеуметтік сала ныса-

ны жекелеген мүліктік бірліктер мен кєсіпорындардың мүліктік

кешендері жекешелендірілді».

Дереккөз: Ќазаќстан Республикасының

ќаржы министрлігі
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Бұрынғылар секілді, бұл кезең де өзінің жүзеге асырылу жыл-

дамдығымен ерекшеленді. Жекешелендіру алдындағы дайындыќ

пен наќты сату үрдістері ќысќа мерзімде жүргізілуі тиіс болып

көрсетілді. Тендерге дайындалу мен жүргізуге бір ай, ал аукцион-

ға одан да аз уаќыт – 15 күн берілді. Мұндай өте жылдам жеке-

шелендірудің басты себебі – астыртын жекешелендіру жолымен

кєсіпорындардың негізгі ќорлары мен ќаржысын «сарќып алу»

үрдісінің тым тез жүруі болды.

Көптеген кєсіпорындар мен ұйымдардың басшылары жекеше-

лендіруді єдейі тежеп, «кєсіпорынның ќанын сорып», орасан зор

несиелік ќарызды одан сайын өсіре отырып, өзі мен жаќын туыс-

ќандарының заңсыз жолмен баюына жағдай жасады. Егер осы

үрдіс ұзаќќа созылған болса, онда кєсіпорындарды мұндай «ком-

мерциялау» олардың єрі ќарайғы ќалыпты ќызметінен бар үмітті

айырып, жекешелендіру үшін іске жарамды ешќандай мүлік ќал-

дырмаған болар еді.

Єрине, жеделдете жекешелендіру ірі шығындарға да ұшырат-

ты. Мысалы, кєсіпорын єрдайым өзіне лайыќты меншік иесінің

ќолына тие бермеді. Тіпті өз иелігіндегі кєсіпорынды таќыр таза

тонап, белгісіз бір жаќќа тайып тұрғандар да болды. Алайда сол

бір өтпелі кезеңнің барлыќ жағдайын ескере келіп, жекешеленді-

рудің айтарлыќтай тиімді болғанын жоќќа шығаруға болмас еді.

Аќыр-соңы, көршілес мемлекеттердегі жекешелендіру үрдісінің

нєтижелерімен салыстырғанда, атќарылған істің терісінен гөрі оңы

басым болды.

Жекешелендірудің үшінші кезеңінде мүлікті өткізудің негізгі

екі түрі – шығарып сату (аукцион, тендер) мен тікелей жөнелтіп

сату болды. Екіншісі тек бұрындары жалға немесе сенімді басќа-

руға берілген нысандарға арналды.

Келісім шарт бойынша сенімді басќаруға берілген 66 кєсіп-

орыннан кейінде 26 кєсіпорын (соның ішінде түсті жєне ќара

металлургиялыќ ірі кєсіпорындар) компания басќарушыларына са-

тылды.

Єуелгіде белгіленген жоғары көтеріңкі өтінімдер єрдайым күткен

нєтижеге жеткізе берген жоќ. Мысалы, ұзаќќа созылған келіссөз-

дер барысында «Казахтелеком» компаниясының акциялар пакетінің

100%-дыќ, бағасы 2-3 млрд. АЌШ долларынан 60 млн. АЌШ дол-

ларына дейінгі ауќымда өзгеріп тұрды. «Daewoo» компаниясының

100 млн. АЌШ долларына сатылатын акцияларының 40%-ы ғана

сатылғаны соның ќорытындысы болды. Алайда инвестициялыќ

міндеттемелердің орындалмауы кейінде сатып алушыны пакетті

енді отандыќ инвесторға сату ќажеттігіне мєжбүр етті.
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Біраќ мұның бєрінде де ќуанышты сєттер болды. Мұндай ќайта

сатушылыќ жекешелендірудің үшінші кезеңінде ірі объектілерді

жекешелендіруге отандыќ капиталды тартудың наќты мүмкіндіктері

пайда болғанын көрсетті.

Үшінші кезеңнің барысында іс жүзінде жұмыс істеп тұрған

электр энергиясының стансалары түгел жекешелендірілді. Бұл сату

жєне инвестициялыќ міндеттемелер түріндегі айтарлыќтай ќар-

жының бюджетке түсуін ќамтамасыз етті. Дєл осы жекешеленді-

рудің шеңберінде 1997 жылы Шығыс Ќазаќстан облысының елді

мекендері мен өнеркєсіп орындарын энергиямен ќамтамасыз ету-

дегі дағдарысты жағдай түзетілді. Атап айтќанда, американдыќ

«AES Suntree Power» компаниясына төрт жылу-энергетика орталы-

ғының (Семей, Өскемен, Согра жєне Лениногор) сатылуы мен екі

ГРЭС-тің (Шульба, Өскемен) концессияға берілуі төніп келген ай-

маќтыќ энергетикалыќ дағдарыстан ќұтќарды.

1997 жылдан бастап мұнай саласында жекешелендіру үрдісі

ќарќындап өсе түсті. Мұндай нысандарды бағалау үрдісі айтар-

лыќтай күрделі болып, єртүрлі ведомстволар мамандарының күш

салуын талап еткендіктен, Ќазаќстан Республикасы Үкіметіне са-

лааралыќ комиссия ќұру тапсырылды. Наќ соның өзі мұнай-газ

саласындағы нысандарды сату тєртібі мен шартын айќындап, сон-

дай-аќ єлеуетті сатып алушылар үшін неғұрлым ќолайлы инвести-

циялыќ жағдай орнатуы керек болды. 1997 жылы тендер жеңім-

паздары – индонезиялыќ «Централ Азия Петролеум» компанияла-

рымен жєне Ќытай ұлттыќ мұнай-газ компанияларымен арада –

«Маңғыстаумұнайгаз» жєне «Аќтөбемұнайгаз» ашыќ акционерлік

ќоғамдарының мұнай-газ салаларындағы ірі нысандарды сату

жөніндегі келісім шарттарға ќол ќойылды.

Үшінші кезең жекелеген жобалар бойынша ірі жєне өте сирек

объектілерді жекешелендіру үрдісіне де жаңалыќтар енгізді. «Кєсіп-

орындарды шетелдік фирмалардың басќаруына беруден» енді оларды

шетел инвесторларына тендерлік жолмен сатудың аса маңызды

түріне көшуі болды. Сол кезеңде ќазаќстандыќтардың ќаржы

жоќтығынан ірі кєсіпорындар үшін күресте шетел капиталымен

бєсекелестікке түсуіне ешќандай мүмкіндігі болмағаны айќын еді.

Сонымен бірге Ќазаќстан сол кезеңде өнеркєсіп орындары ак-

цияларын сату-сатып алу келісім шарттарын бұзудың зиянды зар-

даптарынан да ќұтыла алмады. Оған негізінен инвестициялыќ

міндеттемелердің орындалмауы, кєсіпорындар жұмысының күрт

нашарлауы, білікті менеджменттің болмауы жєне ќаржы мен сырт-

ќы сауда операцияларындағы түрлі ќиянаттар себеп болды.
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Екінші жєне үшінші кезеңдерде барлығы 94 ірі кєсіпорын же-

кешелендірілді, соның ішінде 57-сі шетелдік инвесторлардың ие-

лігіне берілді. Бастапќыда ірі кєсіпорындардың сенімді басќаруға

берілуі, сонан кейін олардың жекелеген жобалар бойынша саты-

луы мемлекеттік жєне жеке меншікті капиталдарының ќатысуы-

мен жаңа өнеркєсіп компанияларын ќұруға жағдай туғызды. Ќазіргі

уаќытта бұл компаниялар халыќаралыќ нарыќта өз орнын тапты,

сондай-аќ мыңдаған адамдардың жұмыспен ќамтылуына, еліміздің

экономикасын айтарлыќтай нығайтуға мүмкіндік берді.

Ќысќасы, ќазаќстандыќ кєсіпорындарды шетелдік фирмалардың

басќаруына беру ірі кєсіпорындардың көпшілігін ќаржы жєне өндіріс

дағдарыстарынан шығарып, олардың нарыќтыќ экономиканың ќатал

жағдайына ойдағыдай бейімделуіне мүмкіндік туғызды. Кєсіп-

орындардың ќаржы-экономикалыќ жағдайын сауыќтыру дєл осы

кезеңнен басталды.

Төртінші кезең: мемлекеттік меншікті басќару

Төртінші кезең 1999 жылдан басталды жєне ол мемлекеттік

меншікке билік ету мен реттеу мєселелеріндегі мемлекеттік бас-

ќару деңгейі арасындағы өкілеттіктерді бөлісуде пайда болған жаңа

ќатынастармен сипатталады. Мысалы, 150-ден астам нормативтік

ќұќыќтыќ актілерге өзгерістер енгізуді жєне мемлекеттік басќару

деңгейі өкілеттіктерін наќты бөліп беруді ќарастырған заң ќабыл-

данды. Мемлекеттік мүлікті басќару саласындағы заңнамалыќ база

да жетілдірілетін болды.

Жекешелендіру мен мемлекеттік мүлікті басќарудың тиімділігін

арттырудың 1999-2000 жылдарға арналған Бағдарламасының ќабыл-

дануы бұл кезеңнің алғашќы бастамасы болды. Бағдарламада же-

кешелендірудің бұрынғы кезеңдерінің іс жүзіндегі нєтижелері

жєне нарыќтыќ экономиканың негізі болған жеке меншіктің

ќалыптасуы жазылды. Мемлекет экономиканың жекелеген стра-

тегиялыќ маңызды салаларына ќатысуды өзінде ќалдырды. Он-

дай салаларға ұлттыќ экономиканың негізін ќұраушы салалар,

сондай-аќ күнделікті өмірге аса ќажетті тауарлар, өнімдер мен

ќызмет көрсету өндірісін ќамтамасыз етуші салалар жатады. Осы-

ған байланысты мемлекеттік мүлікті басќарудың тиімділігін арт-

тыру жєне басќарушылыќ шешімдердің жүзеге асырылуын баќы-

лау мєселелері ерекше маңыз алады.
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Бүгінде республикада «Самұрыќ» Ұлттыќ холдингтік компа-

ния» акционерлік ќоғамы ќұрылды. Біз мемлекеттік холдинг

ќұрудың бизнес жоспарын жасауға басќа елдерде осыған ұќсас

ќұрылымдар ќұруда тєжірибесі бар тєуелсіз шетелдік консалтинг

компанияларын тартуға шешім ќабылдадыќ. Талдаудың көрсетке-

ніндей, мұндай тєжірибесі бар жалғыз компания McKinsey болып

шыќты; ол консалт-рейтинг жөнінен єлемде бірінші орын алады

екен; өзі мемлекеттік активтерді басќару жөнінде дамушы жєне

дамыған елдердің үкіметтері үшін 6-дан астам жобаны жүзеге

асырыпты; солардың ішінде Сингапурдағы «Темасек» мемлекеттік

холдингі де бар көрінеді.

Ќазаќстан жағынан бұл жобаға Экономика жєне бюджеттік

жоспарлау министрлігі жанындағы «Маркетингтік-сараптамалыќ

зерттеулер орталығы» акционерлік ќоғамы ќатысты. Жобамен жұмыс

барысында Еуропа, Азия, Солтүстік Америка, Австралия жєне

Океания елдері мемлекеттік активтерін басќару жөніндегі агент-

тіктер мен 13 мемлекеттік холдингтердің алдыңғы ќатарлы халыќ-

аралыќ тєжірибесі зерттелді.

Холдингті ќұрудан бұрын ұзаќ уаќыт жұмыс істелді, тіпті кей-

де жұмыстың тоќтап бір жерде тығырыќтап тұрып ќалған кездері

де болды. Мен біздің холдингтер мен ірі компаниялардың ќарсы-

лыќ єрекеттерін, яғни өз ќазанында өздері ќайнап, тек өз ойлағанда-

рын ғана істегісі келгенін түсіндім. Менің елімізде акциялардың

мемлекеттік пакетін басќару бойынша мемлекеттік холдингті ќұру

жөніндегі жұмыс тым баяу жүріп жатќанын Үкіметке бірнеше

рет ескертуіме тура келді. Нєтижесінде, холдингті ќұру үрдісі бір

жарым жылға созылды.

Аќырында, 2006 жылдың 28 ќаңтарында «Самұрыќ» Ұлттыќ

холдингтік компаниясы» акционерлік ќоғамын ќұру туралы» Жар-

лыќќа ќол ќойдым. Мен холдинг басшылығы алдына мынадай өзекті

стратегиялыќ міндеттер ќойдым: корпоративтік басќаруды жаќ-

сарту арќылы ұлттыќ компаниялар ќызметінің тиімділігі артты-

рылсын, демек, ұлттыќ компаниялар ќызметінің тиімділігі мен бас-

ќару деңгейін арттыру есебінен ел экономикасының өсуі жедел-

детілсін. Жеке меншік сектордың компанияларына үлгі бере оты-

рып, бізге корпоративтік басќару сапасын жаќсарту ќажет, мұның

өзі тұтастай алғанда ќаржы жүйесінің ашыќтығына жеткізеді.

Ќазір адамдардың көбінде: «жалпы осы холдингтің керегі не

еді?» дегенге саятын көптеген сұраќтар туындайды. Мен сондай-

аќ: «ұлттыќ компанияларды тєртіпке келтіруден» бастап, екінші

Ұлттыќ ќорды немесе тағы сондай бірдеңені ќұруға дейінгі єртүрлі

єңгімелерді естідім.
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Ал іс жүзінде бас ќатыратындай ештеңе де жоќ еді. Ойлап

ќараңыздаршы, жекешелендіру үрдісіне ќарамастан ұлттыќ компа-

ниялар мемлекеттің ќарауында болады. Бұл өздігінен алғанда на-

рыќтыќ ұстанымдарға ќайшы келмейді, өйткені жол болмаушы-

лыќ немесе сєтсіздікке ұшыраушылыќ деген єрдайым бола береді,

– міне, сондай кезде мемлекеттің ќатысы тіпті ќажет. Ол – ќоғам-

дыќ игіліктер өндірілетін салалар. Дєл осы себептен бір кезде біз

телекоммуникация, энергиямен ќамтамасыз ету жєне темір жол

көлігі, сондай-аќ кен өндіруші өнеркєсіптің бөлігі секілді салалар-

ды мемлекеттік меншік те ќалдырдыќ. Шын мєнінде, экономика-

ның осынау өмірлік маңызды салалары жеке тұлғалар арќылы

реттелмегені олардың пайдаға ұмтылмай, сапаның жоғары, баға-

ның төмен болуына баса назар аударуы үшін ќажет. Ал бізде

ќалай болды?

Біздің компаниялар ұлттыќ мєртебе алып, демек, белгілі бір

басымдыќтарға ие болып, өздерінің бастапќы ќызметтерін «ұмыт-

ты» да, баяғы сол пайда үшін жұмыс істей бастады. Єрине, пай-

даның болғаны жаман емес. Біраќ, іс жүзінде сапаның жаќсаруы

да, тұрғындарға ќызмет көрсетудің ќолайлылығы да болмады.

Ұлттыќ компания мєртебесі, шын мєнісінде, оның өзіндік ќызмет

саласында «заңдастырылған» монополиске айналатынын білдіреді.

Осының есесіне компания мемлекеттік болғандыќтан, демек, ќоғам-

ның мүддесіне ќызмет ететін болғандыќтан, ол өз кірістерін ин-

вестициялай отырып, жоғары сапа мен бағаның ќолайлы дең-

гейін ќамтамасыз етуі керек. «Жеке меншік иелері» мұндайға

єсте де бармас еді.

Ал бұған «Ќазаќтелеком» мысал бола алады. Бүкіл еліміз бой-

ынша тораптардың технологиялыќ бірлігін ќамтамасыз ететін бір

ғана оператор болса, бєріміз үшін єлдеќайда ќолайлы екеніне ке-

лісетін шығарсыздар. Ал осы бірегейлік – пайда табудың, тіпті

жоспардан тыс пайда  табудың кепілі. Алайда, компания тапќан

пайдасын ұсынылған ќызмет көрсету ассортиментін дамытуға не-

месе тарифтер мен шығындарды азайтуға жұмсаудың орнына, өзінің

бастыќтарына аспандата еңбекаќы тағайындады жєне тағы сон-

дайларды істеді. Ал бізде кейбір жергілікті аудандарда єлі күнге

дейін Интернет пен телефон байланыстары жоќ! Міне, ұлттыќ

компаниялар осындай жайларға баса назар аударуы керек. Аныќ-

тап ќарап айтайын, ұлттыќ – дегеннің мєнісі ұлтќа тиесілі деген

сөз ғой. Бұл аќшалар – мемлекеттің, єрілеп айтќанда – бүкіл

ќоғамның меншігі. Ұлттыќ компаниялар ќызметінен бєрі де пайда

көруі керек. «Самұрыќ» дєл осы үшін ќұрылды, ол барлығымыз-

дың сенімімізді аќтайды деген үміттемін.
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Төртінші кезеңнің өзіне тєн ерекшелігі мемлекеттік меншікті

басќару жєне оған билік ету мєселелері бойынша мемлекеттік

басќару органдары арасындағы өкілеттіктерді бөлісудегі жаңа ќаты-

настар болып табылады. Айталыќ, бұл бағдарламаның түйінді мєсе-

лесі республикалыќ жєне коммуналдыќ меншік арасындағы өкілет-

тіктерді ќайта бөлісу болды. Мысалы, 1999 жылы коммуналдыќ

меншікке 953 акционерлік ќоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі

серіктестіктердегі акциялардың мемлекеттік пакеттері жєне оларға

ќатысу үлестері берілді. Коммуналдыќ меншік нысандарын жеке-

шелендіруді шешу жєне жүргізу ќұќығы облыстардың, Алматы

жєне Астана ќалаларының єкімдеріне берілді.

Бұдан басќа, Бағдарламада мемлекеттік активтерді тиімді бас-

ќарудың тєсілі айќындалды. Сонымен, мемлекеттің «көгілдір фиш-

калар» түріндегі үлестік ќатысы бар 10 жетекші кєсіпорын аныќ-

талды. Олардың ќатарында «Маңғыстаумұнайгаз», «Аќтөбемұнай-

газ», «Ќазцинк», «Өскемен титан-магний комбинаты», «Соколов-

Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі», «Ќазаќстан алюминийі»,

«Ќазхром» трансұлттыќ компаниясы», «Ќазаќстан Халыќ жинаќ

Банкі», «Ќазаќтелеком», «Ќазаќмыс» секілді акционерлік ќоғамда-

ры болды. 1999 жылы «Ќазаќстан Халыќ жинаќ банкі», ал 2000

жылы «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік ќоғамдар акцияларының

мемлекеттік пакетінің бір бөлігіне (16,7%) жекешелендіру жүргізілді.

Ќазіргі уаќытта «Маңғыстаумұнайгаз», «Аќтөбемұнайгаз», «Ќазаќ-

стан алюминийі», «Ќазаќмыс», «Ќазаќстан Халыќ жинаќ банкі»,

«Өскемен титан-магний комбинаты» акционерлік ќоғамдары жєне

басќалардың мемлекеттік пакеттері толыќтай сатылды.

Жекешелендірудің төртінші кезеңі барысында мемлекеттік

мүлікті пайдаланудан бюджетке түсетін ќаржыны айтарлыќтай

ұлғайту жөнінде Үкімет жүргізетін жұмыстар жандандырылды.

2002 жылға дейін мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден алынған

ќаржылар мемлекеттік бюджеттің кірісіне бағытталса, ал 2002

жылдан бастап олар бюджеттік тапшылыќты ќаржыландыруға

жіберілді. 2003 жылдан бастап ірі нысандарды жекешелендіруден

алынған ќаржылар Ұлттыќ ќорға аударылуда.

Бұл кезеңде республикалыќ мемлекеттік жєне коммуналдыќ

мемлекеттік кєсіпорындар санын оңтайландыру жөніндегі жұмыс-

тар басталды, олар ќазір де жалғасуда. Оларды тек осындай

ќұќыќтыќ форманы ұйымдастырмаса  болмайтынына көз жеткен

жерде ғана саќтауға болады.

Бұдан бұрынғы жұмыс тєжірибесі мемлекеттік мүлікті басќа-

рудың жаңа тұжырымдамасын жасауға жағдай туғызды. Оның
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негізгі міндеттері мемлекет меншігіндегі барлыќ нысандардың түгел-

дей есебін алуды жүргізу, басќару нысандарының санын оңтай-

ландыру, мемлекеттік мүлікті тиімді пайдалану есебінен республи-

калыќ жєне жергілікті бюджетке ќосымша кірістер түсіру болып

табылады.

2003 жылдың 4 ќарашасында «Стратегиялыќ маңызы бар эко-

номика салаларындағы меншіктің мемлекеттік мониторингі тура-

лы» Заң ќабылданды. Аталмыш Заң экономиканың стратегиялыќ

салаларында жекешелендірілген нысандарға тиімді басќару мони-

торингі жүйесінің енгізілуін, оның одан єрі дамуы мен жетілдірі-

луін, сондай-аќ жекешелендіруден кейінгі баќылауға алынуын

ќамтамасыз етуге жағдай туғызды.

Сонымен, біздің жекешелендіру өзіміз күтпеген нєтижелерге

алып келді. Ќазіргі уаќытта Ќазаќстан экономикасында жеке меншік

секторы ќалыптасты, онда республиканың өнеркєсіп өнімдерінің

тоќсан пайызға жуыќ көлемі өндіріледі. Жеке меншік секторының

одан єрі дамуы кеңестік ыќпалдың салќынынан ада, наќты бекітіл-

ген ойын ережесін, баламалы нормативті-ќұќыќ базасын талап

етеді.

Жекешелендіру тарих таразысында

Ќазаќстан ќиындыќпен, жан күйзелісі мен сілкіністері арќылы

ескі өмірдің ескі ќұндылыќтарын ќирата отырып, мемлекеттік мен-

шіктен жекеге, єкімшілік-єміршілік экономикасынан байсалды да

ұтымды жоспарлау мен менеджментке, нарыќќа көшті. Мұның

бєрі тек ғылыми маќалалар мен кітаптарда ғана түсінікті єрі оп-

оңай бола ќалатын секілді. Ал өмірде – бұл буырќанған теңіз

толќу мен торығу сезімдерінің, єртүрлі топтар мен тіпті ұрпаќтар

мүддесінің шарпысуы. Өкінішке ќарай, ауыспаќ заманның өмір

философиясы осындай. Мұның бєрін біз өз жүрегіміздің тебіренісі

арќылы өткіздік.

Біздің жас буынның көпшілігі бүгінгі табыстардың ќандай алып

күш-жігермен, ќандай ауыр күйзелістермен келгенін біле бермейді.

Олар мұның бєрі біздің іші-тысымызда болған, біздің ерік-жігеріміз

бен төзіміміздің арќасында жүзеге асќан сол бір орасан өзгеріс-

тердің нєтижесі екенін білуі жєне есте ұстауы керек.

Ќазір Ќазаќстан дағдарыстан шығудың жарќын мысалы болып

табылады. Сарапшылардың пайымдауынша, экономикалыќ рефор-
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малардағы Ќазаќстанның көшбасшылығы ТМД елдері арасында

өтпелі кезеңнің саяси-экономикалыќ үлгісін айрыќша сєтті таңдап

алуында деп санайды, олар – күшті президенттік билік жєне оған

ќосымша шапшаң да жігерлі реформалар. Бірден айту керек, ре-

формаларды жоғарыдан жүргізуге тура келді. Бұл тік сатылы күшті

биліксіз табысќа жете алмайтын уаќыт еді.

Дєл осы формула тєуелсіз мемлекетімізді ќұру мен нығайтуға,

экономика мен саяси өмірдегі реформалардың наќты да дєйекті

жүргізілуіне, ыќпал етті, еліміздің ішкі саяси тұраќтылығына кепілдік

берді. Сол кезеңде парламенттік басќару түрі мен төмен саяси

мєдениет жағдайында Ќазаќстан үздіксіз экономикалыќ жєне сая-

си реформалар дағдарысына душар болатыны түсінікті еді. Өз

тєуелсіздігін аса ќатаң экономикалыќ дағдарыс жағдайында ќұрып

жатќан жас мемлекетті бұл бейберекеттік пен тоќыраушылыќќа

апарып соќтырмай ќоймайтын еді.

Солай бола тұра, мемлекеттік ќамќоршылдыќтан экономика-

лыќ еркіндік пен кєсіпкерлікке жеделдете көшу тек халыќќа ғана

емес, мемлекеттік аппараттың үлкен бөлігі үшін де өте жайлы

шаралар бола ќоймағанын жасырмаймын. Бұл міндет көбінесе

ыќпал етумен, тұрғындар үшін жанға батарлыќ тєсілдермен

шешілді. Кейде сондай жєне басќадай ќадамдардың ќажеттігін

сезіне отырып, адамдарды көндіруге, белгілі дєрежеде оларға ќысым

жасауға да тура келді. Кейде өмірдегі жүргізілген өзгерістер үшін

жеке өзіме жауапкершілік алуға да тура келді. Осының барлығы

да «бєрі ретіне келер», реформалар толыќтай түсіністік жағда-

йында жүргізілер деп күтуге уаќыттың жоќтығынан еді. Ондай

жағдайда біз ештеңені де – не мемлекетті, не экономиканы ре-

формалай алмайтын едік.

Оның есесіне ќазір нєтиже көз алдымызда – ендігі жерде істің

бєрін, негізінен, азаматтың өзі шешеді. Бүгінде экономиканың жеке

меншік секторы тұтастай алғанда республиканың өндірістік єлеу-

етінің 90%-ынан астамына билік етеді. Шағын жєне орта биз-

нестің өкілдері ќалыптасты, бейімделді жєне олардың ќатары кең

ќанат жайып жалғасуда. Атап айтќанда, бұл адамдар ќазір, көпте-

ген бағалаулар бойынша, нағыз орта таптың негізін ќұрайды, жал-

пы олардың пайда болуына біз барлыќ күш-жігерді салудамыз.

Ќазаќстан үшін бұл неліктен соншалыќты маңызды?

Өздеріңізге белгілі, ќоғамның наќ осы бөлігі табысќа жетуге

ұмтылып, сатып алушылыќ зор ќабілетке ие болуда жєне мемле-

кеттік ќазынаға кірістердің айтарлыќтай бөлігін түсіруде. Наќ осы

таптың нені жоғалтары да, неге ұмтылары да жєне мұрагерлікке
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не ќалдыратыны да баршылыќ. «Орта тапќа» тєн менталитеттің

маќсаты, ең алдымен, өз өмірі үшін жауапкершілік сезімі, дер-

бестікті терең сезінуі, өз өркендеуінің кепілі ретінде білім мен

біліктіліктің ќұндылыќтарын түсінуі болып табылады. Орта тап –

ол мультимиллиардер де, ќайыршы да емес, олар өзін-өзі ќамтама-

сыз ететіндер. Ќысќасы, мұнда «Мен» «Біз»-ден гөрі үстем тұрады.

Бұл өз өмірінің, өз тағдырының ќожайыны болғысы келген адам-

ның ұмтылысы: онысы, єрине, іс-ќызметінен, соған сєйкес, єке-

летін кірісінен көрініс табады.

Ќазаќстанда орта таптың пайда болуының маңызды болатын

себебі – ең алдымен, оның ќоғамда наќты орын алуы ќоғамның өз

ішіндегі, сондай-аќ оның топтары арасындағы жєне ќоғам мен

биліктің арасындағы өзара ќатынастардың сипатын сапалыќ жағы-

нан өзгертуге ќабілетті. Орта тап тұраќтылыќќа бағытталған жєне

оның өзі кез келген ќоғамның ішіндегі тұраќтандырудың бастауы

болып табылады. Бұл – «азаматтардың ұлты» ќоғамның саяси өміріне

ќатысу, елдегі саяси шешімдердің ќабылдануына ыќпал ете ала-

тын маңызды тетік екенін түсінетін, өзін-өзі басќаратын көпшілік.

Міне, сондыќтан мен өз басым бұл мєселеге аса зор көңіл

бөлемін жєне оны өз сөздерімде ғана емес, басќадай жолдармен

де үнемі көтеріп жүремін. Жекешелендіру үрдісі ќазаќстандыќ

орта таптың пайда болуы үшін негіз ќалап, адамдардың өзінікі

деген пєтерлер алуына, бизнестерін бастауға, нєтижесінде, ќожа-

йын, меншік иесі атануға жағдай туғызды. Адамдар жұмыс істеуге,

табыс табуға мүмкіндік алды. Ешкім де жоғарыдан нұсќауларды

немесе жан саќтайтын шешімдерді күткен жоќ. Адамдар өз биз-

несін жєне өз өмірін өздері ќұрды. Бұл өзгерістердің барлығы, ең

алдымен, ќазаќстандыќтардың өздері үшін ќажет болды, ол өздерінің

пайдасына жарады. Экономиканың түбегейлі реформалары жаңа-

лыќ атаулыдан шошынған біздің азаматтардың түсінбестігімен

немесе тікелей ќарсылыќ білдіруімен ќатарласа жүрді. 1990-шы

жылдары өздерінің тарихи отанына кетіп ќалғандардың Ќазаќстанға

ќайта орала бастауы ќуанарлыќ жай болды. Мен, шын мєнінде,

соған ќуаныштымын.

Бүгінде біз экономикамыздың негізгі ќұрылымдыќ реформала-

ры аяќталды деп сеніммен айта аламыз. Мемлекеттік мүлікті же-

кешелендіру жүзеге асырылып, дамыған нарыќтың стандарттары-

на сай шаруашылыќ орта ќалыптасты. Жекешелендіру үрдісі –

бұл єрќашанда мүлік бөлінісі. Социалистік тарихы бар кез келген

мемлекет жекешелендіруді жүргізіп, мемлекеттік мүлікті єділ жєне

тиімді бөлудің проблемаларымен ұшырасты. Єрине, біздің респуб-
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ликамызда да жекешелендіру кезінде істің бєрі дау-шарсыз өткен

жоќ. Өйткені, ол кезде жұрт «жеке меншік» деген ұғымның өзінен

ќорыќты. Алайда жекешелендірудің єрбір кезеңін жүргізген уаќытта

біз, бірінші кезекте, халыќ пен мемлекеттің мүддесін көздедік.

Єрине, экономиканы реформалау үрдісі ќате єрекеттерден,

ойланбаған шешімдер мен єлеуметтік ќиындыќтардан ада болған

жоќ. Біраќ та біздің жағдайымыздың «ќатты ќызған» кезінде же-

кешелендіру «єділетті» немесе «єділетсіз» бола алмады. Оған тек

тиімді немесе тиімсіз деген баға беруге болатын еді. Өздеріңіз ой

түйіп көріңіздер. Бүгінде ќоғамдыќ тамаќтандыру мен сауда, жеңіл,

тағамдыќ, өңдеуші өнеркєсіп, түрлі ќызмет көрсетулер, агроөнеркєсіп

өндірісі жєне т.б. секілді маңызды салалар экономиканың мемле-

кеттік секторынан толыќтай шығарылды. Энергетика жєне шикі-

зат салаларының үлкен бөлігі де жеке меншік секторға шығарыл-

ды. Денсаулыќ саќтау мен білім, єсіресе жоғары білім беру салала-

рында бєсекелестік орта жылдам дамуда.

Єрине, жекешелендіру туралы сөз болғанда, єлі күнге дейін

єділетсіз жекешелендіруге жол берілді деп санайтын, меншікті

ќайта бөлуді ќалайтын адамдар барын айту керек. Єлемде алғашќы

жекешелендіру ешќашан єділ болған емес. Ешќандай ќайта

ќараушылыќ болмауы керек жєне болмайды да. Біздің еліміздің

заңы осындай. Ол ол ма, даму заңдылыќтары осындай. Біз меншікті

жұрттың барлығын сөзсіз ќанағаттандыратындай етіп ешќашан бөле

алмаймыз. Сөзіміз ащылау естілсе кешіріңіздер, біраќ біз мінсіз

єділ ќоғамды ќұруға тырысќанбыз. Мұның өзі біз үшін жєне біздің

көршілеріміз – бұрынғы одаќтас республикалар үшін ќалай аяќтал-

ғанын бєріміз де білесіздер. Тарихтың бұл беті жабыќ тұр. Біз алға

ќарауымыз керек. Жасалған істі жетілдіріп, адам өмірін одан єрі

жаќсарту керек.

Бүгінде біздің азаматтардың: мемлекет ісін басќарушылардың,

бизнесмендердің, фермерлердің экономикалыќ мєселелерде «ілгері

кеткендігі» туралы жиі айтылады. Кезекті бір республиканың

Тєуелсіздік күніне арналған сансыз көп сұхбаттар тұсында маған:

«Кімдерден жаќсы басќарушылар шығады – бұрынғы өндірісте

істеушілерден бе немесе білікті менеджерлерден бе?» деген сұраќ

ќойылды. Менде бұл мєселеде үзілді-кесілді пайымдау жоќ. Єрбір

жағдай өзінше ерекше. Дегенмен, соңғы 20 жылда кадр саясатын

жүргізген тєжірибеме ќарап, айта аламын: ќазіргі жас адамдардың

көбіне тєн тамаша білімділік те, жоғары біліктілік пен таза ұмты-

лыс та бизнесте болсын немесе мемлекеттік ќызметте болсын, та-

бысты басшы болу үшін жеткіліксіз.
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Сіздер көрдіңіздер, мен кезінде өте көптеген жас бизнесмендер

мен мамандарға көп мүмкіндіктер туғыздым. Отыздағы жас адам-

дар Үкімет мүшелері, министрлер болды, сондай-аќ облыстардың,

ведомстволардың, ірі компаниялар басшылығына жоғарылатылды.

Аќиќатын айтсам, биліктің сынағына барлығы бірдей шыдап бере

алмады. Бүгінгі күні мен ең алдымен, жасына ќарай емес, аќыл-

парасаты толысќан, айналасындағы мєн-жайды байыппен байќап,

ең бастысы – өз мүмкіндігін тани білетін адам ғана басќарушы

лауазымында болуы керек деген пікірге көбірек ойысамын.

Бұрын біз басќарушы деп комбинат немесе зауыт директорын

айтушы едік. «Менеджер» сөзі – шет елдікі. Ал мағынасы сол.

Көптеген бұрынғы директорлар нарыќ жағдайында жаќсы менед-

жерлер болып кетті. Тєуірі де,  төмені де – наќты істе тексеріледі.

Адамдар мен істі кім табысты басќарса, жаќсы  – сол.

Реформаларды, соның ішінде, меншік иелері табын ќалыптас-

тыруға бағытталған реформаларды жүргізе отырып, біз, бейнелеп

айтќанда, экономиканың «күретамыры» болып табылатын тиімді

ќаржы жүйесін ќұрудың ќажеттігіне кез келдік. Ұлттыќ ќаржы

жүйесін ќалыптастыру үрдісінің ќалай өткені туралы келесі тарау-

да айтылатын болады.
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О
сы кітаптың өткен тарауларында мен мемлекетті жанды

организммен салыстырған болатынмын. Маған осы теңеу

өте ұнайды. Ќазаќстанды ќұруға кіріскенде, мен оны көзіме дєл

солай – бір жердің аумағында, бір заңның аясында жєне бір ќоғам-

ның шеңберінде тұрып жатќан адамдардың өзіндік бір бірегей

бірлестігі, өсіп-өнген, ќалыптасќан біртұтас организм түрінде жиі

елестететінмін. Осы теңеуді одан єрі дамытатын болсаќ, онда эко-

номика – бүкіл организмнің тіршілік ќызметін, елдің жалпы «зат

алмасуын» ќамтамасыз етіп отыратын күре тамыры, ал ќаржы, өз

орайымен экономиканың «ќан таратушы жүйесі» болып шығады.

Сол себепті жаќсы ќалыптасќан ќаржы жүйесі болуының ма-

ңызын ескере отырып, 90-шы жылдарда басталған жєне одан кейінгі

кезеңдерде іске асырылған экономикалыќ ќайта ќұрулардың

көпшілігі ќаржы саласына ќатысты болды.

Жағдай солай болды, біз бұл реформаларды өте күрделі уаќытта

бастадыќ. Дегбірі ќашќан жұрт болып жатќан барлыќ жағдайды

ќынжыла ќабылдайтын. Кеңестік жүйенің күйреуімен «күйзел-

ген» экономика нағыз «ќаржы дауылын» басынан кешіріп жатты.

Халыќ тұтынатын тауарлардың тапшылығы, аќшаның ќатты ќұнсыз-

дануы, халыќтың жинаќтаған барлыќ салымдары мен күнделікті

табыстарының ќұнын жоюы – осы ќұбылыстардың барлығы ора-

сан екпінмен өсіп отырды. Экономикадағы ќаржыны тұраќтанды-

руды ќамтамасыз ету жєне инфляцияны ауыздыќтау керек болды.

Халыќтың мұќтаждыќтарын жєне мемлекеттік ќызмет көрсету мен

оны атќаруды барынша ќамтамасыз ететін айќын, тиімді жєне

тұраќты бюджетті орныќтыру ќажет болды.

Реформаның єлеуметтік бағасының өте ќымбатќа түсетінін біз

түсіндік. Сонымен ќатар басќа дамыған елдердің тєжірибесінен

нарыќтың ќалыптасу процесі реформаның єлеуметтік жаќтарын

ысырып тастамайтынын көрдік. Біз реформаны халыќты барынша
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ќорғаштай отырып іске асыруға тырыстыќ, біраќ гиперинфляция

жағдайында оны осылай жүргізу өте ќиын болып еді. Осындай

ахуалда кешеуілдеу мүлде апатќа ұшыратуы мүмкін еді.

Сол кездерді еске ала отыра, мен, бєрінен бұрын осы реформа-

ларға кірісердегі біздің өзімізге алған жауапкершіліктің аса ауыр

салмағын да ойлаймын. Кеңестік экономика ќұлағаннан кейін,

жылдар бойы жиған-тергендерін жоғалтќан адамдарды біздің

еліміздің ќаржы жүйесіне ќайтадан сендіре ќою ќиын еді. Барлыќ

ќайта ќұрулардың єр жағында, ол неге ќатысты болмаса да, мейлі

салыќ, мейлі ќаржы реформасы бола ма, біз бєрінен бұрын өз

азаматтарымызды ескердік, солардың алаңсыз тұрмысына деген

жауапкершілік біздің мойнымызда еді.

Бүгіндері мені көп адамдар сынай берсін. Кейде маған жұрт

тіпті аќылға сыймайтын кінєлар тағады. Мен осы бос сөздер мен

негізсіз сындарға көңіл аудармасам да болатынын білемін, өйткені,

маған сенсеңіздер, бұл менің өзіме жєне менің үзеңгілестеріме

алған жауапкершілік жүгімен салыстырғанда түкке тұрмайды.

Мұндай реформаландырудың тєжірибесі болмағандыќтан, біз

тєуекелге барғанбыз. Біз бір нєрсені ғана білдік – мемлекеттік

аппарат пен біздің экономикамыздың ќалыпты ќызмет жасауына

мүмкіндік беретін, тєуелсіз ќаржы жүйесін ќұруды таќыр жерден

бастау керек болды.

Біздегі ұлттыќ ќаржы жүйеміздің реформалануы мен оның

даму эволюциясын шартты түрде екі кезеңге бөлуге болады. Бірінші

кезең – шамамен 1991 жылдан 1997 жылға дейін ќамтиды. Бұл

жылдары біздің алдымызда экономиканы ырыќтандыру жєне мак-

роэкономикалыќ тұраќтануға жету мєселелері тұрды. Екінші кезең

– Ќазаќстанның ќаржы жүйесінің тұраќтанудан кейін нығайтып,

одан єрі ќарќынды дамуы – 1998 жылдан басталды. Дүниежүзілік

ќаржы дағдарысын еңсергеннен басталған бұл кезең, менің ойым-

ша бүгіндері де жалғасып келеді.

Ашығын айтсаќ, егер шын мєнінде біздің ќаржы жүйеміздің

ќалыптасуын кезең-кезеңімен, барлыќ іске асырылған ќайта ќұру-

ларды сипаттай отыра көрсететін болсаќ, онда бұл жеке кітап

жазуды талап етер еді. Ал мен бұл тарауда реформаландырудың

жалпы процестеріне жєне біздің ќаржы жүйемізді дағдарыстан

шығарудың жолдарын ќалай іздестіруге, соның нєтижесінде ТМД

елдерінің ішіндегі топбасшысына ќалай айналғанымызға тоќтал-

ғым келеді. Бұл тарауда біздің банк жүйесінің, мемлекеттік ќаржы

саласының, сол сияќты зейнеткерлік реформасының жєне ұлттыќ

ќорды ќалыптастырудың мєселелері жекелей ќарастырылады. Бұдан
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басќа да сөзсіз көңіл аударуға тұрарлыќ сєттер көп: ќазаќстан-

дыќ ќор нарығының, бағалы ќағаздар нарығының, елдің мемле-

кеттік ќарыздарын басќарудың ќалыптасуы жєне т.б. көптеген

мєселелер.

Біздің ұлттыќ ќаржы жүйеміздің ќалыптасуының барысында

реформаландыруға, бірінші кезекте, оның банк саласы, салыќ жєне

бюджеттік ќұрылымы жататын еді. Кейбір мағынада, зейнеткерлік

реформаны іске асыру жєне Ұлттыќ ќорды ќұру менің ерекше

маќтанышыма айналды. Бұл тарау сіздерге барлығының ќалай бол-

ғандығы туралы, сол кезеңде ќандай ќиындыќтарға тап болдыќ

жєне єлем ќауымдастығының біздің ќаржы жүйемізді мойында-

уына біздің ќалай келгенімізді баяндап береді.

Алғашќы ќадамдар: экономиканы ырыќтандыру,

1991-1997 жылдар

«Єркімнің ќабілетіне ќарай, єркімге – еңбегіне ќарай» дейтін

коммунистік «Алыстағы Тамашаға» жетуге ұмтылған Кеңес Ода-

ғының басшылығы көп жағдайда шаруашылыќ жєне өндірістік

ќатынастарды ќұрғанда, экономикалыќ мєннен єлдеќайда ќашыќ

жататын ойды басшылыќќа алды. Нєтижесінде, экономикалыќ

тұрғыдан негізделмеген өндірістік тізбектерге ұќсас, өзінше бір

«жасанды тыныс алдыру» аппараты сияќты, орталыќтан жоспар-

ланатын тетіктің ќұлауымен бірге, Одаќтыќ экономикалыќ жүйенің

барлыќ ќайшылыќтары жєне жасандылығы жалаңаштанып сырт-

ќа шыќты.

Сондыќтан, нарыќќа өтуге апаратын біздің жолымыздың ең

басында, бізге шаруашылыќ жүргізудің негіздерін өзгерту талабы

ќойылды. Бєрінен де бұрын, ресурстарды бөлу жөніндегі эконо-

микалыќ шешімдерді мемлекеттік деңгейде өндіріспен тікелей ай-

налысатын субъектілерге аудару ќажет болды. Бұл өндіріс орын-

дарының ќаржылыќ дербестігін ќамтамасыз етіп, оларға инвести-

циялардың нєтижесі мен тиімділігі үшін жауапкершілікті жүктеу-

ге мүмкіндік беретін еді.

Бұрын, Одаќ кезінде ќалыптасќан тауар-аќша ќатынастары,

ќажетті шешімдерді ќабылдауға мұрсат берілген күнде де, олар-

дың барлығын орталыќ ведомстволар деңгейінде шешуді талап

ететін. Осы «ќолапайсыз» ќатынастардың мєні мынаған келіп тіре-
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летін. Өндірістік-шаруашылыќ ќызметтің кез келген субъектісі өзінің

ќаржы ресурстарын КСРО-ның Мемлекеттік банкінде немесе оның

одаќтыќ республикадағы есепшотында ұстайтын. Егер осы ресурс-

тарды өзіне ќажетті маќсат үшін мысалы, ќұрылыс салуға, азыќ-

түлік сатып алуға жєне т.б., пайдаланғысы келсе, кєсіпорын осы

мєселені Мемлекеттік жоспарлау комитетімен келісетін, ол ќана-

ғаттанарлыќ шешім ќабылдаған жағдайда, ќажетті ќаржыны бөлу

үшін осыған сєйкес тапсырманы Мемлекеттік банкке беретін.

Сайып келгенде, кез келген мемлекеттің банк секторы мен

мемлекеттік ќаржысының негізін ќалаушы бірнеше салалардың –

салыќ жєне бюджет сияќты жүйелерінің мєселелерін шешуді бір

мезгілде талап етті. Оларды сєтімен реформаландыру осыларды

бір-бірімен өзара байланыстырғанда ғана мүмкін болатын.

Ашыќ нарыќтыќ ќатынастарды ќұру бізден экономиканың не-

гіздерін түбегейлі өзгерістерге апаратын ќадамдар жасауды талап

етті. Мойындауым керек, бұл оңай емес еді. Осындай шешімдердің

бірі 1993 жылғы нарыќтыќ ќатынастарды ырыќтандыру болды.

Нарыќќа барар жолдағы осы ќадамға біз тауар тапшылығы мен

өсіп отырған гиперинфляция жағдайында бардыќ. Ырыќтандыру-

ды іске асырудың басталуымен бірге єртүрлі ќаржы ұйымдары-

ның жылдам өсуі басталды. Олардың ішінде коммерциялыќ банк-

тер мен банк операцияларының жеке түрлерін іске асырушы ұйым-

дар ерекше орында тұрды. Мєселен, 1993 жылдың соңына ќарай

Ќазаќстанда 200-ден астам коммерциялыќ банктер ќұрылды. Бұл

жағдайдың пайда болуы, заңнамадағы кемшіліктерге байланысты

еді. Соның салдарынан кез келген кєсіпорын мен кооперативке

өзінің меншікті банкін ќұрып алуға мүмкіндік туды. Бұлардың

көпшілігі кейіннен ќаржы жағынан ќауќарсыз болып шыќты. Олар

аса жоғарғы инфляция мен валюта нарығындағы тұраќсыздыќ

жағдайында, алыпсатарлыќ пайда табу үшін ғана ќұрылды.

Бұл, өз кезегінде, ырыќтандырудың бірінші кезеңінің инфля-

цияның өсуімен жєне төлем ќабілеттілігіне деген сұраныстың ќыс-

ќаруымен ќосарлас жүруіне єкеліп соќты. Мєселен, 1993 жылдан

1995 жылдың соңына дейінгі кезеңде жылдыќ орташа инфляция

1200%-ға тең болды да, мемлекеттік бюджеттің тапшылығы 1995

жылдың өзінде ғана шамамен 40 млрд. теңгені ќұрады, ал екінші

деңгейдегі банктердің кєсіпорындарға несиесі бойынша жылдыќ

көрсеткіші 400%-ға жетті.

Ырыќтандырудың бастапќы кезеңінде тауарлардың белгілі бір

түрлерінің бағаларына мемлекеттік баќылау єлі де болса саќталған

еді. Мемлекеттік ќажеттіктер үшін єкелінетін тапсырыстар тєжіри-
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бесін жєне басќа да шектеулерді мемлекет кєдімгі жай тіршілік

маќсатында пайдаланды. Азыќ-түлікке жєне бірінші ќажеттегі та-

уарларға наќты бекітілген бағалар ќойылды. Осыған байланысты

кєсіпорындар шығынға ұшырады. Бұл шығындардың орнын жеңіл-

діктер берілген көтерме шаралар да, несиелерді ќайтару мерзімін

өзгерту саясаты да толтыра алмады.

Сонымен бірге, ол кезде мемлекет тұрғындарды ќажетті тауар-

лармен жеткілікті түрде ќамтамасыз ете алмады, осыдан келіп

олардың үлкен тапшылығы туды. Біздің экономикамыз тар шең-

берде шектеулі болатын, кеңес уаќытында бірінші ќажеттіліктің

көптеген тауарлары оларды өндіретін басќа одаќтыќ республика-

лардан жеткізілетін. Енді бірінші зєруліктегі тауарлармен ќамта-

масыз ету үшін, Үкімет көрші өндіруші-елдерден «тауарлыќ (матас-

ќан) несиелер» алуға мєжбүр болды. С.Терещенко Үкіметі 100

млн. АЌШ доллары сомасында осындай несиелер алды. Олардың

тауарлыќ деп аталған себебі – бізге несие беріп отырған елдердің

тауарларын сатып алу ќажеттілігі үшін берілетін. Ќойылған шарт

осылай болғандыќтан, алынған несие олардан ќант, темекі, май,

шұжыќ жєне т.б. сатып алуға жұмсалатын.

Көптеген адамдар, осы жағдайды естігенде: «Неге бұлай істелді,

алынған несиелер неге басќаша жұмсалмады?» деген орынды сұраќ

ќоюлары мүмкін. Бізге жалпы тапшылыќќа байланысты пайда бол-

ған єлеуметтік шиеленісті бєсеңдету үшін нарыќты тауарларға

толтыру ќажет болды. Біздің адамдар азыќ-түлікті тапшылыќтан

сатып ала алмай жатќанда, ќайдағы бір реформа туралы айтудың

өзі ќисынсыз еді. Дүкендердің сөрелері ќаңырап бос ќалған. Жа-

ныңды тітіркендіретін көрініс ќой – дүкенге кірсең, тауар жоќ.

Мұны тек көзбен көру керек еді.

Үкімет бұл несиелерді бизнеспен енді ғана айналыса бастаған-

дарға бөлуді ұйғарды. Өйткені олардың нарыќтағы ќызметін ќол-

дау керек болды. Біз бір жағынан, олар бұл несиелерді тұрғындар-

ға ќажет азыќ-түлікті, дєрі-дєрмек сатып алу үшін мемлекеттік

органдарға ќарағанда єлдеќайда тиімді пайдаланар, содан соң несие-

лерімен өздері есептесер деп үміттендік. Дүкендегі саудадан түскен

аќшаны жоғары инфляция ќұнсыздандырып отырды, ол алынған

несиенің көлемін жаба алмады. Сонымен ќатар, инфляция мен

валюта бағамының арасындағы айырмашылыќ деңгейінде алаяќ-

тыќ жасап, мемлекеттің осы шарасын пайда табу үшін олжаланып

ќалған бизнесмендер де болды. Бұл олардың алғашќы капиталда-

рын ќалыптастырудың бір көзі болған. Біраќ та олардың несиені

ќайтаруға мүмкіндіктері болмады да, оларды мемлекеттің төлеуіне

тура келді.
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Барлыќ мєселенің түп тамыры – бағаны ырыќтандырудан туын-

даған салдарға біздің тез жылдам ќалыптаса алмағанымызда жат-

ты. Ќазаќстандыќ кєсіпорындар, орасан зор ќұрылымдыќ пробле-

малармен бетпе-бет келгенде, өздерінің нарыќ ауќымдарынан ай-

рылып ќалды. Тұраќты макроэкономикалыќ жағдайды ќұру үшін

бірќатар кезек күттірмейтін шараларды іске асыру ќажет болды.

Енді мемлекет орталыќтандырылған несиелер беру практика-

сын, салыќ түрлерін жєне т.б. азайтуға тиіс болды. Ќаржы жүйесі

ресурстарды бөлудегі мемлекеттің рөлін ќысќарту жолымен несие-

нің наќты бағасын ќалпына келтіруді талап етті. Мемлекеттің

несие түріндегі жасырын дотациялары арќасында шығынмен өмір

сүріп отырған кєсіпорындарға ќұрылымдыќ өзгерістер жасап, оларды

жауапкершіліктері жоғары жеке кєсіпкерлердің ќолына беру ке-

рек болды. Сөйтіп, тек 1994 жылы ғана жеңілдіктермен берілетін

несиелерді беру практикасы жєне кєсіпорындардың несие сұрап

елдің жоғарғы банкіне тікелей шығуы тоќтатылды.

Ол кездерде мен табан астында шешуді талап ететін толып

жатќан проблемаларға үлгермейміз бе деп ќауіптенгенмін. Оның

үстіне, солардың барлығы да іс жүзінде еліміздің шаршаған,

көңілдері ќалған, алғашќы сылтаумен-аќ бұрќ етуге дайын тұрған

тұрғындарымен байланысты еді. Ќазір, реформаның табысты бо-

луының себептері туралы сұраќтарға жауап бергенде, мен кейде

белгілі бір аныќтаушы факторды бөліп көрсетуге ќиналамын. Кей-

біреулер, бұл факторды адамдардың ќайта ќұруға дайын тұратын,

оларды іске асыру ќажеттігін түсінетін жєне ќарсы алатын ќоғам-

дыќ «аужай» деп есептейді. Біраќ біз реформаны мүлде ќарама-

ќарсы «аужайдан» бастадыќ деп айтуымызға болады. Одаќтың

ыдырауы, жұрттың саќталған аќшалары мен жиған-терген ќорла-

рының жойылып кетуі, ең бастысы – олардың Идеяға жєне ер-

теңгі күнге деген сенімді жоғалтуы, біздің адамдарды өздерін ешкімге

керексізбіз деп, алданып ќалдыќ деп ойлауға мєжбүр етті. Ал,

көпшілігі белгілі дєрежеде осы түңілулерін, осы сенбеулерін біздер-

мен де байланыстырды. Біраќ реформа іске асты – айтарлыќтай

табысты болды.

Кейбір ғалымдар немесе сарапшылар реформалаудың барысын-

да сол реформаның өзінің єзір болу-болмауын бірінші ќатарға ќояды.

Бұл сияќты реформаның «инкубациялыќ» кезеңдерінің 4 жылдан

5 жылға дейін созылғандығын көрсететін көптеген мысалдар бар.

Біраќ, тағы айтайыќ, бізде мұќият дайындыќќа немесе ұзаќќа со-

зылған зерттеулерге, оларды сынап көруге  мұрша болған жоќ.

Уаќыт аймен, аптамен, кейде тіпті єрбір күнмен өлшенді. Жағдай

күн сайын өзгерістерге ұшырап тұрды. Біраќ ќалай болғанда да

бұл реформалар табысты өтті.
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Мен біздің реформалардың табысты болуында ең үлкен рөлді

адам факторы атќарды деп есептеймін. Наќты ќалай болғанын,

бєлкім, мен тап басып айта алмаспын, біраќ жалпы алғанда, біздің

адамдардың менталитетінің кейбір жаќтары, олардың жаңаны ќабыл-

дауға немесе сырттан келген өзгерістерге оңтайлана алатын ерек-

ше ќабілеттері, ал жекелей алғанда – сол кездегі  реформаторлар

жасағына кірген адамдардың тұлғалыќ ќасиеттері табысымыздың

кепілі болды.

Сөйтіп, 1999 жылға ќарай реформаның ыќпалды көмегімен

адрестік єлеуметтік көмекке өте отырып, зор көлемдегі єлеуметтік-

тұрмыстыќ жеңілдіктердің проблемаларын шешу мүмкін болды.

Сол кездегі ќолданыстағы ынтымаќтастыќ зейнет жүйесінен жаңа

– жинаќтаушы зейнетаќы жүйесіне көшу іске асырылды. Бюд-

жеттік ќатынастар жєне оған сєйкес еліміздің салыќ жүйесі ќайта

ќарастырылып, ќайтадан ќұрылды. Барлыќ осы ќайта ќұрулардың

нєтижелі болуының кепілі, ең алдымен ТМД-дағы ең үздік деген

мєртебеге заңды түрде ие болған біздің күшті де серпінді банк

жүйеміз болды.

Банк жүйесінің дамуы

Ќазаќстан өзінің банк жүйесін ќұруға егемендікті алғаннан

кейін, 1990 жылы желтоќсанда бірден кірісті. Кеңестік икемсіз

банк тетіктерінің барлыќ «тамашаларын» бастан кешірген біздер,

енді экономиканы толыќќанды дамыту үшін, бүкіл дүние жүзінде

нарыќ жағдайында ең тиімді деп танылған, осы заманғы ќос дең-

гейлі банк жүйесінің керектігін түсіндік. Ол біздің тєуелсіз аќша-

кредит саясатын жүргізуімізге, инфляцияның жєне мемлекет пен

ќоғамды ќаржымен ќамтамасыз ету сұраныстарының проблемала-

рын шешуімізге мүмкіндік беретін еді. Бізге капиталдың шынайы

өзіндік ќұнын пайыздыќ мөлшерлермен көрсететін, ал банкілерге

ќарыз алғандардың ќаржылыќ өміршеңдігі жєне несиелеудің эко-

номикалыќ тиімділігі негізінде несие беретін жүйе ќажет болды.

Шын мєнінде, «Ќазаќ КСР-індегі банктер мен банк ќызметі

туралы» 1991 жылы ќаңтарда ќабылданған Заң еліміздегі банк

реформасының басы болды. Аталмыш Заң ќос деңгейлі банк

жүйесінің негіздерін ќалауды ќамтамасыз етті. Мысалы, облыстыќ

басќармалары жєне бөлімшелері бар Республикалыќ мемлекеттік

банк Ќазаќстан Республикасының Ұлттыќ банкіне айналдырылды.
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Республикалыќ Өнеркєсіп-ќұрылыс банкі акционерлік-коммерция-

лыќ «Тұранбанкке», Агроөнеркєсіп банкі – «Ќазаќстан Республи-

касының агроөнеркєсіп банкіне» айналды, акционерлердің ортасы-

нан кейіннен «Ќазкоммерцбанк» атанған «Ќазаќстан Коммерц» банкі

шыќты, Сыртќы сауда банкі – акционерлік-коммерциялыќ «Єлем-

банк», Республикалыќ жинаќ банкі – акционерлік-коммерциялыќ

«Ќазаќстан Республикасының Жинаќ банкі» болып аталды. 1993

жылы осы банктердің барлығы акционерлік банктерге айналды, ал

Жинаќ банкінің аты Ќазаќстан Республикасының Халыќ банкі деп

өзгертілді. Ќазір біздің банк жүйесінің екінші деңгейінің негізгі

ќұрамы болып отырған бұл банктер Ќазаќстандағы аса ірі жеке-

меншік банктері болып табылады.

Сайып келгенде, 1993 жылы теңгені енгізудің ќарсаңында Ќазаќ-

станның банк жүйесінде елеулі реформа болды: ќос деңгейлі банк

жүйесі ќызмет етті, барлыќ мамандандырылған банкілер акцио-

нерлік банкіге айналды, ал Ұлттыќ банк орталыќ банктің кейбір

ќызметтерін атќаратын болды. Осының бєрі белгілі мөлшерде

өзіміздің ұлттыќ валютамызға өтуді жеңілдетті.

Сонымен ќатар, тєуелсіз Ќазаќстанның алғашќы күндерінен-аќ

Ұлттыќ банктің ұйымдасќанына ќарамастан, ол бєрібір єлі де

еліміздің классикалыќ түрдегі орталыќ банкі бола алмады. Ұлттыќ

банк екінші дєрежедегі атќаратын ќызметтерін жалғастыра берді,

сол сияќты, мемлекеттік органдар жүйесіндегі оның мєртебесі де

айќын болмады. Мысалы, Ұлттыќ банк 1991 жылдан 1993 жыл-

дың соңына дейін биліктің барлыќ тармаќтарына бағынып келді.

Үкімет оған тапсырмалар берді, депутаттар оның ќызметін баќы-

лап отырды жєне ќосымша жүктемелер беріп, олардың бірден

орындалуын талап етті. Барлығы да єр түрлі ќажеттіліктеріне ќаржы

бөлуін сұрай бастады.

Осы проблеманы шешу үшін 1995 жылы наурызда мен заңды

күші бар «Ќазаќстан Республикасының Ұлттыќ банкі туралы»

Жарлыќќа ќол ќойдым. Ол бойынша Ұлттыќ банк өзіне заңнама-

лыќ актілер берген өкілеттіліктің аумағы көлемінде тєуелсіз ќыз-

мет жасайтын жєне Президентке ғана есеп беретін болды. Содан

бері өкілетті жєне атќару билігінің ешќандай да органдарының

Ұлттыќ банктің ќызметіне араласуға ќұќығы жоќ. Біраќ та, єрине

барлыќ басќа елдердегі сияќты, біздің Ұлттыќ банк жалпы мемле-

кеттік экономикалыќ саясаттың мєселелерін Үкіметпен үйлестіріп

отыруы тиіс. Сол 1995 жылы біз республиканың банк жүйесін

реформалаудың бірінші бағдарламасын ќабылдадыќ. Бұл бағдарла-

маның мєні банктердегі тұрғындардың өз беттерімен салған жи-
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наќтары, шаруашылыќ жүргізуші субъектілердің бос ќаржылары

жєне сыртќы заемдары есебінен, экономикаға несие бөлуді ќамта-

масыз етуінде болды. Сөйтіп біз, Ұлттыќ банкті саяси ќысымнан

жєне екінші деңгейдегі банктер єлдеќайда тиімді орындай алатын

ќызметтерді атќарудан «азат еттік».

Енді ол орталыќ банктің тікелей ќызметтерін атќаруға – тє-

уелсіз аќша-кредит саясатын іске асыруға жєне ќазіргі талаптарға

жауап беретін банк жүйесін ќұруға кірісті. Єр түрлі уаќыттарда

Ұлттыќ банкті Ѓ. Байназаров, Д. Сембаев, О. Жандосов, Г. Мар-

ченко, К. Дємитов басќарды. Бұлардың барлығы да ел үшін күрделі

кезеңде ќызмет атќарды жєне банк жүйесінің дамуына өз үлес-

терін ќосты.

Біздің банк жүйесінің дамуындағы келесі маңызды ќадам –

екінші деңгейдегі банктердің ќаржылыќ есеп берудің халыќара-

лыќ стандартына өтудің бағдарламасы, ол 1996 жылы желтоќсан-

да ќабылданды. Бұл бағдарлама бойынша, Ќазаќстандағы барлыќ

ќызмет жасап тұрған банктер 2000 жылдың соңына дейін өтімді

капиталдың жеткілікті мөлшері, активтердің сапасы, бухгалтерлік

есеп, менеджмент деңгейі, аќпаратты енгізу жєне жеткізу сала-

лары бойынша халыќаралыќ стандартќа жетулері тиіс болды.

2001 жылдың басында осы бағдарламаның жазбаша өкімдерінің

орындалуын баќылау маќсатында, банк ќызметін ќадағалауды

жүргізу үшін, Ұлттыќ банкке өкілеттілік берілді. Сөйтіп, 2001

жылдың 1 шілдесінен бастап жаңадан ќұрылған банктерге ең

кем дегенде 2 млрд. теңге ќатаң деңгейдегі жарғылыќ капитал

белгіленді. Бұл көрсеткіш аймаќтыќ банктер үшін кемінде 500

млн. теңгеден, ал басќа ќызмет жасап тұрған банктер үшін 1

млрд. теңгеден астам болды.

Банктер капиталының өсуі ұсаќ банк ќұрылымдарының жойы-

луы, банктердің шоғырлануы жєне ќосылуы сияќты кінєратты

үрдістермен ќатар жүрді. Біраќ осы үрдіс елдің бүкіл ќаржы жүйе-

сіне кереметтей пєрменді єсер етті, ќаржы жағынан тұраќты, зор

мүмкіндіктер мен єлеуетке ие ірі банкілер ќұрылды.

Єдетте, осындай ірі банкілер дамыған нарыќтыќ экономикасы

бар елдерде банк жүйесінің «ұйытќысы» болып табылады, оларда

бірнеше ірі коммерциялыќ банктердің үлесіне барлыќ банктердің

активтер сомасының басым бөлігі келеді. Сонымен ќатар, банк

капиталының шоғырлануы осы банктердің арасында бєсекені ќам-

тамасыз етті, ол өз орайында банктердің ќызмет көрсету сапасы-

ның артуына алып келді. Біздің банк жүйесінің осы ерекшелігін

банк секторының көптеген сарапшылары мен мамандары атап

көрсетті.
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Осындай түбегейлі өзгерістерді іске асыру барысында біз

«күштілер ғана тірі ќалады» дейтін нарыќтың єрі ќарапайым, єрі

ќатаң логикасын басшылыќќа алдыќ. Біздің ќаржы жүйеміз мем-

лекеттің өзі ќұптаған жеке меншік коммерциялыќ банктердің пай-

да болуын, ќалыптасу кезеңін басынан өткізді. Ендігі єңгіме осы

банктердің жұмыс деңгейлері мен көрсетілетін ќызметтерінің са-

пасы туралы болуға тиіс еді. Шынында да, ұлттыќ банк пруденци-

алдыќ нормативтерді күшейткеннен кейін, еліміздегі коммерция-

лыќ банктердің саны үш есе ќысќарды, өйткені жұмыс деңгейін

көтеруге олардың кейбіреулері ғана дайын болды. Біраќ, екінші

жағынан, банктердің меншікті капиталдарын өсіру жөніндегі Ұлттыќ

банктің ќатаң талаптары жєне реформаның барысында, жасалған

басќа да нормативтер республиканың банк жүйесіне 1999 жылғы

сєуірдегі теңгенің ќұнсыздану салдарын онша ауыртпалыќсыз

көтеріп кетуге, сөйтіп Ресейдегі жєне басќа елдердегідей ќаржы

дағдарысын болдырмауға мүмкіндік берді.

Біраќ, сонымен бірге, осындай ќадамды іске асыру барысында

біз өзіміздің ерекшеліктерімізді де есепке алғанбыз. Мысалы, бізде

ќызметтері негізінен ұсаќ бизнес пен ауылшаруашылыќ өндірісі

басым болған аймаќтарда шоғырланған банктер болды. Осылар-

дың басым бөлігі ќаржы тапшылығын көрді. Республиканың көптеген

облыстарындағы өтімділік тапшылығы, амалсыздан, жергілікті кли-

енттердің шектеулі шеңберінде ќалып ќойған банктердің жұмыс

мүмкіндіктерін шектеді. Республика экономикасының осал жері –

бір-бірінен алыс ќашыќтыќта орналасќан єртүрлі аймаќтарға ќаржы

ресурстары біркелкі бөлінбей келгені ешкімге де ќұпия емес. Осы

жылдары адал адамдарды алдай соќќан алаяќтардың банк «пира-

мидалары да», біздерді орағытып кеткен жоќ.

Ұлттыќ банк ќойған жоғарғы талапты осындай «жергілікті»

банктердің орындай алмайтынын түсініп, біз 1998 жылдан бастап,

барлыќ жерлерде микрокредиттік ұйымдарды, ал одан кейін кре-

диттік серіктестіктерді ќұра бастадыќ. Оларды ќұру, ең бірінші,

кедейшілік пен жұмыссыздыќќа ќарсы күреске бағытталды. Ауыл-

дыќ жерлерде банктік ќызмет көрсетуге жол ашуды ќамтамасыз

ету маќсатында пошта-жинаќ мекемелерінің саласын кеңейту

жөнінде шешім ќабылданды. Бұл банк секторына шалғай өңірлер-

де тұратын тұрғындардың басым бөлігінен олардың жеке салым-

дарын тарту маќсатында балама єдістер ұсынуға мүмкіндіктер берді.

Сонымен бірге, мұндай кредиттік серіктестіктер несиелеудің үш

деңгейлі жүйесінде жұмыс істеуге мүмкіндік туғызды. Бұл жүйе-

ге банк ќызметтерін көрсету түрлерімен айналысатын жеке банк-

тер мен микрокредиттік ұйымдардан ќұралатын болды.
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Содан кейін, біз Ұлттыќ банктің ел экономикасындағы рөлін

күшейту маќсатында келесі ќадамдарды жасадыќ. Бєрінен бұрын,

бұл ќаржы жүйесі субъектілерінің ќызметтерін реттеуде тєртіп

енгізу үшін ќажет болды. Ол кезде мұндай реттеулерді єр түрлі

баќылау органдары іске асыратын. Мысалы, банктердің ќызметін

Ұлттыќ банк, саќтандыру компанияларын – Ќаржы министрлігі,

зейнетаќы ќорларын – Еңбек министрлігі реттейтін. Нєтижесінде,

елдің ќаржы жүйесін реттеу жөнінде, ќандай да болмасын жалпы

саясатты іске асыру үшін ќаржы нарығының єр түрлі бөліктерін

үйлестіру үрдісі ұзаќќа созылып кетті жєне тиімсіз болды.

Сонымен, 2000 жылы Ұлттыќ банкте саќтандыру жєне банктік

баќылау, 2001 жылы бағалы ќағаздар нарығын баќылау, ал 2002

жылы жинаќтау зейнетаќы ќорын басќару ќызметтері шоғырлан-

дырылды.

Кейін келе, 2004 жылы, бағалы ќағаздар нарығының, саќтан-

дыру нарығының, зейнетаќы жүйесінің ќызметін реттеу ќызмет-

тері Ұлттыќ банктен дербес орган – Ќазаќстан Республикасының

ќаржы нарығын жєне ќаржы ұйымдарын реттеу жєне баќылау

жөніндегі Агенттікке берілді, ол елдің Президентіне тікелей есеп

беріп тұратын болды.

Бұл Агенттік еліміздің ќаржы нарығындағы тєртіпті ќамтама-

сыз етуге тиіс болды. Ол зейнетаќы ќоры жүйесіне, бағалы ќағаз-

дар нарығына жєне одан да басќаларға ќатысты, көптеген ереже-

лер мен заңнамалыќ заңдар жинаќтарының шеңберінде тиімді

жұмыс істеуде. Айта кетейін, мені Агенттіктің жұмыс нєтижесінің

мынадай мєліметтері ерекше ќуантты. 2005 жылы Агенттік 762

жеке жєне заңды тұлғалардың өтініштерін тіркеді. Бір ќарағанда,

бұл аса көп те емес. Біраќ біздің адамдар єр түрлі себептер мен

ќандай да бір мєселелерді көтергісі келмейтіндерін еске алсаќ,

онда бұл сандар ќомаќты көрінеді. Мысалы, осындай бір өтініш

бойынша, Агенттік банкоматтардың ќызмет жасауының мєселеле-

рімен айналысты. Дєлірек айтќанда, олардың ќызмет жасамай, босќа

тұрып ќалатынына ќатысты іспен шұғылданды. Осыған жауап ре-

тінде, екінші деңгейдегі банктерге банкоматтардың жұмыстарын

ұйымдастыру жєне олардың тиісінше дұрыс ќызмет жасауын ќам-

тамасыз ету жөнінде ќойылатын талаптар көрсетіліп Нұсќаулар

жобасы жасалды жєне осы Нұсќауларды іске енгізу жоспарланды.

Жеке мен үшін бұл жағдай, менің ойлауымша, белгілі бір

дєрежеде біздің барлыќ мемлекеттік органдардың ќалай жұмыс

істеуі керектігінің мысалы болуға тиіс. Азаматтардың барлыќ

өтініштері назарға алынып, ой елегінен өткізіле ќарастырылуы жєне
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барлыќ сұраќтарға жауап берілуі керек. Жаңа тарихи жағдайлар-

да жұртты: «адам – мемлекет үшін емес, мемлекет – адам үшін»

деген ќағидаға үйрету ќажет. Кєнеки, келіңіздер, білуге тырысы-

ңыздар, сұраќ ќойыңыздар, мєселе көтеріңіздер, соның жауабын

алуға тырысыңыздар. Сіздер – Ќазаќстанның азаматтарысыздар.

Демек, бір кездерде мысќылға айналған: «халыќтың ќызметшісі»

деген жораны шындыќќа айналдырайыќ.

Тұтастай алғанда, біздің ќаржы жүйемізді нығайтудан, оның

халыќ сеніміне ие болуынан жєне оның алғашќы табыстарын єлем

ќауымдастығының тануынан ќорытынды шығарып, 90-шы жылдар

келмеске кетті деп заңды түрде айтуға болады. Дєл осы кезеңде

болып өткен дағдарыстан кейін елдің экономикасының көтерілуі

басталды. Мысалы, 1997 жылы ішкі жалпы өнімнің өсуі одан бұрын-

ғы жылмен салыстырғанда 101,7% болды. Ќолайлы экономикалыќ

ахуал, бєсекеге түсе алатын нарыќтың ќалыптасуы даму үрдісімен

бірге жүріп, банк секторының динамикалыќ дамуына ыќпал етті.

Осы жерде мен, біздің банк жүйесін реформалаудың жеке бір

сєті ретінде, халыќтың сенімін арттыруға байланысты шаралардың

болғанын тағы да бір атап өткім келеді. Бұл – бүгінде біздің

адамдарымыз пайдаланып отырған несиелердің:автомобиль, ипоте-

ка жєне т.б. алуға арналған түрлері. Бір кездерде біздің адамдар

«несиемен өмір сүруге» ќорќатын. Демек, бұл жерде, еліміздің

ќаржы жүйесіне деген адам сенімдерінің деңгейін єлдеќайда арт-

тырған – халыќтың салымдарын саќтандыру жөніндегі шаралар

зор рөл атќарды. Мысалы, 1999 жылдың соңына ќарай Ќазаќстан-

ның жеке адамдар салымына кепілдік (саќтандыру) ќоры ќұрыл-

ды. Оның ќызметі – осы жүйеге кірген банктер жойылған жағ-

дайда, азаматтарға олардың салымдарын ќайтарып беруді ќамта-

масыз ету болды.

Соңғы осындай мысал – «Наурыз-банк» төңірегінде болған

жағдай. Бұл банк мемлекеттік ќұрылымдардың ќолдауымен ќұрыл-

ған еді, біраќ оның ќабілетсіз басшысы банкті банкротќа ұшырат-

ты. Салымшылар, оның ішінде мемлекет те бар, аќшаларынан ай-

рылды. Банктің басшылары ќашып жүр. Ќор жеке тұлғалардың

аќшаларын ќайтаруға мєжбүр болды. Ќазіргі кезде Салымдарға

кепілдік беру ќоры, халыќаралыќ стандартќа бірте-бірте өтуді іске

асыра отырып, тұраќты ќызмет жасауда. Кейінірек, 2001 жылы

халыќаралыќ сарапшылардан жоғары баға алған Актуар орталығы

ќұрылды. Бұдан басќа, Несие тарихының бюросы жєне Ипотека-

лыќ несиелер кепілдігінің ќоры бар. 2005 жылдың 30 желтоќсан-
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дағы жағдайы бойынша ќор жалпы сомасы 5 млрд. теңгеге тең

ипотекалыќ несиелердің кепілдіктерін ќолдады. Ќазаќстанның 20

банкі мен ипотекалыќ компаниялары ипотекалыќ несиелер кепілдігі

жүйесінің ќатысушылары болып табылады.

Менің ойымша біздің ќаржы жүйеміздің табысты болуын

шетелдік сарапшылардың бағалауы немесе ќандай да болмасын

экономикалыќ есептеулер емес, мына төмендегі дерек айќын

дєлелдейді.

1999 жылдың 1 сєуіріне таман екінші деңгейдегі Ќазаќстан

банктеріндегі халыќтың салымдары 348 млн. АЌШ доллары мөлше-

рінде болды. Біраќ, єр түрлі сараптамалыќ бағалаулар бойынша,

азаматтардың жасырын жинаған аќшалары 1 миллиардтан 3 мил-

лиардќа дейінгі АЌШ долларына тең делінеді. Бұл сома сол кезең-

дегі банк есеп шоттарындағы жєне зейнетаќы жинаќтау жүйесін-

дегі сомадан кем дегенде бір жарым есе артыќ болды. Жүргізілген

реформаның көмегімен, біз азаматтар жинаќтарының біздің ќаржы

жүйемізге ағылып келуіне ќол жеткіздік, сөйтіп бүгін «Ќазаќстан

Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жеке тұлғалар-

дың салымдарына кепілдік беретін Ќазаќстан ќоры» акционерлік

ќоғамының резерві 339 млрд. теңге шамасында болып отыр.

Сол уаќыттарды еске ала отырып, мен: оның арғы жағында

ќаншама реніштер, кейде тіпті күлкілі оќиғалар болғанын ойлай-

мын. Мысалы, маған солардың ішінде мына бір жағдай өте ұнай-

ды. Тұрғындардың ќаржыларын банкілерге тарту науќаны жүріп

жатќан кезде сондағы Ұлттыќ банктің төрағасы Григорий Марчен-

ко бірде: «бұл науќан нєтижелі болып аяќталған жағдайда, өзімнің

саќалымды ќырып тастаймын», – деп көпшіліктің алдында маған

уєде бергені бар. Сонымен бірге, егер жеке тұлғалардың екінші

деңгейдегі банктердегі салымдары 1 млрд.АЌШ долларына жетсе,

соны нєтижелі деп есептейтін болдыќ.

Григорий Марченконың мєлімдемесі єсіресе бұќаралыќ аќпарат

ќұралдарына ұнап ќалыпты. Көптеген экономистер мен журналис-

тер: «Марченко енді өмір бойы саќалмен өтетін шығар» деп ай-

тып та, жазып та жүрді. Содан арада тура екі жыл өтісімен, атап

айтќанда, 2001 жылы 7 ќыркүйекте, ол баспасөз конференциясы-

на «кенеттен жасарып» кіріп келіпті. Жұрттың бєрінің көзінің

түскені – оның аќ кіре бастаған саќал-мұрты жып-жылмаған тап-

таќыр ќылып ќырып тастапты, дейді. Ол сол жерде жеке тұлғалар

жинаќтарының мөлшері 1,116 млрд. АЌШ долларына жеткендігін

хабарлапты.
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Тұрғындар ќаржысын Ќазаќстан банкілеріне тартуда осы бір

бєстесудің пайдасы жарнамалыќ жєне аќпараттыќ шаралардан артыќ

болмаса кем болмауы єбден мүмкін. Кейіннен, Марченко ќаржы

нарығының жеке бөліктері тиімділікпен дамитын болса саќалымды

ќырып тастаймын деп тағы да екі рет уєде берді. Біраќ, енді оны-

мен бєстесуге ешкім шыќпады.

Григорий Александрович Марченко – «Евромани» журналы

«ең үздік банкир» деп таныған, өзінің позициясын ќорғай білетін

жєне айтќандары көп жағдайларда дұрыс болып шығатын, кєсіби

біліктілігі жоғары маман. Ұлттыќ банктің төрағасы ретіндегі оның

ќызметін мен ќашанда ќолдап отырдым. Оның бірбеткейлігіне бай-

ланысты Үкіметпен жєне Парламентпен ќағысып ќалуы аз болмай-

тын, біраќ ол ќашанда өз пікірін ќорғап шығатын.

Жинаќ аќшаны саќтаудың жєне оған халыќты ынталандыру-

дың идеясын мен 1999 жылы мамырдың аяғында Республика ќар-

жыгерлерінің I Конгресінде-аќ ұсынғанмын. Ол кезде біздің эконо-

микамыз, дүниежүзілік ќаржы жєне тауар нарыќтарындағы күрт

өзгерген жағдайларға бейімделу салдарынан өте ауыр проблема-

ларға ұрынған болатын. 1998-1999 жылдардағы дағдарыс, эконо-

миканы дамыту үшін инвестициялыќ ресурс ретінде, азаматтар-

дың ішкі жинаќтарына көңіл аударуға итермелеген. Ал оған дейінгі

экономиканы ќолдап тұруға жєне дамытуға ќажетті ќаржының

жетіспеуін, банк ќауымдастығы, сыртќы заемдар мен шетел ин-

вестицияларының ағылып келуі есебінен шешіп келген болатын.

Ќаржы жүйесінің осы жєне басќа да мєселелеріне мен ќашан да

мұќият көңіл бөлетінмін. Мемлекеттік жєне жеке секторлардың

өзара ынтымаќтасуы экономика үшін, біржаќты мемлекеттік жос-

парлауға ќарағанда, єлдеќайда пайдалы екендігі кімге болсын

ќұпия емес-ті.

Атап айтќанда, I конгрестің арќасында ќаржы нарығының бар-

лыќ секторларының өкілдері, Ќазаќстан ќаржы нарығының даму

проблемаларын талќылауға бірінші рет өз еріктерімен бірікті.

Мысалы, олар экономикалыќ дамудың жєне халыќтың єл-ауќатын

жаќсартудың орасан зор міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін

инвестициялыќ салымдарды кеңейту жєне жаңа ќаржы ќұралда-

рын ќалыптастыру проблемаларын ќарастырды.

Салымдардың кепілді жүйесін ќұрумен бір мезгілде салымшы-

лардың мүдделерін ќорғау маќсатында банк ќұпиялары бойынша

заңнама күшейтілді. Мысалы, жеке тұлғалардың есеп шотындағы

аќшаның ќалдығы жєне аќшаның ќозғалыстары туралы мєлімет-

тер тексеру органдарына тек ќылмыстыќ іс ќозғалғанда жєне про-
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курордың санкциясы болғанда ғана беріледі. Сонымен бірге, салыќ

жєне кеден органдары банк ќұпиясы болып табылатын мєлімет-

терді алу ќұќығы бар мемлекеттік органдар тізімінен шығарылды.

Біздің ќаржы жүйеміздің табыстылығының тағы бір жарќын

көрінісі – Ќазаќстан капиталының көрші елдердің нарыќтарына

экспансия жасауы жєне біздің ќаржы нарығымызға шетел капита-

лының келе бастауы болды.

Бір кездерде біз бұл туралы ойға да ала алмайтынбыз. Біз

бүтіндей алғанда өзіміздің ќаржы жүйеміз бен экономикамыздың

дұрыс ќызмет жасауын ќамтамасыз етуді ғана ойладыќ. Біраќ нєтиже

басќаша болып шыќты, реформаның нєтижесі біз ойлаған ең ба-

тыл нєтижелерден артығымен асып түсті. Ќазір Ќазаќстан эконо-

микасының монеталану деңгейі – ТМД елдері ішіндегі ең жоғар-

ғысы. Бұл біздің банктерге көршілеріміздің ќаржы нарыќтарына

белсенді түрде экспансия жасауға мүмкіндік беріп отыр. Көрші

елдердікімен салыстырғанда єлдеќайда дамыған банк жүйесі бар

біздің банктерге, олар сияќты капиталы жєне ең бастысы – салым-

дардың ќауіпсіздігі мен табыстылығына кепілдемесі жоќ, олардың

жергілікті банктермен бєсекелі күресте жеңіске жете отырып, көп

жағдайда өздеріне тиімді пайда пайыздары мен шарттарын ұсы-

нуға мүмкіндік берді. Мысалы, Ќазаќстандағы орташа жылдыќ

пайыздыќ мөлшерлеме 10-15 пайыз арасында ауытќып отыратын

болса, Тєжікстандағы бұның бір жылдыќ көрсеткіші 36 пайызға

тең. Келісіңіз, айырмашылыќ өте үлкен.

Микроэкономикалыќ ахуалдың тұраќтылығы, өсіп отырған

біздің адамдардың тұрмыс деңгейі, өз орайында, Ќазаќстанды,

шетел ќаржы компаниялары үшін аса тартымды етеді. Егерде

біздің пайыздыќ мөлшерлеме ТМД елдерінікімен салыстырғанда

төмен деп есептелінсе, онда батыстың тұтынушылары үшін осы

10-15% келісуге болмайтын тым көтеріңкі деп есептеледі. Шетел

банкілерінің келуі Ќазаќстанның ќаржы нарығындағы бєсекені

дамытуға мүмкіндік береді.

Мысалы, ќазірдің өзінде біздің нарыќта Чехияның аса ірі «Хоум

Кредит» (Home Credit Group) саќтандыру компаниясы ќызмет жа-

сай бастады, бұрыныраќта «Хоум Кредит Ќазаќстан» акционерлік

бірлестігі ќұрылған. Кєсіпорын ќызметінің басым бағыттары тұты-

нуды несиелеу болып табылады. Компания Ќазаќстан нарығында

несиелік ќызмет көрсетудегі өзгерістерге өте шапшаң рай білдіре

отырып, клиенттер мен єріптестерге несиелеу мен ынтымаќтас-

тыќтың ќолайлы шарттарын ұсынады. Ќазаќстандағы ең табысты

кєсіпорындар «Хоум Кредит Ќазаќстан» акционерлік ќоғамының
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єріптестері болып табылады, бұлардың ішінде ірі сауда жүйелері

«Технодом», «Евросеть», «Сулпак», «М-Техникс», сондай-аќ елдің

барлыќ аймағындағы мамандандырылған жеке дүкендер жєне басќа

да компаниялар бар. Єріптестік байланыстарды үздіксіз кеңейте

отырып, компания сенімді жєне тєжірибелі єріптестермен іскерлік

өзара ќарым-ќатынастарды дамытуға ерекше көңіл бөледі.

Тұтынуды несиелеу нарығының өсуі Ќазаќстанға шетелдік жаңа

ойыншыларды тартуда. Чех ќаржы тобынан кейін іле-шала еуро-

аймаќтағы аса ірі тағы бір ќаржы тобы Ќазаќстанның бөлшек

саудасын игеруді жоспарлап отыр. Француздың «Societe Generale»

банк тобы таяу араларда Ќазаќстанда өзінің бөлімшесін ашќысы

келеді.

Бұл кейбіреулерге ерсі көрінуі мүмкін, біраќ мен шетел капи-

талының келуіне кєдімгідей ќуанамын. Өйткені жоғары пайыз алу

несие салудың күшті тєуекелдігімен байланысты болған кез артта

ќалды. Ќазір тұрғындардың тұраќты табыстары жєне тиянаќты

ќаржылыќ жағдайлары бар. Ал, біздің банктер жоғары пайыз алу

єдетімен єлі де «ќоштасќылары» келмейді. Шетелдіктер ќаржы

ќызметін көрсету нарығындағы бєсекенің деңгейін көтереді, нєти-

жесінде ќоғам ұтады.

Жалпы алғанда, банк секторы дамуының ќорытындысын

түйіндей келе, оның осы уаќыттар ішіндегі дамуы, мемлекеттің

жан-жаќты ќолдауының жєне мемлекеттік ќаржы жүйесін кең

көлемде реформалаудың нєтижесінде іске асты деп, айтуға бола-

ды. Сондыќтан, єсіресе нарыќќа өту кезеңіндегі үрдісте біздерге

бюджет жүйесі саласында да, сол сияќты салыќ салу саласында да

түбегейлі реформаларға баруға тура келген кезде, оларды жетіл-

діру үрдісін босатып жіберу єділетсіздік болар еді.

Бюджет жєне салыќ жүйесі

Менің осыған дейін айтќанымдай, банк жүйесі өзінің дамуына

ќарай ќадам басуы үшін, мемлекет ќаржысы саласында, мемле-

кеттің бұған сайма-сай келетін саясатын ќамтамасыз ету ќажет

болды.

Бұрынғы одаќтыќ бюджеттен берілетін субвенциялар мен до-

тациялардан (1991 жылы олар біздің республика бюджетінің ал-

тыдан бір бөлігін ќұрады), сол сияќты ќаржыландырудың ведом-



Ұлттыќ ќаржы жүйесі    231

стволыќ көздерінен айрылған, бұрындары єдетте одаќќа тікелей

ќараған деген желеумен республикадағы өндіріс көлемінің жалпы

90% астамын алып тұрған салалар мен кєсіпорындардың ауыр дағ-

дарысын сезіндік. Осылардың бєрі жаңа бюджет жүйесін ќұруды

талап еткен.

Мемлекеттік ќаржы саласын реформалау жөніндегі алғашќы

ќадамдардың бірі – 1991 жылы Ќазаќстанның бюджет жүйесі

туралы өз заңын ќабылдауы болды. Осы заңның арќасында, Ќазаќ-

стан Республикасының бюджетін ќалыптастырудың принциптері

өзгертілді, республикалыќ жєне жергілікті бюджеттер арасындағы

өзара ќарым-ќатынастар аныќталды. Оның негізін салушы респуб-

ликалыќ жєне жергілікті бюджеттердің дербестігі туралы прин-

цип болды.

Сонымен бірге, оќиғалардың жылдам өрістей бастағанынан көп

ұзамай, ќабылданған заң ендігі талаптарға жауап беруден ќалды.

Тиімділігі жоғары бюджет жүйесін ќұруда ең негізгісі деп санала-

тын «єр түрлі деңгейдегі бюджеттердің бірлігі» принципінің өзі

тағайындалмағанын жєне оның үстіне, кезектегі жылдың бюджеті

сияќты, ќосымша бюджет жасауға рұќсат етілетінін, сонсоң олар

да арнайы ќаралып, бекітілетінін айтсаќ та жеткілікті.

Мемлекеттік ќаржы жүйесін басќару туралы айтатын болсаќ,

1994 жылға дейін мемлекеттік бюджеттің орындалуымен Ұлттыќ

банк те, Ќаржы министрлігі де айналысты. Мұндай күлкілі жүйе

тиімді баќылауды ќамтамасыз ете алмады. Оны жетілдіру маќса-

тында біз Ќаржы министрлігінің ќұрамында Ќазынашылыќ бас

басќармасын ќұрдыќ. Бұл 1996 жылдан бастап бірыңғай ќазына

есепшоты арќылы, кірістердің жєне жүргізілген кассалыќ шығын-

дардың жалпы сомасын есепке алу мен шығынын есептен шығару

жөніндегі операциялардың орындалуын ќамтамасыз етуге мүмкіндік

берді. Бір жылдан кейін жергілікті бюджет бойынша төлемдік

тапсырыстар арќылы шығындарды ќаржыландыру тетігі тоќтатыл-

ды, ќаржыландыру ісі ќаржылыќ жєне бюджеттік рұќсат түріндегі

лимиттер беру арќылы іске асырыла бастады. Бұл еліміздің бюд-

жет жүйесін жетілдіру бағытындағы алғашќы ќадамдарымыздың

бірі болды.

Реформаларды жүргізгенге дейін бүкіл бюджет процесі бюд-

жет өтінімдерін бұрынғыша біріктіру түрінде болды, содан кейін

барып ќана, онсыз да аз ќаржыны бюджет мекемелері арасында

бөлу жүргізілетін. Бұл процесте іс жүзінде бюджет аясында іске

асырылуға тиісті, макроэкономикалыќ ахуал есепке алынбады, сол

сияќты экономикалыќ саясаттың принциптері мен басымдылыќта-
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рына сєйкес шығындарды байланыстыруға єрекеттер жасалмады.

Сөйтіп, бюджетті дайындау процесі Үкімет іске асыруға тиісті

басымдылыќтар мен бағдарламаларды талќылаудың орнына, сан-

дарды сапырылыстыру түрінде ғана өтті. Тіпті дайындау үрдісінің

соңғы ќорытынды кезеңінде, Парламентте бюджеттің түпкілікті

нұсќасы талќыланып жатќан уаќытта, шығындардың кейбір бапта-

рына байланысты ғана дауласу жүріп жатты. Сонымен бірге шы-

ғындарды бағдарламалыќ басымдылыќтармен байланыстыру єре-

кеттері мүлде болған жоќ.

Осы саладағы маңызды ќадамдардың бірі 1997 жылы жасалды.

Ол кірістер мен шығындардың халыќаралыќ стандарт талаптарына

сай жаңа классификациясын енгізу еді. Мұның енгізілуі барлыќ

деңгейдегі бюджет шығындарын өзара байланыстыра отырып, мем-

лекеттің бағдарламалыќ міндеттерін орындауға, сонымен ќатар

орындаушылыќ тєртібін жаќсартуға жєне бюджетті ќалыптасты-

рудың шынайылығын арттыруға мүмкіндік берді.

1999 жылы Ќазаќстан Республикасының «Бюджет жүйесі ту-

ралы» үшінші заңы ќабылданды. Бұл заң бюджет жүйесінің бірлігі

принципін ќамтамасыз етуге, бүкіл республика аумағындағы тұрғын-

дарға бірдей мемлекеттік ќызмет көрсету деңгейін ќамтамасыз етуге

жєне аймаќтар арасындағы сєйкессіздікті теңестіруге мүмкіндік

берді. Сол сияќты осы заңмен бюджетаралыќ ќатынастар, бюд-

жеттік кемітулер мен субвенциялардың тетіктері орныќтырылды,

белгілі бір мемлекеттік ќызметтерді республикалыќ жєне жергілікті

бюджеттерге сєйкес ќаржыландырудың арасына шек ќойылды. Бұл

кезеңде реформаландырудың басты назары бюджет аќшасын маќ-

сатты єрі тиімді пайдалануға жєне бюджеттің кредиторлыќ ќары-

зының өсуін болғызбауға шоғырландырылды. Біз барлыќ мемле-

кеттік мекемелердің өздеріне бюджет заңнамалығымен жылына

тағайындалған, белгілі бір бюджеттік сомадан тыс мөлшерде ќар-

жылыќ міндеткерліктер алуына ќұќығы жоќ деген тєртіпті бірінші

рет заңнамалыќ негізде аныќтап бердік.

Тұраќты негізде ќұрылған бюджет комиссиялары біз үшін ар-

тыќшылығы бар мєселені, яғни кезекті жылға арналған бюджетті

ќалыптастыру кезінде мемлекет шығындарының орындылығын

ќамтамасыз ету мєселесін шешуге мүмкіндік берді. Мемлекеттік

бюджетті ағымдағы бюджетке бөлу жүзеге асырылды, соның есе-

бінен мемлекеттің ағымдағы ќажеттіктерін орындауға бағытталған

жєне экономикаға жұмсалатын инвестициялыќ шығындарды, яғни

инфраструктураны, ќала ќұрылысын дамытуға, аќпараттыќ жүйені

ќұрып,  дамытуға, ғылымға, адам капиталына инвестиция салуға
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жұмсалатын бюджеттік бағдарламалар орындалды. Бюджеттің осы-

лай бөлінуі, мемлекеттің заңнамамен аныќталған міндеттерін орын-

дауына, яғни мемлекеттік мекемелер жүйесін ұстауға бағытталған

ќаржының наќты ќұнын, єлеуметтік-экономикалыќ дамуға бағыт-

талған мемлекеттің инвестициялыќ үлесінің көлемін, сол сияќты

бюджеттік бағдарламаларды жүйеге келтіру шығындарын шынайы

бағалауға мүмкіндік берді.

Бюджеттік саланы реттеуде жүйелік тєсілді ќалыптастыру үшін

Бюджет кодексі жасалынды, ол ќолданыстағы заңнамалыќ норма-

ларды тєртіпке жєне жүйеге келтіруге мүмкіндік берді, олардың

оралымды ќұрылымын ќамтамасыз етті. Ұлттыќ ќор бірінші рет

еліміздің бюджет жүйесінің ќұрамдас бөлігі деп жазылды.

Бұл Кодекске бюджет жүйесінің орныќтылығы мен тұраќты-

лығын ќамтамасыз еткен жаңа принциптері негізделді, бюджеттік

жоспарлаудың бұрын ќолданылып келген принциптері, барлыќ

деңгейдегі бюджеттің кіріс жєне шығыс бөлімдерін ќалыптастыру

тєсілдері ќайта ќарастырылды. Бұл жердегі маңызды нєрсе сол,

осы Бюджет кодексінде тиісті есептеулер жүргізу негізінде бюд-

жеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау, олардың негізделуін

сараптау, олардың орындалу барысы мен елдің єлеуметтік-эконо-

микалыќ жағдайына тигізіп отырған ыќпалын, тиімсіз бағыттарын

аныќтау  ќарастырылған.

Мемлекеттік борышты басќаруға ќатысты ќолайлы шешімді іздес-

тіру бюджеттік реформаның аса маңызды аспектілерінің біріне

айналды. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығын ќаржыландыру ту-

ралы мєселе күн тєртібіне ерекше өткір ќойылды, ел бюджетінің

кең көлемдегі ќаржы тапшылығын жабу үшін мемлекеттік ќарыз

алудың наќты лимитін заңнамалыќ түрде орныќтыруға біз бірінші

рет бардыќ.

Бұрын Үкімет бюджет тапшылығын ќаржыландыруды Ұлттыќ

банктен ќарыз алу арќылы іске асыратын, біраќ бюджет тапшылы-

ғын Ұлттыќ банктің несиелеуі біздің инфляция деңгейін төменде-

ту жєне ұлттыќ валютаның тұраќтылығын ұстап тұру жөніндегі

єрекеттеріміздің бєрін жоќќа шығаратын. Сондыќтан мемлекет

ќаржы тапшылығын Ұлттыќ банктің ќаржысы есебінен ќысќар-

туға барды да. Сырттан ќарыз алуға көшті; ал ондай ќарыздардың

үлесі 1994 жылы – 55%, 1997 жылы – 81% болды. Макроэкономи-

калыќ тұраќтану да сыртќы ќарызды көбірек алуға жағдай туғыз-

ды. Нєтижесінде 1998 жылға ќарай республика Үкіметі Ұлттыќ

банктен тікелей ќарыз алуды біржола тоќтатты.
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Аќырында, экономиканың көтерілуі арќасында жєне 1998 жылы

76%, 1999 жылы 63% болған осы ќарыздардың біршама ќымбатты-

ғына байланысты сырттан ќарыз алудың көлемі бірте-бірте азая

берді. Үкіметтің сырттан ќарыз алуы халыќаралыќ суверенді обли-

гацияларды 4 рет шығару арќылы іске асырылды. Олар: үш жыл-

дыќ (1996 жыл), бес жылдыќ (1997 жыл), бес жылдыќ (1999 жыл),

жеті жылдыќ (2000 жыл) болды. 1999 жєне 2000 жылдарда еуро-

облигацияларды орналастыру Ќазаќстанның халыќаралыќ имиджінің

нығаюына ерекше єсер етті, өйткені ол халыќаралыќ капитал на-

рығында дамушы елдерге деген сенімнің біршама төмендеген жағ-

дайында орын алды. Халыќаралыќ сарапшылар соңғы орналасты-

руды осылай деп бағалады.

Алайда, өзіміздің бюджет жүйемізді ќалыптастыруға кірісе оты-

рып, біз бюджеттің табысты бөлігін ќалыптастыру проблемалары-

мен соќтығысып ќалдыќ. Тєуелсіздіктің алғашќы жылдарында осы

заманғы салыќ салу мєселелері бойынша кєдімгі заңнамалыќ акті-

лердің болмауы бізді тығырыќќа єкеліп тіреді. Кеңестік кезеңде

барлыќ салыќ саясаты біздің республикадан тыс жерде ќалыптас-

ты да, біздің ондай тєжірибеміз болған жоќ. Сонымен бірге ќұры-

лып жатќан кєсіпорындар санының күрт өсуі шаруашылыќ жєне

салыќ есебінің күрделіленуіне алып келді. Осы факторлардың бар-

лығы салыќ салу жүйесінің өзін реформаландыру ќажеттігі тура-

лы мєселені көлденең тартты.

Сонымен бірге, мемлекеттің бюджеттік ќұрылымының жаңа

принциптерін аныќтау туралы айтќанда ќалған заңнамалыќ база-

ны жасай отырып, біз осы ќадамға ќарай жоспарлы түрде

жүргенімізді атамай кетуге болмас еді. Бұл оңайға соќпайтын міндет

болатын. Елімізге соншалыќты ќажетті заңдар ұзаќ уаќыт Жоғарғы

Кеңесте ќозғалыссыз жататын. Олар бойынша талќылаулар жар-

ты жылдыќта бір рет ќана өткізілетін, ал елдегі ахуал єсірелеп

айтќанда, күн сайын емес, сағат сайын өзгеріп отырды. Көбіне,

нашар жағына ќарай.

Ќалыптасќан ахуалға ќарамастан, 1991 жылы Ќазаќстан Жоғарғы

Кеңесінің жетінші сессиясында біз ќалай болғанда да, салыќќа

ќатысты ќұќыќтыќ нормативтік актілердің республикалыќ пакетін

ќабылдадыќ, оған он төрт заң кірген. Жалпы алғанда «Ќазаќстан

Республикасының салыќ жүйесі туралы» Заңы 16 жалпы мемле-

кеттік, 10 жалпы міндетті жєне 17 жергілікті салыќты ќарастыр-

ды. Осы Заң мемлекет экономикасын реформаландырудағы алғашќы

ќадамдардың бірі болды.



Ұлттыќ ќаржы жүйесі    235

Бюджет жүйесін жетілдірумен ќатар біз салыќ жүйесін де осы

заманның шындығына ќарай жаќындату үшін жұмыстар жүргіздік.

Бұған ќарай жасалған бірінші ќадам 1995 жылы «Салыќтар жєне

басќа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» Заңның

ќабылдануы болды. Бұл заңның ќабылдануымен салыќ жүйесінің

тиімділігін көтеруге мүмкіндік туды. Осы нормативтік актінің ќабыл-

дануымен салыќ саясаты салыќ санының өсуіне ќарай емес, оны

оңтайлатуға ќарай бағытталды. Ол шаруашылыќ жүргізуші субъек-

тілерді іскерлік белсенділікті арттыруға жєне өндірісті дамытуға

ынталандырды, тиімділігі жоғары технологияларды дамытуға жєне

ұзаќ мерзімді капитал салуға, шетел инвесторларын тартуға жағ-

дай туғызды.

Заңның негізгі принципі – єділеттілік принципі еді, ол «жоға-

рыдан төмен» ќарай да, «оңнан солға» ќарай да теңдік болуын

ќарастырған. Бұл жүйеде салыќ, төлеушілердің барлыќ табыста-

рына, олардың көлеміне, сонымен бірге оны ќалай табатындарына

жєне жұмсауларына ќарамай, бірдей тең жағдайда салынады. Ре-

формаланған салыќ жүйесінің артыќшылыќтарына оңтайлылығы,

салыќ салудағы экономикалыќ бейтараптығы, салыќ мөлшерлемесінің

шектеулілігі жєне салыстырмалылығы жатады. Мысалы, Ќазаќстан

Республикасында ќолданыста болған салыќтың жєне аќша

түсімдерінің 45 түрінің, сондай-аќ маќсаттыќ ќорға деп бөлінген

соманың 6 түрінің орнына салыќ пен аќша түсімдерінің 19 түрі

ғана ќалды.

Инвестициялыќ ынталандыруларға, негізгі ќаржы паркінің жа-

ңаруына жєне өндірісті жетілдіруге мүдделілікті арттыру маќса-

тында пайдалану мерзімін ұзарту мен шығындарды азайтудың,

оларды есептеудің ќарапайым түрі ќарастырылды.

Сонымен бірге, бұл заң жаңару кезінде туындайтын проблема-

ларды толыќтай шеше алмайтын еді. Салыќ жүйесінің жетілме-

гендігі жєне оның одан єрі реформаландыруды талап ететіні аныќ

байќалды.

Сол кезге таман ќалыптасќан салыќ жүйесі «іріктемелі жеңіл-

діктер жасау» принципі бойынша ќызмет жасады. Мысалы, түскен

пайдаға салынатын салыќ бойынша тоғызға дейін мөлшерлеме көлемі

єр түрлі – 0-ден 70% дейінгі көрсеткіштер (меншіктің түріне, сала-

сына, ќызмет көрсету түріне байланысты) жєне салыќ төлеуден

босатудың немесе салыќтың мөлшерлемесін кемітудің (пайданы

жұмсау бағытына, оның түсу көздеріне байланысты) 40-тан астам

түрі ќолданылды. Салыќтың басќа да түрлеріне жасалынатын

жеңілдіктердің саны арта түсті. Жүйенің тиімсіздігіне  тағы бір
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мысал: түскен пайдаға салынатын салыќтың мөлшері салалыќ прин-

цип пен меншіктің түріне ќарай саралап жіктелінді.

Сонымен бірге, сол жылы салыќ органдарына тєуелсіз мєртебе

бере отырып, біз салыќ жүйесін ќұрудың жалпы принциптерін,

салыќты салудың тєртібін, салыќтың жаңа түрлерін енгізудің те-

тіктерін тєртіпке келтірудің, ставкалардың мөлшерін аныќтай алдыќ.

Сөйтіп, салыќтыќ єкімшіліктің ағымдағы жүйесінің негізі ќаланды.

Салыќ салу тєжірибесіндегі аса ќомаќты жєне принципті өзге-

ріске 1992 жылы енгізілген, жєне біз үшін жаңалыќ болған, ќосымша

ќұннан алынатын салыќты (ЌКС) жатќызамыз. Оны енгізу респуб-

ликаның бюджетін сенімді жєне тиімді пайда көзімен ќамтамасыз

етті, тұтыну сұранысын реттеу жөнінде маневр жасауға біршама

еркіндік берді. Ол сол кезеңде бюджет ќаржысының инфляция-

лыќ ќұнсыздануының алдын алу ќұралы болды, себебі ол салыќ

түсімдерін бағаның өсуімен тікелей байланыстырды.

Одан єрі, экономикалыќ ахуал да 1995 жылдан бергі кезеңде

ќалыптасќан өзгерістерді ескере келе, 2001 жылы жаңа Салыќ

кодексі жасалды да, ол 2002 жылдың басынан ќолданысќа енгізілді.

Жаңа Салыќ кодексінің ережелері салыќтардың фискалдыќ жєне

ынталандырушылыќ ќызметтерін ќоса атќаруды барынша оңтай-

ландырды єрі жеткілікті дєрежеде жүргізіліп отырған салыќ саяса-

тының негізгі маќсаты – мемлекет пен салыќ төлеушінің мүдде-

лерін үйлестіретін салыќ жүйесін ќұруды іске асыруға жеткілікті

мөлшерде мүмкіндік берді.

Жаңа Салыќ кодексін ќабылдау Ќазаќстанның салыќ заңнама-

сының дамуындағы бір жаңа кезең болды. Салыќ кодексі, ал-

дыңғы жылдарда ќалыптасќан салыќ жүйесінің концепциялыќ не-

гіздерін нығайтып, салыќ саласындағы ќұќыќтыќ тетіктердің

тиімділігін бір мезгілде арттырды. Кодекс салыќ заңнамасының

тұраќтылығы, салыќќа жеңілдіктер беру жүйесінің бірлігі прин-

циптерін бекітті, наќты бір салыќ төлеушіге жеке тұрғыдан же-

ңілдіктер беруді алып тастады. Соңғы жылдары салыќтың мөлшер-

лемесі: жеке зейнетаќы салығы – 10%-ға, ќосымша ќұннан алына-

тын салыќ – 14%-ға дейін айтарлыќтай төмендетілді, оларды одан

єрі оңтайландырып, төмендету көзделіп отыр. Ќазаќстанның ќаржы

жүйесінің осы бір бөлігін реформалау оның ќалыптасуы мен нєти-

желі дамуында маңызды рөл атќарды. Біздің ќаржы жүйеміздің

ТМД елдері ішіндегі ең үздігі деп халыќаралыќ деңгейде танылуы

Оңтүстік-Шығыс Азия елдері мен Ресейді дүр сілкіндірген, 1998

жылғы экономикалыќ дағдарыстан біздің ойдағыдай өтуімізден

кейін болған еді.
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1998 жылғы экономикалыќ дағдарыс

1998 жылғы экономикалыќ дағдарыс біздің жас еліміздің жєне

оның ќаржы жүйесінің беріктігіне өзінше бір сынаќ болды. Дүние-

жүзілік ќаржы нарығындағы болған ғаламдыќ өзгерістердің нєти-

жесінде, бірќатар елдердің – Ќазаќстанның сауда єріптестерінің

ұлттыќ валюталары біршама ќұнсыздануға ұшырады. Бұл жағдай

ќазаќ теңгесінің наќтылы түрде ќымбаттауына жєне Ќазаќстан

экспортының бєсекелік мүмкіншіліктерінің төмендеуіне єсер етті.

Дүниежүзілік дағдарыстың Ќазаќстан экономикасына жағымсыз

салдарының єсері ресей рублінің ќұнсыздануынан кейін тіпті

күшейіп кетті. Бұл ішкі тауар өндірушілерді Ќазаќстан нарығында

шетел тауарларының экспансиясынан ќорғаумен жєне теңгенің

тұраќты айырбас бағамын ќолдаумен байланысты проблемаларды

туғызды.

Сол кезде Ресейдегі ќалыптасќан ахуал ќалай бағаланса, соны

сол күйінде Ќазаќстанға жай көшіре салу єдеті ішкі валюта нары-

ғында шетел валютасына өрепкіген сұраныс туғызды. Валюта на-

рығындағы ахуалды реттеп, теңгенің сол кездегі тіркелген баға-

мын ќолдау үшін Ұлттыќ банк, үлкен валюталыќ интервенциялар

жасады да өз алтын валюта ќорының біршама жалпы төмендеуі-

не алып келді. Мысалы, осы кезеңде тұраќты курсты ќолдауға

600 млн. АЌШ доллары жұмсалды. Бұл теңге үшін аса ќиын

кезең еді. Алтын валютаның одан єрі азаюының алдын алып,

экономиканың бєсекеге түсу ќабілетін ќалпына келтіру үшін тең-

гені ќұнсыздандыру ќажет болды. Сіздер оған кімнің ќарсы бол-

ғанын жаќсы білесіздер. Біз тағы да бір даќпыртты тас-талќан

ќылдыќ деуімізге болады.

Ќазіргі уаќытта теңгені ќұнсыздандыруды, ертерек, Ресей

рублінің ќұлауынан кейін іле жасау керек еді деген пайымдаулар-

ды естиміз. Біраќ мен кєміл сенімдімін, егер ТМД елдеріндегі ќаржы

нарығының тұраќсыздыќ жағдайы аясында, сол сияќты ел ішіндегі

біршама ќұнсыздануды күту жағдайында бірден ќұнсыздандыру

шараларын жүргізсек, ол күткендей нєтиже бермейтін еді. Осын-

дай жағдайдағы ќұнсыздандыру нєтижесінде орныќтырылған ва-

люта курсының ќандай да тепе-теңдігі өзінің ара салмағын тез

арада жоғалтып алар еді. Сол кезеңдегі негізгі міндет валюта на-

рығының ќұлауын болдырмау жєне халыќ экономикалыќ субъек-

тілердің банк жүйесіне деген сенімдерін жоғалтып алмау керек

болды, бұлай ету оның күйреуіне апарып соғар еді.
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Сол уаќытта Г. Марченко басќарған Ұлттыќ банк дєл дағда-

рыс кезеңінде теңгені ќұнсыздандырудың ќажеті жоќ деген по-

зицияны ұстанды. Бізде жеткілікті түрде ќор бар еді, біз дағда-

рысты ауыздыќтау үшін оның бір бөлігін жұмсауға дайын едік.

Солай болып шыќты да. Ұлттыќ банк осы кезеңде валюталыќ

ќордың едєуір бөлігін жоғалтќанына ќарамастан, банк жүйесінің

валютамен жєне мемлекеттік бағалы ќағаздармен алып-сатар-

лыќ жолмен жоғары табыс табуына шын мєнінде ыќпал жаса-

ды, біз дағдарысты ќалай болғанда да елеулі шығынсыз-аќ жеңіп

шыќтыќ.

Ұлттыќ банктің жаңа төрағасы К. Дамитов ќұнсыздандыруды

жүргізу жағында сияќты көрінген. Біраќ ќатты толќу үстінде

болды, өйткені жауапкершілік күшті еді. Мен оны өзіме шаќы-

рып алдым; «иє» мен «жоќты» таразының екі басына салып, ұзаќ

талќыладыќ, тек Ресейдегі ќаржы ахуалы тұраќтанғаннан жєне

ел ішіндегі күтілген ќұнсыздану төмендегеннен кейін ғана ба-

рып, 1999 жылы сєуірде теңгенің өзгермелі еркін айырбас курсы-

ның режимін енгізуге бардыќ.

Теңгені ќұнсыздандыруға байланысты жұмыстар 1998 жылы

ќыркүйекте-аќ іске асырыла бастаған-ды. Соның арќасында, тең-

генің өзгермелі еркін айырбас курсының режиміне өтуі ойдағы-

дай іске асырылды. Бұл жерде негізгі принциптер мен реттемелік

мєселелерді мұќият ќарастырудың да маңызы зор болды. Мєсе-

лен, айырбас курсының жаңа режимін таңдап алу үшін сыртќы

экономикалыќ ахуалдың дүние жүзінде, єсіресе Ресейде одан

арғы дамуының ыќтимал сценарийлері сараптаудан өткізілді. Єрбір

нұсќаның артыќшылыќтары мен кемшіліктері: күтілген теңге

курсының тепе-тең салмаќтағы деңгейі, төлем балансы, алтын

валюта ќоры, бюджет тапшылығы, ќаржы нарығының єрбір бөлігі

жєне єлеуметтік көрсеткіштер тұрғысынан бағаланды. Тєжірибе-

лерді жан-жаќты зерттей келіп, осы режимді жылдам енгізудің

арќасында валюта нарығы мен банк жүйесінің ќұлауын болдыр-

мауға мүмкіндік туды.

Біз валюта нарығын ќолдау үшін сєуірде уаќытша экспорттан

түскен табыстың 50%-ын сату сияќты шараны енгіздік те, оны

сол жылғы ќарашаның ортасында тоќтаттыќ. Сонымен ќатар ха-

лыќтың теңге түріндегі салымдарын жєне заңды тұлғалардың

екінші деңгейдегі банктерге салған депозиттерін, сол сияќты зей-

нетаќы ќорларының теңге түріндегі активтерін ќорғауға барын-
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ша күш салдыќ. Бірќатар компенсациялыќ шаралар іске асырыл-

ды. Мысалы, өздерінің теңге түріндегі депозиттерін теңгенің өзгер-

мелі еркін айырбас курсы енгізілгеннен кейін 9 ай бойы алмаған

банк салымшыларына, оларды ќұнсыздануға дейінгі ќолданым-

дағы бағам бойынша АЌШ долларына толыќ көлемінде конверсия-

лауға мүмкіндік берілді. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларындағы

зейнетаќы активтерін ќорғау маќсатында Ќаржы министрлігі,

айналым мерзімі бес жыл болатын жєне арнайы номиналдыќ

ќұны 100 АЌШ долларына тең валюталыќ облигациялар (АВМЕ-

КАМ) шығарды.

Ќабылданған шаралардың нєтижесінде, жаңа валюта саясаты-

на көшу тыныш жағдайда өтті, банк жүйесі тұраќты ќызмет

жасап тұрды. Айырбас пункттеріндегі теңгенің курсы бірнеше

күннің ішінде тұраќтанып үлгерді. Өзгермелі еркін айырбас кур-

сының режимін енгізу Ќазаќстан экспортының бєсекеге белсенділік

позициясын ќалпына келтіруге жєне өндірістің өсуін ќайта жан-

дандыруға ыќпал етті. Мысалы, экспорт 1998 жылы 6,012 млрд.

астам АЌШ долларын ќұрады.

Өзгермелі еркін айырбас курсын енгізу тек экономикалыќ

ќана емес, сонымен бірге ол, бєрінен бұрын, халыќтың көз ал-

дында тұраќты экономикалыќ саясатты ќамтамасыз еткен саяси

тұрғыдағы да ќадам болды. Халыќаралыќ ќаржы ұйымдарының

кейбір ұсыныстарына ќарамастан, біз жеке жєне заңды тұлғалар-

дың салымдарын ќорғау бойынша барынша ыќтимал шараларды

жасадыќ. Біз банктердің клиенттеріне олардың салымдарын аќша-

ның ќұнсыздануына дейін болған бағам бойынша конверсиялауға

ќұќыќ бердік.

Бұл шаралар теңгенің айырбас бағамының шынайы мағына-

сынан асыра бағалануын жоюға мүмкіндік берді. Ќұнсызданды-

ру жылының ќорытындысы бойынша төлем балансы біршама

жаќсарып, мемлекеттің алтын валюта активі өсіп, ең бастысы,

экономикадағы өндірістің өсуі ќалпына келді. Саудадағы, негізгі

єріптес елдердің валюталарымен салыстыра алынған өзгермелі

еркін айырбас курсы енгізілгеннен кейінгі 3 жылда жеткен тең-

генің айырбас бағамының шынайы тиімділік деңгейі 1999 жыл-

дың аяғында тіркелген мєнге сєйкес келді. Мен, өзгермелі еркін

айырбас курсы режимінің енгізілуі өзін-өзі аќтады жєне өмірлік

ќажетті болды деп есептеймін. Осы пікірге шетел сарапшылары

да ќосылады.
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1998 жылы ресейлік ќаржы дағдарысы басталған уаќытќа

таман Ќазаќстанның дайындығы көбірек болды: теңге бір жыл-

дың ішінде бар-жоғы өз ќұнының жартысын ғана жоғалтты.

Ұлттыќ банк өзінің орныќты жүргізген саясаты арќасында

Парламенттің, кєсіпкерлердің жєне үкіметтің көз алдында

беделге ие болды.

«EuroMoney» жорналы (Ұлыбритания),

«Ќазаќстан кереметі», 1 сєуір 2004 жыл

Ќарастырылған шаралардың нєтижесінде, біз дүниежүзілік

ќаржы дағдарысының жағымсыз єсерін ең төмен мөлшерге дейін

түсірдік те, макроэкономикалыќ тұраќтануды ұстап тұра алдыќ,

ол жұмысымыз шетелдік банк кредиторлары мен ірі инвесторла-

рының сенімдерін аќтай отырып, халыќаралыќ ќаржы институтта-

рының жоғары бағасына ие болды.

Біраќ Ќазаќстан экономикасының кемшіндігі єлі де болса елеулі

проблема болып ќала берді. Аќшаның ќұнсыздануынан кейін,

біз мєселенің екінші жағымен – бүгіндері көкейтесті болған ре-

вальвациямен бетпе-бет кездескенімізді айтсаќ та жеткілікті. Тең-

генің нығайып келе жатќаны байќалғанымен, экономиканың дол-

лардан арылуы байќалмады, бұлай болуы мұнайды сату арќылы

ағылып келіп жатќан шетел валютасына байланысты болды.

Сонымен ќатар, банктердің көлемді сыртќы ќарыздары мен

экономикаға шеттен тартылған инвестициялар да өздерінің єсерін

тигізіп отыр. Былай алғанда бұл жаман да емес. Біраќ мемлекет

бұрын инвестицияны тартуға ғана єрекет еткен болса, менің ой-

ымша, енді біз бүгін инвестиция салудың «сапасына», яғни бұл

аќшаның ќайда кететініне, ќандайлыќ шынайы тиімділік єкелеті-

ніне, ќандай мерзімге салынатындығына жєне т.б. көңіл аударуға

тиіспіз. Инвестициялаудың «сапасы» туралы айтќанда, ең алдымен

«шұбалаң» – ұзаќ мерзімге салынған инвестицияны (15 жылдан,

одан да көп уаќытќа) ауызға алсаќ та жеткілікті. Мұндай «шұба-

лаң аќшалар» ірі инвестициялыќ жобаларды іске асыру үшін ќашан

да ќажет-аќ. Олардың ќайтымдылыќ жєне ќайтарылу мерзімі ка-

питалды инвестициялау нарығындағы орташа көрсеткіштен асып

түседі. Турасын айтсаќ, бұлар сол – ғылыми талдамалар жасау

жєне оны енгізу, жаңа технологиялар мен өндірістік желілерді –

біздің экономикамызға ќажеттілердің барлығын енгізу жобалары.
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Көп адамдар, бізде мынадай аќшалар – зейнетаќы жинаќ ќоры-

ның активтері бар деп ауыз толтырып айтады; сондағы мегзейтін-

дері – бұлар ќалай болғанда да ќолдануға заңмен шектелген аќша-

лар. Біз, сол активтерді экономикамызға тартќан жағдайда ќандай

зор тиімділік беретінін білеміз. Біраќ оған асыќпау керек. Біз үшін,

бұлар – ең алдымен, жұрттың аќшасы. Сондыќтан бұл салымдар-

ды ќорғау мєселелерін жєне болашаќ жобалардың шама-шарќын

жан-жаќты аныќтап алу ќажет.

Біздегі зейнетаќы жүйесі таяуда ғана ќұрылған. Оның ең үлкен

жетістігі, менің ойымша, активтердің көлемі жєне т.б. емес, адам-

дардың сенімі. Атап айтќанда, осының өзі – зейнетаќы жинаќ

ќорының ең бағалы «активі». Оның пайдасына, тағы басќаларына

ќарағанда, өзін-өзі айќындап тұрған нағыз көрсеткіші осы. Зейнет-

аќы аќшаларын ойланбай инвестицияға жұмсаудың салдарынан

халыќтың сенімі жоғалса, ең ќиыны сол болар еді.

Зейнетаќы ќорларының ќаржыларын инвестиция ќаржысы ре-

тінде пайдалану – сөзсіз болатын нєрсе, біраќ ол адамдардың

зейнетаќы жинаќтарының пайдалылығын жєне кепілді ќауіпсіздігін

ұтымды үйлестіргенімізде ғана іске аспаќ. Мен тікелей осы мєселе-

ге ерекше көңіл аударамын, себебі бір кездерде барлығын жоғал-

тып алған адамдардың реніштері мен парыздылығы єлі ұмытылған

жоќ. Сонымен бірге мен оларға аса ризашылығымды да білдіремін,

себебі – осының барлығына ќарамай, олар бізге сенді жєне 1997-

1998 жылдардағы зейнетаќы реформасын ќолдады.

Зейнетаќы реформасы, 1997-1998 жылдар

Зейнетаќымен ќамтамасыз ету үнемі Үкіметтің көз алдында

болатын єлеуметтік мєселелердің ќатарына жатады. Мұның дүние

жүзіндегі кез келген мемлекетке ќатысы бар. Бұл тұрғыдан алған-

да Ќазаќстан да сырт ќалмайды, азаматтардың ќартайғанда єлеу-

меттік ќамтамасыз етілулерінің ќұќыќтары оның Конституциясын-

да бекітілген. Ќазір зейнетаќының жинаќтау жүйесі ќазаќстандыќ

ќаржы жүйесінің маќтанышына айналып отырғанын атап айтуға

хаќылымыз. Ќазаќстан зейнетаќы жинаќтау жүйесіне өтуді бұрын-

ғы ынтымаќтыќ жүйе зейнеткерлер алдындағы өз міндеттерін

түгелдей атќара алмаған жағдайда іске асырды.

90-шы жылдардың ортасында зейнетаќымен ќамтамасыз етудің

мєселелері аса зєрулік мєнге ие болды. Бұл жалпы ішкі өнімнің
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ќұлауымен, жұмыссыздыќтың өсуімен, инфляцияның жоғарғы

ќарќынымен, ұлттыќ табыстың төмендеуімен, бюджет тапшылы-

ғының өткір сезілуімен байланысты еді. Нєтижесінде – зейнета-

ќымен ќамтамасыз етуде мемлекеттік ќаржыландыру үлесінің төмен-

деуі, зейнетаќыны төлеу бойынша ќарыздардың өсуі жєне т.б.

жєйттер көрініс берді.

Ќажетті зейнетаќылыќ шығындарды жеткіліксіз ќаржыланды-

румен байланысты проблемаларға демографиялыќ үрдістер келіп

ќабаттасты. Бұл, дєл біздің республикадағы сияќты, дүние жүзінің

басќа да елдеріндегі тұрғындардың жас мөлшері кєрілікке ќарай

ойысуына байланысты еді. Мысалы, Германия мен Франциядағы

єлсіз экономикалыќ конъюктура жєне демографиялыќ ахуал осы

елдердің үкіметтерін, зейнеткерлік жас пен зейнеткерлік жарнаға

аударылатын ќаржының мөлшерін өсіру жөнінде шаралар ќолда-

нуға итермелейді.

Ќазаќстанда да осындай ахуал байќалды. Мысалы, егерде 1980

жылы 100 ќызметкерге  30 зейнеткерден келсе, 1997 жылы зей-

неткерлер саны 73-ке дейін көбейген, ал 1998 жылдары жұмыс

істейтін бір адамға 83 зейнеткерге дейін келген. 1980 жылдан

бастап жалпы халыќтың ќұрамындағы зейнеткерлердің үлесі 11,9%-

ға, 1997 жылы – 17,1%-ға өскен. Оған ќоса 90-шы жылдардағы

кең етек алған миграциялыќ үрдістер бұған өз үлесін ќосты. Не-

гізінен жаќсы өмір, жайлы ќоныс іздеген жас адамдар ол кезде

Ќазаќстанды тастап кетіп жатты. Ал зейнеткерлердің олай көшіп

кетуге мүмкіндіктері жоќ: айталыќ, біреулерінің баратын жерлері

болмаса, екінші біреулерінің ќаражаттары болмады.

Осылардың барлығына ќосымша, зейнеткерлік жүйе тє-

уелділігінің жоғары болуы, дєлірек айтќанда, зейнетаќы алушылар-

дың сол жарналарды төлеушілермен араќатынасы бұрынғы КСРО-

дағы ескі зейнетаќы заңнамасының нєтижесі болатын. Ол кезде

зейнеткерлікке шығудың жасы еркекке 60 жас, єйелге 55 жас

болатын. Сонымен ќатар, зейнеткерлікке бұл көрсеткіштерден де

ертерек, жастау кездерінде шығуға жиі рұќсат берілетін.

Сонымен, зейнетаќы тағайындаудың ќолайсыз ќұрылымы зей-

нетаќымен ќамтамасыз етуге байланысты мемлекет шығындары-

ның өсуіне себепші болды. Мысалы, ол шығын 1996 жылы жалпы

ішкі өнімнің 7,9%-ына тең болды, ал бұл көрсеткіш 1989 жылы

5,6%-ды ќұраған. Егер мемлекет инфляцияға байланысты зейнет-

аќы төлемдерінің шеккен зиянын толыќ өтеп отырса, бұл шығын-

дардың көлемі єлдеќайда үлкен болуы мүмкін екендігін атап айт-

ќан жөн.
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Ќазаќстан Республикасында 1998 жылға дейін ќолданыста бол-

ған ынтымаќтастыќ зейнетаќы жүйесін сол күйінде саќтап ќалу,

экономикадағы жєне соған сєйкес республиканың єлеуметтік са-

ласындағы дағдарыстыќ ќұбылыстардың шиеленісуіне єкелуі мүмкін

еді. Мен Үкіметке басќа елдердің тєжірибелерін зерттеп, ұсыныс-

тар енгізуді тапсырдым. Министрлер кабинеті мен Ұлттыќ банк

Чилидің тєжірибесін пайдалана отырып, зейнетаќы реформасын

бастау орынды деген ұсыныс енгізді.

Бұл жоба ќоғамда ќызу талќыланды, ќарсылар аз болған жоќ.

Күмєн көп болды, біраќ сол кезеңде бізде бұдан шығудың басќа-

дай жолы болмады. Сол уаќыттағы елдің экономикасы ќалыптас-

ќан жағдаймен күресте жеңіп шыға алмайтын еді.

Неліктен біз наќ осы Чили тєжірибесін таңдап алдыќ?

Өткен ғасырдың ортасында дүние жүзі елдерінің көпшілігі

тұрғындардың ќартаюы проблемасымен бетпе-бет келген, яғни өмір

жасының ұзаќтығы өскен, ал бала тууы төмендеген. Ынтымаќтыќ

зейнетаќы жүйесі жағдайында өмір жасының ұзаќтығы жұмыс

істейтін адамдардың мойнына үлкен ауыртпалыќ болып түсті.

Халыќтың экономикалыќ жағынан белсенді бөлігіне түсетін са-

лыќтың салмағы, олардың саны зейнеткерлерден аз болған жағ-

дайда ауырлай түсетіні айќын. Олай болмағанда, ќаржының тап-

шылығы пайда болады да, оны жабудың єр түрлі єрекеттері, мєсе-

лен, зейнетаќы мөлшерін кеміту ќоғамда үлкен єлеуметтік шие-

леніс туғызуы мүмкін.

Зейнетаќы жүйесін жекешелендіру арќылы ќиындыќтан шы-

ғудың жолын 1989 жылы Чилидің еңбек министрі Хосе Пиньер

ойлап тапќан. Ол ұсынған жүйеде єрбір ќызметкерге өзінің бола-

шағы жөнінде өз бетімен ќам жеуге ќұќыќ пен міндеткерлік берілді.

Салыќ түсімдерінен төленетін мемлекеттік зейнетаќының орнына

бағалы ќағаздарға инвестицияланған дербес жинаќтар енгізіле бас-

тады. Жұмыс істейтін азаматтардың өз еріктерімен жаңа жүйеге

өтуіне мүмкіндік берілді, ал бірінші рет жұмысќа кірген адамға

бұл автоматты түрде ќолданылатын болды.

Осы реформаны іске асыру єлеуметтік проблемалардан басќа

Ќазаќстанның экономикасын дамытуға ќосымша ынталандыру ту-

ғызатын еді. Зейнетаќы жинаќтары ќор нарығы арќылы ішкі эко-

номиканы дамытудың инвестициялыќ көздеріне айналуы мүмкін

екендігін (Чилидегі сияќты) айтсаќ та жеткілікті.

Сондыќтан ТМД елдерінің ішінде Ќазаќстан бірінші болып

жоспарлы түрде зейнетаќымен ќамтамасыз етудің жинаќ жүйесі-

не өтуді бастады. Үкімет белгілі бір кезеңде саќталып ќалған ұрпаќ-



244    ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ

тардың ынтымаќтастығы принципінен біртіндеп стратегиялыќ ба-

ғыттағы дербес зейнетаќы жинағына өтуді көздейтін зейнетаќы

жүйесін реформалау тұжырымдамасын ќабылдады. Іс жүзінде бұл

нарыќ талаптарына жауап беретін, жаңа зейнетаќы жүйесін ќалып-

тастырудағы сапалы ќадам болды.

Зейнетаќы реформасын іске асырудың негізгі маќсаты, зейнет-

аќы жарнамаларының дербестендірілген есебі арќылы, еңбек

үлесінің зейнетаќыға сєйкес сай келетін ќаржылыќ жағынан тұраќты

жєне єділетті жүйесін ќалыптастыру болды.

1998 жылы, аралас зейнетаќы жүйесін енгізуді ќарастырған

«Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамтамасыз ету тура-

лы» Заң ќабылданды. Онда мемлекеттік зейнетаќымен (ынтымаќ-

тастыќ зейнетаќы жүйесі) ќамтамасыз етуді енді ќұрылатын жєне

ќазіргі кезде дамып отырған жинаќтаушы зейнетаќы жүйесімен

ќатар саќтау ќарастырылды.

Ынтымаќтастыќ жүйеде зейнетаќыны, єлеуметтік салыќтың

жєне республика бюджетінің басќадай түсімдерінің есебінен төлеу-

ге негізделген болатын. Жинаќтаушы зейнетаќы жүйесі – ќыз-

меткер табысының он пайызы көлеміндегі зейнетаќы жарналары-

ның міндетті түрдегі аударымдарынан жєне, сонымен бірге, ерікті

түрдегі зейнетаќылыќ аударымдардан ќұралатын болды.

Жинаќтаушы зейнетаќы жүйесіне өту кезеңінде мемлекет зей-

неткерлікке іліккендердің зейнетаќы алу ќұќыќтарына жєне сол

сияќты зейнетаќы реформасының ќарсаңында еңбек өтілі бар аза-

маттардың алдында кепілдік беруге міндеттенді. Ќатардағы зей-

неткерлерге зейнетаќыны төлеу бойынша мемлекеттік орталыќтан

берілетін зейнетаќының көлемін саќтауға, сол сияќты тұтыну ба-

ғасының өсуіне сєйкес шеккен зиянды өтеуге кепілдік берілді.

Өткен он жылдың ішінде ќабылданған жєне оның экономика-

лыќ жағдайына толыќ сєйкес келетін ең аз мөлшердегі үнемі өсіріп

отыру жєне зейнетаќыны инфляцияның деңгейіне ќарай зейнета-

ќының зиянын өтеу еңбек зейнетаќысын саралауды тарылтуға жєне

зейнеткердің еңбек өтілі мен бұрынғы еңбек аќысына тєуелсіз,

оларды теңестіруге алып келді.

Еңбек зейнетаќысының жеткіліксіз түрдегі саралануы, берілетін

зейнетаќы мен табыстың орнын толтыратын коэффиценттің төменгі

деңгейі, елдің экономикалыќ жағдайының тұраќты жаќсаруы жағ-

дайында халыќтың осы бөлігінің төлем ќабілеттілігінің сұранысы-

на тежеу болатын фактор ретінде ерекше маңыздылыќќа ие бол-

ды. Бұл проблеманы шешу үшін зейнетаќыны өсірудің саралыќ

тетігі жасалынды. Ол зейнетаќы көлемін еңбек стажына, зейнет-



Ұлттыќ ќаржы жүйесі    245

аќы мөлшерін тағайындау үшін ұсынылған еңбек аќыға жєне зей-

нетаќыға шығу кезінде жұмыс істеген, экономика саласындағы

орташа айлыќ еңбекаќыға ќарай тағайындауды көздейді.

Мемлекет жинаќтаушы зейнетаќы жүйесі субъектілерінің ќыз-

метін реттеудің ќұќығын өзінде саќтап ќалды. Оларға жинаќтау

зейнетаќы ќоры, зейнетаќы активтерін инвестицияға жіберуді іске

асыратын банк-кастодиандар мен ұйымдар жатады. Барлыќ субъек-

тілердің ќызметтері лицензиялана бастады, активтерге билік жүргізу

өкілеттілігіне заңмен шектеулер ќою, жүйе субъектілерінің ќаржы

жағдайы жөніндегі мєліметтердің жариялылығы мен шынайылы-

ғына ќойылатын талаптар аныќталды. Зейнетаќылыќ салымдарды

инвестициялау тиімділігін, оның ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жєне

зейнетаќылыќ жинаќтаулардың ќұнсыздануын болдырмау маќса-

тында, инвестициялау үшін заң жүзінде тағайындалған активтердің

тізімі жасалынды. Сонымен ќатар жеке ќаржы көздерінен ерікті

зейнетаќы жарналарының болуы да мүмкін еді. Еліміздегі соңғы

кездердегі ќайта жаңарулардың аясында, зейнетаќы ќорларының

активтерін инвестициялаумен айналысып жүрген компаниялармен

ќатар, зейнетаќы ќорлары өздерінің портфельдерін тікелей инвес-

тициялай алады. Аталған өзгерістер зейнетаќы активтерін басќа-

рудағы монополияны жоюға жєне єкімшілік шығындарды азай-

туға бағытталған.

Зейнетаќы реформасын іске асыру ќаржы ұйымдарының ќыз-

метін одан єрі дамытуға мүмкіндік берді.

Зейнетаќы активтері, экономиканың наќты секторларына отан-

дыќ ұйымдардың мемлекеттік емес бағалы ќағаздары арќылы, ал

екінші деңгейдегі банктердегі жинаќтарға (депозиттерге) инвести-

ция жасау жолымен тартылған, олар өз тараптарынан бұл ресурс-

тарды Ќазаќстанның экономикасын несиелеуге пайдаланады. Тек

2006 жылдың 1 ќаңтарына таман отандыќ ұйымдардың мемле-

кеттік емес бағалы ќағаздары арќылы зейнетаќы активтерін инвес-

тициялау мен екінші деңгейдегі банктердегі салымдар көлемі 218,6

млрд. теңгеге тең болды.

Зейнетаќы реформасын жүргізу, бєріміз білетіндей, бір мезгілдік

ќадам болып табылмайды. Мысалы, жаңа зейнетаќы жүйесін енгі-

зу ќарсаңында жастары зейнеткерлікке жаќындаған азаматтар көп

ештеңе жинаќтап үлгермейді. Осыған байланысты, Ќазаќстанда

жинаќтау зейнетаќы жүйесіне толыќ өту 2038-2040 жылдарға дейін

жүргізіледі.

Ќазір, мен жүргізілген реформа туралы ойлағанда, кейде өзіме:

«Осыны іске асырғанымыз ќандай жаќсы болды!» деймін. Біздің
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адамдарымыз өздері аќша жинаќтап, сол арќылы, лайыќты ќарт-

тыќты ќамтамасыз ете алады. Енді зейнетаќы үш ќұрамдас бөліктен

тұрады: мемлекет + жұмыс беруші + азаматтың өзі. Мемлекет

біртіндеп осы ќұрамдас бөліктерден алыстай бермек. Сондыќтан

єрбір ќазаќстандыќ өзіне лайыќты ќарттыќты ќамтамасыз еткісі

келсе, жинаќтау зейнетаќы ќорының ќатысушысы болуы керек.

Осылайша зейнетаќы ќорларында жинаќталып жатќан аќша эко-

номикаға жұмыс істей алады.

Біраќ мен осы маңызды кезеңге тағы да ќайтып оралдым. Ең

бастысы мынада, мемлекет бұл аќшалардың ќол сұғылмайтынына

жєне олардың ќауіпсіздігіне кепілдік береді. Олар ешќашанда ќауіпті

жағдайда болмаулары керек. Сондыќтан да бұл аќшаларды инвес-

тициялыќ маќсатта ќолданғанда, көптеген нєрсені алдын-ала

ойластыру ќажет: бұл ќандай кєсіпорын, бұл ќандай компания

деген сияќты. Секьюрлендіру туралы заңның жобасы дайындал-

ды. Мұнда осы мєселені ќарастыра отырып, зейнетаќы ќорларына

аќшаны сенімді кєсіпорындарға салуға мүмкіндік беру мєселесі

ќарастырылған. Бұл борыштыќ бағалы ќағаздар нарығының дамуына

ќолдау жасап, несиенің ќұнын төмендетеді.

Мысалы, алғашќы ќарлығаш – Шар-Өскемен темір жолының

салынуы, біз оны осыған саламыз. Мұнай жобаларына да, мемле-

кеттің кепілдігіндегі инфраќұрылымдарға да салуға болатын шы-

ғар, индустрияландыру бағдарламасын іске асыру барысындағы

нысандарды да көруге болады. Сол сияќты, тұрғын үй ќұрылысы-

на да салынуы мүмкін. Біз үлкен байсалдылыќпен зейнетаќы ќор-

лары біздің болашаќ зейнеткерлерімізге жап-жаќсы пайыздар єкеп

тұруына жєне осы аќшалардың экономика үшін ќалыпты жұмыс

істеуіне байланысты мєселелермен шұғылданудамыз. Дүние жүзінде

де тура осылай болып жатады.

Зейнетаќы жинаќтарын инвестициялау жєне ішкі инвестиция-

лау мєселелеріне ќайта орала отырып, мынаны айтќым келеді.

Ќаржы жүйесін реформалап жєне халыќтың аќшасын экономика-

ның жұмыстарына тарта отырып, біз «сұр аќша» проблемасына

кездестік. Бұл аќшалар, зейнетаќы ќорларының активтері сияќты,

еліміздің экономикасын инвестициялаудың тағы бір ќаржы көзіне

айнала алар еді. Ќазіргі іске асырылып отырған, табыстарды заңдас-

тыру ќадамдары, «көлегейлі» экономиканың пайда болуының се-

бептерін шешуге жєне капиталдың сыртќа кетуіне тосќауыл ќоюға

жасалынған талпыныс болды.
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Ќаржы амнистиясы жєне мүліктерді заңдастыру

Тєуелсіздіктің алғашќы жылдарындағы біздің нарыќ инсти-

туттарымыздың єлсіздігінен, пєрменді заңнамалыќ актілердің бол-

мауынан, Ќазаќстаннан сырт жерлерге, 1,2-ден 2 миллиардќа дейін

АЌШ долларының астыртын кетуіне мүмкіндік туғызды. Салыс-

тырмалы түрде айтсаќ, Ресейде бұл сома 40-50 млрд. АЌШ дол-

ларына жететін еді. 1999 жылы Ќазаќстан Республикасының Ста-

тистика жөніндегі агенттігі көлегейлі сектордың көлемін жалпы

ішкі өнімнің 20-25%-ына тең деп бағаласа, ал тєуелсіз сарапшы-

лар бұдан да көп цифрды атап, жалпы ішкі өнімнің 45-50%-ына

дейін апаратын.

Көлегейлі айналымда осындай үлкен соманың болуы бізден

еліміздің экономикасын дамытуға ќажетті осы капиталды елге ќай-

тару үшін жағдай туғызуды талап етті. Экономикалыќ амнистия

жүргізудің ќажеттігі туып келе жатты.

Экономикалыќ амнистия Ќазаќстан Республикасы азаматтары-

ның бұдан бұрын декларацияда көрсетілмеген жєне ашыќ эконо-

микалыќ айналымнан шығарып жетілген аќшаларына тек бір рет

ќана болатын заңдастыру деп ойластырылды. Осы аталған акция-

ның мєні тұлғалардың өздері заңды түрде тапќан, біраќ үлкен

салыќтарға байланысты заңдастырылмаған капиталдарын заңдас-

тыратын болса,салыќтан жєне жауапкершіліктен босатылатынды-

ғында еді. Біз сєтті өткен осы акцияны кейінірек тағы ќайталау

ќажет деп есептедік.

Заңдастыру үрдісіне дайындыќ кезінде мен бүкіл дүние

жүзінің, осы саладағы бар тєжірибелерін (жағымдысын да, жа-

ғымсызын да) зерттеуге тапсырма бердім. Осы тєжірибелерден

алынған негізгі ќорытынды сол – көбіне азаматтардың жасырын

капиталдарын заңдастыру үшін ќалай жағдай туғызылса мұндай

акциялар сєтті өтеді екен. Реформаның тиімділігін ќалыптасты-

руға ќажетті жағымды жағдайды жасауға Ќазаќстан Үкіметі

тарапынан зор көңіл бөлінді.

Мысалы, Швейцарияда жүргізілген бірінші амнистияның тєжіри-

бесі зерттелді. Бұл акция Швейцарияның банк жүйесіне жағымды

єсер етіп, инвестициялыќ климаттың күрт жаќсаруына, өндіріс

деңгейі мен елдің макроэкономикалыќ көрсеткіштерінің өсуіне

жалпы ќолайлы жағдай туғызыпты. Сонымен бірге, амнистия

Франция (1982, 1986), Аргентина (1987), Индия (1997), Ќытай си-

яќты жєне бірќатар елдерде де жүргізілген, бұл да олар үшін
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нєтижелі болып шыќќан. Мысалы, Ќытайда азаматтар капиталда-

рын ресми декларациялап, салыќтарын төлегеннен кейін, салыќ

органдарының тіркелген тетіктерді іске ќосуынан ќорыќпай-аќ,

өздерінің мүліктерін өз ќалауларынша ұстауларына мүмкіндік ал-

ған. Сонымен бірге мемлекеттік бюджетке бірнеше миллиард АЌШ

доллары түскен көрінеді. Ирландияда салыќ амнистиясынан түскен

сома бюджеттің көлемінен асып түсіп, жалпы ішкі өнімнің 2,5%-

ына тең болған. Мексика осындай акциядан 2 миллиардтан астам

АЌШ долларын тапќан.

2001 жылы сєуірдің басында Ќазаќстан Республикасының «Ќазаќ-

стан Республикасының азаматтарына аќшаларын заңдастыруға бай-

ланысты амнистия жасау туралы» Заң ќабылданды. Заң тетігі мынада

еді. Ќазаќстан азаматтары аќшаларын салымдардың ұжымдыќ

кепілдігі жүйесіне кіретін, екінші деңгейдегі банктердің, арнайы

есеп шоттарына салулары немесе аударулары тиіс болды (заңдас-

тыру кезеңінде оларды пайдалануға ќұќыќ берілмеді). Ұлттыќ не-

месе шетел валютасы түріндегі жинаќ аќшаларын салғаннан кейін

немесе шетел банкілеріндегі жеке есеп шоттарындағы аќшаларын

соларға аударғаннан кейін, банк салымшыға салынған соманың

көлемі, салу мерзімі көрсетілген ресми ќұжат (аќшаны заңдастыру

бойынша арнайы есеп шотќа салынған аќша туралы куєлік) берді.

Арнайы есеп шоттарға енгізілген сома салыќ салынатын табысќа

кіргізілмеді.

Аќшаларын салған азаматтар заңдастыруға дейінгі жасалған

ќылмыстары үшін ќылмыстыќ жауапкершіліктен босатылды. Со-

нымен бірге ќылмыстыќ жауапкершіліктен босату лицензиясыз,

заңсыз кєсіпкерлік ќызметке ғана байланысты емес, сол сияќты

кєсіпкерлік ќызметтің тыйым салынған түрлерімен, өтірік кєсіпкер-

лікпен жєне т.б. айналысќандарға да жататын болды.

Заңның күші заңдастыру кезеңі басталғанға дейін ќылмыстыќ

жєне єкімшілік іс ќозғалған, сол сияќты сотталған жєне єкімшілік

жаза алған тұлғаларға тарамайтын болды. Сонымен ќатар оның

күші, коррупциялыќ ќұќыќ бұзушылыќ негізінде алынған аќша-

ларды заңдастыруға, сондай-аќ тұлғалардың жеке басына, адам-

заттың бейбітшілігі мен ќауіпсіздігіне, конституциялыќ ќұрылыс-

тың негізіне, ќоғамдыќ ќауіпсіздік пен ќоғамдыќ тєртіпке, халыќ-

тың денсаулығы мен ізгілігіне ќарсы жасалған ќылмыстарға, сол

сияќты басќа біреулерге тиісті немесе несие түрінде алынған аќша-

ларға таратылмады.
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Заңдастыру үрдісінің ерекше шарты оның ќұпиялылығы бол-

ды. Арнайы есеп шоттарды жєне олардағы аќшаның мөлшерін

жариялауға болмайды, ал арнайы есеп шоттың болуы ќандай да

тергеу-тексеру жєне оның ішінде ќылмыстыќ ќудалаулар єрекет-

терін жүргізуге немесе єкімшілік жаза ќолдануды іске асыруға

негіз бола алмайды деп атап көрсетілді. Заңдастыруға ұсынылған

аќша мемлекет меншігіне тек осы заңға сєйкес амнистияға жатќы-

зылған азаматтардың мүліктерін тєркілеу жөнінде сот шешімі (үкімі)

болса, сол шешім заң күшіне енген жағдайда ғана алынады. Ұлттыќ

немесе шетел валютасы түрінде арнайы есеп шотќа түскен аќшаға

салымшы заңдастырудың мерзімі аяќталған күннің ертеңінде-аќ

иелік ете алады.

Осы шараның нєтижесінде тек 2 айда (2001 жылдың маусым-

шілде айларында) тұрғындардың банк жүйесіндегі салымдары 46%-

дан астам (51,7 млрд. теңгеге) өсті. Заңдастырылған ќаржының

жалпы көлемі 480 млн.АЌШ долларына немесе жалпы ішкі өнімнің

2%-ына тең болды. Шамамен осы ќаржының 55%-ы банк жүйесін-

де депозиттер түрінде ќалды, бұл банктердің ресурстыќ базасы-

ның едєуір өсуіне ыќпалын тигізді.

Раќымшылыќ жасалған ќаржыны тиімді пайдалану аясында 2001

жылдың мамыр айынан бастап маусым айының аяғына дейін мем-

лекеттік бағалы ќағаздардың эмиссия көлемін жоспар бойынша

2001 жылдың шілдесіне дейін көбейтіледі деп шамаланған деңгей-

ден едєуір төмендетті. Осыған орай, бағалы ќағаздарды заңдасты-

ру кезеңінің аяќталуына таман орналастыру үшін,  ірі кєсіпорын-

дардың, оның ішінде ұлттыќ компаниялардың бағалы ќағаздар

шығару жөніндегі шараларының мерзімі ұзартылды. Сонымен ќатар

Ќазаќстанда салыќтарды төмендету іске асырылды, 2001 жылғы 1

шілдеден бастап ќосымша ќұн салығына салынатын салыќтың

мөлшері 4%, ал єлеуметтік салыќтікі – 5% төмендетілді.

Ќорытындысында айтќым келетіні – Ќазаќстандағы экономи-

калыќ амнистия посткеңестік кеңістіктегі ерекше бір ќұбылыс бол-

ды. Акцияның маќсаты бұрыныраќта заңды айналымнан шығып

ќалған ќосымша ќаржыларды Ќазаќстан экономикасына тарту болды.

Нєтижесінде жарты миллиардќа жуыќ АЌШ доллары заңдасты-

рылды. Заңдастырылған аќша жекенікі болып табылғанымен жєне

мемлекет салыќ төлемі ретінде бір теңге алмаса да, одан келетін

түпкі экономикалыќ пайда айќын еді. Банк секторына орналасты-

рылған капитал ќазіргі уаќытта мемлекетпен ќоғамның игілігіне

жұмыс істейді, ал шетел валютасының аќшадай ќұйылуы Ќазаќ-

станның ұлттыќ валютасының позициясын нығайтты.



250    ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ

Көлегейлі бизнес капиталдарын заңдастырудың мемлекеттік

ќазынаға тигізген жағымды єсеріне салыќ салынатын базаның жєне

салыќ төлеушілер санының өсуі де жатады, өйткені ол сөзсіз өз

тарапынан бюджетке түсетін түсімдерді молайтатын еді.

Ќазаќстандағы бірінші заңдастыруды жүргізудің жағымды

тєжірибесін есепке ала отырып, осы ќаржыны заңдастырудың ќисын-

ды жалғасы ретінде біз ќазір мүлікті заңдастыру мєселесімен айна-

лысудамыз. Оны нєтижелі іске асыру «көлегейлі меншікті» жоюға

мүмкіндік береді, сол сияќты оны заңды есепке алу арќылы эконо-

микалыќ ќатынастардың жүйесіне енгізеді.

Бүгінгі күні, Єділет министрлігінің мєліметі бойынша, елімізде

жылжымайтын мүліктер орталығына иелену ќұќыќтары тіркелме-

ген 4,7 млн. нысан бар екен. Бүгінге дейін тіркелмеген жылжы-

майтын мүліктің үлесі нысандардың жалпы санының 30%-ға жуы-

ғын ќұрайды. Алдын ала жасалған бағалау бойынша, осы нысан-

дарды заңды айналымға енгізгенде, еліміздің экономикасына 4 млрд.

теңгеге жуыќ пайға келмек.

Біз осы науќанды жүргізуді неліктен ќолға алдыќ?

Біріншіден, алдында айтќанымдай, мүлікті заңдастыру одан

бұрын жүргізілген ќаржы амнистиясының логикалыќ жалғасы болып

табылады. «Көлегейлі экономиканың», соған сєйкес, «сұрќай аќша»

мен мүліктің проблемалары заңның жетілмегендігінен єрі өткен

жылдардағы экономикалыќ ахуалдың тұраќсыздығынан туында-

ған болатын. Ќазір, аталған көрсеткіштер біршама жаќсарған кез-

де, біз тығып тасталған заттарды сыртќа шығарып, заңды айналым-

ға енгізуге мүмкіндік беруіміз керек. Осы жерде де менің Заңға

сєйкес заңдастыру жөніндегі шаралар аќшалары ќылмыстыќ жол-

мен табылған кейбір адамдарға тарамайтынын атап көрсетуім ке-

рек шығар.

Бұл шараның сыншылары жеткілікті, біраќ біз кез келген сары-

уайымшыл сыншының айтќандарын тыңдай бермеуіміз керек. Менің

білуімше, мұндай адамдар ќашан да болған, олар біздің ќай ре-

формамыз жөнінде де ќоғамда дау-дамай туғызуға єрекет жасай-

ды. Нєтижесінде солар не ұтты? Біз бүгіндері түбегейлі өзгеріс-

тердің жағымды нєтижелерін іс жүзінде көзбен көріп, єрбір аза-

мат олардың пайдасын өзінің күнделікті өмірінде сезініп отырған-

да, сол сыншылар ќайда жүр?

Мен єрќашанда: «Сынайды екенсің – ұсыныс жасай біл» деген

принципті басшылыќќа аламын. Сонымен бірге, сын жағымды ма-

ғынада болуы керек, ал бізде оны көбіне басќа сынмен шатастыра-
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ды. Мен өзім алғашќы принципті ұстанамын. Егер менің көңіліме

бір нєрсе жаќпаса, ең алдымен, мен өзіме: «Жарайды, бұл ұнамай-

ды екен, сонда мен оған не ұсына аламын?» деген сұраќты үнемі

алдыма тартамын. Ал біраќ көлегейлі меншікпен күресудің дүние

жүзіне белгілі єдістерінен басќа, жолдарын ешкім де ұсынған жоќ.

Біз диалогќа дайынбыз жєне аќылға сыйымды ұсыныстардың бєрін

ќұптап ќарсы аламыз. Біраќ тағы да айтамын: кез келген нєрсеге

бола орынсыз наразылыќќа толы бос сөздер емес, наќты ұсыныс-

тар ќажет. Біздің сын маған көбіне «кім кінєлі» деген мєңгілік

таќырыпќа ќұрылған кеңестік «ас үйдегі єңгімені» еске түсіреді.

Сонда біз 4,7 млн. жылжымайтын нысан иелерін, тіпті олардың

мүліктері ќұќыќтыќ сауатсыздыќтан немесе салаќтыќтан заңдас-

тырылмаған болса да, түрмеге отырғызуымыз керек пе? Керегі

жоќ деп ойлаймын.

Мысалы, мүлікті заңдастыру туралы Заңды єзірлеу барысында

ќұпияны саќтау шаралары есепке алынбады, ол туралы айтылған.

Ќазір осы кемшілікті жою жөнінде жұмыс істелуде. Сонымен бірге

азаматтардың жылжымайтын меншікке ќұќыќтарын мойындайтын

мемлекеттің осы шарасы туралы кең көлемде түсіндіру жұмыста-

рын жүргізу ќажет. Тағы да бір рет айтайын – бұл шара мүлкін

жасырған кінєлілерді іздеу үшін емес, сол мүліктерді заңды айна-

лымға кіргізу үшін іске асырылды, яғни олардың меншігі тиісті

түрде ресімделіп, өздері меншік иелеріне ќатысты тиісті ќұќыќтар-

дың саќталу кепілдігіне ие болды.

Егер азаматтың меншігі заңдастырылса, тіркелсе ғана, оны са-

туға немесе біреуге сыйлауға болады. Ең бастысы – бұл меншік

өзінің бизнесін жүргізуге банкіден несие алу үшін кепіл бола

алады. Сөйтіп, шетелдіктерден алынатын инвестицияға ќарағанда,

оны біздің экономикаға өзіміз єлдеќайда көп саламыз. Тағы бір

айтатын жайт – мүлкін заңдастырып алып, адам меншік иесіне

айналады жєне тыныш ұйыќтай алады.

Екіншіден, кеңестік ќұрылыс жылдарында біздің халыќтың негізгі

бөлігі меншік ќатынастарын ќұрметтеуді жєне оларды тиісті

ќұќыќтыќ жолмен ресімдеуді ұмытты. Өздеріңіз ойлаңыздаршы,

заңтану бойынша бірде-бір кеңестік оќулыќта, бірде-бір заңда

«жылжымайтын дүние-мүлік», «заттыќ ќұќыќ» деген атаулар бол-

ған емес. Адамдардың көпшілігі, көбіне өздерінің іс-єрекеттерінің

заңға ќайшы келетіні туралы ойланбайды, олар мүлкін єдейілеп

жасырмайды. Мүлікті екінші бір адамға ресімдеудің себептері көбіне-

се өте бейкүнєлік іс болып шығады. Мысалы, КСРО паспорттарын
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жеке куєліктерге айырбастау кезеңінде азаматтардың көбі салаќ-

тыќ білдіреді, мезгілімен ауыстырмайды немесе оларды жоғалтып

алады. Егер сондай кезеңде бір ќолайлы келісім ұсыныла ќалса,

оны босќа жіберіп алмау үшін, басќа біреудің атына жаздырады.

Осындай амалсыздыќ салыќ төлеушінің тіркеу нөмірі жоќ кезде де

болды. Ќалай болғанда да, мүлікті заңдастыру, ќаржыны бірінші

амнистиялаған кездегідей, азаматтарымызға да, елімізге де пайда-

лы болатыны сөзсіз. Біздің азаматтарымыз капиталының 10%-ын

мемлекетке салыќ ретінде төлеп, өзінің ќаржысын заңдастыруға

тағы да бір үлкен мүмкіндік алып отыр, біз мұны елдегі атќары-

лып отырған осы маңызды шараның ерекшелігі дейміз. Мұның

шетелдердегі аќшаға да ќатысы бар. Оларды Ќазаќстанға аудару

міндетті емес. Сонымен бірге біз бұл мемлекеттің амнистия бой-

ынша жүргізіп отырған соңғы акциясы екендігін азаматтарымызға

ескерткенбіз.

Капиталды заңдастырудың тєжірибесін еске алғанда айта ке-

тетін нєрсе –  оны жүзеге асыру экономиканың өсуіне жєне

мұнайға ќойылған жоғарғы бағаға сєйкес келді. Республиканың

мұнайдан түсетін табыстары осы кезеңде күрт көтеріле бастады.

Мысалы, тек ќана 2000 жылы біз 35 млн. тонна шикі мұнай өндірдік.

Сол жылғы экспорт көлемі 4,2 млрд. АЌШ долларына тең болды.

Салыстырмалы түрде айтсаќ, 1995 жылы бұл көрсеткіштер 23

млн. тонна жєне 0,7 млрд. АЌШ долларына тең келді. Сонымен

ќатар, бізді ќорќытќан мұнайды сатудан түсетін табыстың көлемі

емес, оның тұраќты өсу динамикасы болды. Өсудің осындай үрдісі

барысында біз «экономиканың ќызып кетуі» сияќты проблеманы

жєне нарыќтыќ экономиканың бұдан басќа да «тамашаларын»

өзімізге сынаќ ретінде ќабылдадыќ. Сондыќтан, осындай пробле-

малардан ќұтылу үшін біз Ұлттыќ мұнай ќорын ќұруға бардыќ.

Бұл кезең дүние жүзінің тєжірибесін ќажетінше зерттеумен

жєне бұл жұмыстарға шет елдердегі біздің елшілерді ќатыстыру-

мен сипатталады. Біздің алдымызда, басќа елдердің тєжірибелерін-

дегідей, өзіміздің мұнай ќорымызды ќұру міндеті тұрды. Үкімет

трансұлттыќ компаниялардың басшылығымен сыртќы ќарым-ќаты-

насты көп жасауға тиіс болды. Осыны ескере отырып, 1999 жылы

Премьер-министр болып кєнігі дипломат, өзінде Сыртќы істер ми-

нистрінің мол тєжірибесі бар Ќасымжомарт Тоќаев тағайындалды.

Өкінішке ќарай, бұл кітапта мен ол екеуміз бірге атќарған орасан

зор сыртќы саяси ќызметіміз туралы айта алмаймын.
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Келер ұрпаќтардың ќазаќстандыќ ќоры

Ұлттыќ ќор ќұру туралы идея алғашында 1997 жылдың өзінде-

аќ, «Ќазаќстан стратегиясы – 2030» дайындалып жатќан кезде

пайда болған еді. Ол кезде халыќаралыќ кеңесшілердің, отандыќ

басќарушылардың жєне экономистердің көбіне бұл идея сандыраќ

сияќты болып көрінді. Сонымен ќатар, аќырында оны халыќќа

жариялағаннан кейін, біраз уаќыт өткен соң, 1998 жылы тамызда

Ресейді дағдарысќа ұшыратќан мұнай бағасының опырыла ќұлауы

себеп болды. Сондыќтан біз Ұлттыќ ќорды ќұру мєселесіне тек

2000 жылы ғана ќайтып келе алдыќ.

Сол кезеңдегі уаќыт жєне дамудың бет алысы бізден тєуе-

келшілік жүйесі жағдайында ахуалды тұраќтандырудың мүмкін

жолдарын табу арќылы шаралар ќабылдауды талап етті. Бұған

мұнай бағасының күрт ќұлауын, «экономиканың тым ќызып ке-

туін» жєне голландтыќ ауруды, мұнай ресурстарының күрт азаю-

ын жатќызамыз.

Ќор ќұру туралы шешімнің ќабылдануы ќоғамда үлкен дүрбе-

лең туғызды. Алдымен, бұл көпшіліктің мемлекетті дамыту ќорла-

рының рөлін ұќпағандығынан болды. Ќор ќұрудың сыншылары,

халыќтың осы мєселе жөніндегі бейхабарлығын пайдаланып, ќысы-

лып-ќымтырылмастан, осыған ќатысты ұғымдарды єдейі шатысты-

рып, мұны жергілікті басшылардың тағы да бір аќша жинап алу

үшін ќолдан жасап отырған ќулығы сияќты ќылып көрсетуге ты-

рысты.

Көптеген сұхбаттар кезінде жұрт маған осы сұраќты ќайта-

ќайта беріп,  оны ќұрудың ќанша ќажеттігі барын түсіндіруді

сұрайтын. Осындай сұраќтарға жауап бере келіп, мен бұл ќорды

ќұрғанда, біз жаңадан ештеңе ойлап тапќан жоќпыз дейтінмін.

Шикізат ресурстарымен жұмыс істейтін көптеген мемлекеттер осын-

дай ќорларды ќұрған. Өйткені єлемде баға өзгеріп тұрады, ал

ќазір мұнай сатудан үстеме пайда түсіп тұрса, біз оны єр түрлі

алмағайып жағдайға арнап ќорландыра беруіміз керек. Мен үнемі:

мемлекет алға, болашаќќа ќарай сеніммен жүріп отыруы керек

жєне ол үшін ішкі резервтер ќажет, - деп айтып отырдым.

Ұзаќќа созылған пікірталастардың нєтижесінде, сын толќыны-

ның көптігіне ќарамай, Ұлттыќ ќор бєрібір ќұрылды. Елдің тұраќ-

ты єлеуметтік-экономикалыќ дамуын ќамтамасыз ету, болашаќ ұрпаќ

үшін ќаржы жинаќтау жєне сыртќы ќолайсыз факторлардың єсе-

ріне экономиканың тєуелділігін шектеу оның басты маќсатына

айналды.
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Ќор ќұру туралы шешім ќабылдау процесінде біз єлемдегі ќол-

даныстағы барлыќ мұнай ќорларының тєжірибелерін зерттеп шыќ-

тыќ. Соңғы 40 жылда осындай тұраќтандырғыш-жинаќтаушы ќорлар

єлемнің көптеген елдерінде ќұрылған. Мұндай ќорды Бразилия

кофеден, Чили – мыс рудасынан жинаса, Венесуэла, Сауд Арабия-

сы, Ливия, Оман, Иран, Кувейт, Америка штаты Аляска, Канада

провинциясы Альберта – мұнай мен газдан түскен табысты жи-

наќтапты.

Осындай ќорлардың ќызметін зерттеу барысында біз өзімізге

ылғида: «Ќордың ќызмет жасау тетіктері Ќазаќстанның ерекшелік-

терін ескере ме?» -деген сұраќты ќоятынбыз. Мысал үшін, Ку-

вейт, 50-ші жылдарда ірі көмір-сутегі кеніштерінің ашылуы жєне

мемлекет табысының шығыннан үздіксіз асып түсуі арќасында,

өзінің Жалпы резервтік ќорын 1960 жылдың өзінде-аќ ќұруға

мүмкіндік алды. Кейінгі он бес жылдың ішінде барлыќ мемле-

кеттік инвестициялар Кувейт экономикасына аталмыш ќор есебі-

нен жасалынған. 1976 жылға ќарай елдің байығаны сондай, олар

өздеріне тағы бір ќаржыландыру көзі – Болашаќ ұрпаќтар үшін

жинаќ ќорын ќұруға мұрсат берді.

Америка штаты Аляска да екі ќордың иесі: Алясканың тұраќ-

ты ќоры 1976 жылдан, ал штаттың Конституциялыќ бюджеттік

резерв ќоры – 1990 жылдан ќызмет жасайды. Біріншісі - негізінен

келер ұрпаќќа жасалған резерв, ал екіншісі бюджеттің ағымдағы

тапшылығын жабу үшін пайдаланылады. Олардың ќызмет ету

принциптері, ережелері, нєтижелері үздіксіз жарияланып отыра-

ды, ал енді бұл екі ќор тек атќару жєне заң шығару биліктеріне

ғана есеп беріп ќоймайды, олар  штаттың тұрғындарына да тікелей

есеп беріп отырады.

Чилидің тұраќтандырғыш мыс ќоры 1985 жылы ұлттыќ валю-

таның айырбас бағамының жєне салыќ түсімдерінің ќұбылуын

бєсеңдету үшін ќұрылған. Сонымен бірге ќордың жағдайы Чи-

лидің мемлекеттік мыс компаниясының аударымдарына ғана бай-

ланысты, ал ќорды басќару ісін елдің орталыќ банкі атќарады.

1998 жылы мұнайдан түсетін табыстың есебінен Венесуэланың

макроэкономикалыќ тұраќтану ќоры ќұрылды. Оның басты маќса-

ты – елдің бюджеті мен экономикасын көмір-сутегі шикізатының

бағасы ќұбылуынан туындайтын ќиындыќтардан ќорғау.

Єлемде бар үлгілердің ішінен біз үшін ќолайлысы Норвегия

мұнай ќорының үлгісі болып шыќты. Єлемдегі осы бір ірі ќордың

іргесі 1990 жылы ќаланған. Оны ќұрудың ќажеттігі ел тұрғында-
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рының ќартая бастауы жєне мұнай өндіру көлемінің төмендеуі-

мен тікелей байланысты еді. Сондыќтан ол єрі жинаќтаушы, єрі

тұраќтандырушы ќор болып табылады. Ол, ең алдымен, ұзаќ мерзімді

болашаќта бюджет саласының тұраќтылығын ќамтамасыз етуі ке-

рек. Олардың заңнамасына сєйкес, үкімет ќордың ќаражатын таяу

арадағы маќсаттарға (мысалы, егер бюджеттің табыстары төмен

түсіп кетсе) жєне, айтайыќ, мұнай өндірудің төмендеуіне немесе

єлеуметтік шығындардың өсуіне байланысты, бюджет табысының

көлемін теңестіру үшін – ұзаќ мерзімді болашаќта пайдалануға

парламенттен рұќсат сұрайды. Үкімет немесе ќаржы министрлігі

осы ќордың ќаржысын инвестициялаудың негізгі бағыттарын

аныќтайды, сол сияќты «тұраќтандыру» ќұралдарын пайдалану-

дың тиімділігін бағалайды. Ќор активтерін күнделікті басќару

елдің орталыќ банкі арќылы іске асырылады. Ќазіргі уаќытта

Норвегия Тұраќтандыру ќорының активі мемлекеттік облигация-

дан, яғни компанияның мұнаймен байланысты емес бағалы

ќағаздарынан тұрады.

Оның моделі Ќазаќстанның мүддесіне єлдеќайда толыќ жауап

беретін, өйткені біздің елдеріміздің єлеуметтік-экономикалыќ даму

кезеңдерінде сєйкес келетін көптеген ұќсас өлшемдері болды.

Біраз алға оза отырып айтпағым, ќордың ќызмет жасаған ке-

зеңінің өн бойында оның ќызметін басќарудың мєселелеріне бай-

ланысты сын біршама болған. Мен сын ќашанда сындарлы болуы

керек, сонда ғана одан пайда болады деген принципті єрќашанда

ұстанамын. Біраќ, кейде сондай бір ескертулер айтылғанда, ерік-

сізден сол адамдардың айтќан сөздерінің дұрыстығына күмєндана

бастайсың. «Бізге оның ешќандай да ќажеті жоќ, мұнай бізде

онсыз да көп» дегеннен бастап, мұны менің жеке ќорым екен

дегенге дейінгіні де естуге тура келді. Осындай негізсіз сындарға

бара-бара көңіл аудармайтын болдым. Дұрысы сол екен.

Сонымен бірге єділетті сын ескертулер де болды. Мысалы,

ќорды ќұруға ќарсы болғандар оның активтерін шетелдерде орна-

ластырғанда ғана, ол шетелдің экономикасын инвестициялау бо-

лып шығады, ал Ќазаќстанның өзі де инвестициялауға мұќтаж

емес пе деген дєйектерді алға тартты.

Осындай ескертулер ќордың ќызметін жетілдіру барысында

үнемі ескеріліп отырды. Ќазіргі кездегі єлеуметтік-экономикалыќ

дамудың көрнекі түрде көрсетіп отырғанындай, егер біз ќаржыны

сыртќа шығарып, инвестицияға жұмсамағанда, елдегі инфляция

деңгейі єлдеќайда жоғары болатын еді.
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Ќазір ќордағы жинаќ, бір жағынан, біздің экономиканың тұраќ-

тылығын біршама күшейтуге, екінші жағынан, басќа елдердің Ќазаќ-

станға деген сенімін көтеруге ќызмет істейді.

Сонымен бірге, ќазіргі кезде басќа түрдегі ескертулер де пайда

болды. Бұл ескертулердің мєні, Ұлттыќ ќордың активтерін єлдебір

ќордың ќолына беру керек, сонда оған бүкіл ќазаќстандыќтар ќаты-

сушылар болады дегенге саяды. Президентті сайлау науќаны ке-

зінде біздің оппозиция елдің бєріне ортасында 17 мыңдыќ теңгенің

фотосуреті бар ќағаздарды үлестірді. Егерде олар жеңіп шыќса,

єркімге осынша аќша үлестіруге уєде берді. Сонда осы аќшаларды

олар мұнай ќорынан төлемек болды. Осының бєрі біздің істеген

ісімізбен салыстыруға келе ме? Біз зейнеткерлердің зейнетаќыла-

рының көлемін кєдімгідей көтеріп тастадыќ, бюджеттік мекемелер

ќызметкерлерінің еңбекаќысын 30% көтердік, көп балалы аналар-

ға, мүгедектерге төлемдер көлемі артуда, жұмыс орындары жаса-

луда. Бұл дегеніңіз – адамдардың ќамын нағыз ойлау ғой.

Біраќ, біз «єрбір сіңліге – бір сырғадан» дейтін принцип бойы-

нша меншікті ќайта бөлуге жол бермеуіміз керек. Мұндай

болған. Халыќќа аќша таратќан Сауд Аравиясының мысалын

келтірсек те жетеді. Бүгінгі күндері олар мұндай ќадамнан бас

тартып отыр, өйткені олар бұдан халыќты масылдыќќа  ұрынды-

ратын ќауіпті көруде. Исламның екі ќасиетті орнының саќтау-

шысы, Сауд Аравиясының королі маған арабтарды өнеркєсіпте

жєне ќызмет көрсету саласында ќайтадан жұмыс істетудің аса

ќиындығын айтќан еді.

Сонымен бірге, нарыќ экономикасында мемлекет адамның өз

єлеуетін мүмкіндігінше толыќ ќолдануына жєне сол үшін єділетті

сыйаќы алуына жағдай туғызуы ќажет. Өнімді еңбекке ынта ба-

рынша мол болуы керек. Осындай жағдайлар жасалмаса, тұрғын-

дардың көп бөлігі дивиденд алуды күтетін болса, бұл масылдыќты

туғызады. Тарихи тєжірибе көрсеткендей, «бєрін алу керек те

жұртќа бірдей ќылып бөліп беру керек» дейтін жораны алып ќол-

дана салу орны толмас апатты зардаптарға соќтыратыны  сөзсіз.

Менің ойымша, кітапта Ұлттыќ ќордың тетіктерін ашу ќор

ќұрудың пайдалы екенін жєне жалпы алғанда оның еліміздің

экономикасына тигізетін маңызын жан-жаќты түсінуге мүмкіндік

береді. Іс жүзінде, Ұлттыќ ќор заңды тұлға болып табылмайды,

шынтуайтында ол Үкіметтің Ұлттыќ банк есепшоттарында шо-

ғырланған ќаржы активтерінің жиынтығы болып табылады. Ќор

екі бірдей ќызмет атќарады: бірі – жинаќтау (болашаќ ұрпаќтар
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үшін жинаќтарды ќалыптастыру), ал екіншісі – тұраќтандыру

(бюджет түсімдерінің дүниежүзілік бағаның жағдаятына тє-

уелділігін азайту).

Тұраќтандыру міндетін атќаруды ќамтамасыз ету үшін шикізат

секторындағы ұйымдардан бюджетке түсетін салыќ жєне басќа-

дай міндетті төлемдердің, республикалыќ жєне жергілікті бюд-

жеттерде бекітілген сомадан артығы ќаржы ќорына аударылады.

Бұл түсімдерге жататындар: корпоративтік табыс салығы, ќосым-

ша ќұнға салынатын салыќ, жоғары пайдаға салынатын салыќ,

бонустар, роялти, ауыл шаруашылыќ маќсатындағы жер бөліктерін

мемлекеттің жеке меншікке сатуынан түсетін, өнімдер мен ќар-

жыны бөлу туралы келісімдер бойынша Ќазаќстанға тиетін үлесі.

Жинаќтау ќызметін іске асыру маќсатында ќор республикалыќ

жєне жергілікті бюджеттердің трансферттері есебінен, жоғарыда

көрсетілген түсімдер бойынша жоспарланған соманың10%-ынан

ќұралады.

Басќару мєселесін ќұрамына Ќазаќстан Республикасының Пре-

зиденті, Сенат пен Мєжілістің Төрағалары, Президент Єкімшілігінің

басшысы, Премьер-министр жєне оның Бірінші орынбасары, Ұлттыќ

банктің Төрағасы, Ќаржы министрі, Экономика жєне бюджеттік

жоспарлау министрі, сол сияќты Республикалыќ бюджеттің орын-

далуын ќадағалау жөніндегі санаќ комитетінің төрағасы кіретін

Кеңес шешеді. Көріп отырғанымыздай, Кеңеске мемлекеттік биліктің

атќарушы жєне заң шығарушы тармаќтары ќатыстырылған, ал

мұның өзі мүдде ќаќтығыстарын мүлде болдырмайды. Кеңестің

барлыќ шешімдері алќалы түрде ќабылданады. Кеңес мүшелерінің

ешќайсысы Ќордың активтерін жеке дара пайдалана алмайды. Ќорға

Парламент баќылау жасайды; демек, ол шын мєнінде халыќ пен

елдің резерві болып табылады.

Ќордың активтерін тікелей басќаруды, инвестициялыќ страте-

гияға сєйкес, сенім көрсету арќылы басќару туралы Үкіметпен

арадағы Келісім шарттың негізінде, Ұлттыќ Банк жүзеге асырады.

Инвестициялыќ стратегия ќордың инвестициялыќ операцияларын

жүзеге асырудың жалпы тєртібін, соның ішінде, валюталар, ќұрал-

дар кластары, сыртќы басќару жєне кастодиан негізінде түрі мен

үлес салмағы бойынша шектеулерді аныќтайды. Сонымен ќатар

ол ќорды басќару кезінде пайда болатын тєуекелділікті басќару-

дың, эталондыќ портфельді таңдаудың, Ұлттыќ банктің ќорды сенім

арќылы басќару ќызметі бойынша Үкімет алдында есеп беруінің

мерзімі мен мазмұнының тєртіптерін белгілейді.
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2006 жылдың 1 ќарашасында Ќазаќстан Республикасының

Ұлттыќ ќорының активтері он екі миллиард АЌШ долларынан

асып түсіп, 12 087,39 млн. АЌШ долларына жетті. Жинаќталған

сома екі жарым жыл уаќытќа, яғни  мұнай бағасының ќұлдырауы

бола ќалған жағдайда аќша бір жарым – екі жылға жетеді, бұл

мемлекеттің өзіне алған єлеуметтік міндеттемелерін толыќ атќаруы-

на мүмкіндіктер береді. Сондай-аќ, бұл көрсеткіш Каспий теңізінің

Ќазаќстандыќ секторын жоспарланған кең көлемде игеруге жєне

мұнай ресурстарын экспортќа шығаруға байланысты өсе бермекші.

2010 жылға ќарай мұнай шығару 100 млн.тоннадан аспаќшы.

Осыған байланысты валюта бағамына түсетін үлкен салмаќты ес-

кере отырып, аќша массасын стерилдеудің ќуатты ќұралы ретінде

Ұлттыќ ќордың ќызметі үнемі өсіп отырмаќ.

Аќша массасын Ќордың жєне Ұлттыќ банктің күшімен бір ғана

стерилдеумен шектеп ќалуға, сөз жоќ, болмайтын шығар. Түсіп

жатќан аќша ағымын экономиканың шынайы секторы игеруі ќажет.

Осы бағыттағы ќозғалыс ќана бағалы ќағаз нарығының толыќќан-

ды жұмыс істеуіне мүмкіндік береді, банк ќұрылымдарын капи-

талдың салааралыќ түсімдерінің ќызметіне назар аударуға итерме-

лейді; капиталдың осы түрінің валюта-ќаржы саласындағы жєне

экспортќа бағыт ұстанған салалардағы біршама артыќ болуы, бєсе-

келік єлеуеті жеткілікті, біраќ нарыќта үлкен ќолданыс таппаған

өңдеуші өнеркєсібіндегі, ауыл шаруашылығындағы капитал тап-

шылығымен ќатарласа жүреді.

Бұл аќшалар тек ќана тұраќтандырушы рөл атќарып ќоймай-

ды, сонымен бірге олар мұнайға деген бағаның төмендеуі жағдай-

ында, өзінше бір саќтандырушы да болып табылады. Оны дұрыс-

тап пайдаланғанда ғана үстеме пайда біздің экономиканың түрлі

салаларын жаңғырту жєне дамытудың негізгі көзіне айналары аныќ.

Сондыќтан да, ќорды толтыруға бағытталған ќаржының бір бөлігін,

біз мемлекеттік даму институттарын капиталдандыру үшін пайда-

ландыќ. Атап айтќанда, Индустриялыќ-инновациялыќ даму стра-

тегиясы шеңберінде Даму банкін капиталдандыруға 24,3 млрд.

теңге, Инвестициялыќ ќорға – 23 млрд. теңге, Инновациялыќ ќорға

–11,5 млрд.теңге, экспортты саќтандыру жөніндегі Мемлекеттік

саќтандыру корпорациясына – 7,7 млрд. теңге жіберілді. Сол си-

яќты 2005 жылға арналған бюджеттен Ќазаќстанның Даму банкі-

не, инжиниринг жєне трансферт технологиясы орталығына, Мар-

кетингтік-аналитикалыќ зерттеулер орталығына, инновациялыќ

ќорға ќаржы бөлу ќарастырылды. Ұлттыќ ќордың ќаржысынан
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Ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламасы мен Ипотекалыќ тұрғын

үй ќұрылысы бағдарламасы ќолдау алды. Сонымен бірге, 550,5

млн. теңге аќпараттыќ технологиялар паркінің дамуына бөлінді.

Осы кешенді шараларды іске асыру экономиканы диверсификация-

лаудың өсуіне жағдай туғызады деп жоспарланды.

Жекелей атап айтќым келетіні, Ќордың көлемін кеңейте оты-

рып, сонымен бірге Ќорды басќарудың тиімділігі жєне осы про-

цестің жұрт көретіндей ашыќтығы үшін Ұлттыќ банк пен Үкіметтің

жауапкершілігін көтеру ќажет деп есептеймін. Мен бұл жерде

Ќорды толтырып отыратын жаңа көздерді іздестіруді ғана айтып

отырғаным жоќ, ќолда бар ќыруар соманың жоғарғы тиімділікте

ќызмет жасағанын жєне инвестицияланғанын көргім келеді.

Өйткені, Ќордың көлемін ескере отырып, таяу арада Ќордың тұраќ-

тандырушы жєне жинаќтаушы бөліктері арасындағы арасалмаќта-

ры, соның ішінде ұзаќ мерзімді жоспар түрінде де аныќталады. Біз

өзіміздің ұзаќ мерзімді инвестициялау стратегиямызды сөз жүзінде

емес, іс жүзінде де ұстануымыз керек. Табыстылыќтың ќысќа

мерзімді ауытќулары инвестициялаудың жалпы стратегиясына

түбегейлі ыќпал етпеуі керек.

Ќордың көлемі туралы мєселе де аса маңызды болып табыла-

ды. Бұл көлем шикізат ресурстарынан Ќорға бөлінетін табысќа

тєуелді болуы керек. Мєселен, таяу он жылдың ішінде мұнай

өндіруден ғана түсетін табыс, сарапшылыќ бағалау бойынша, 20

млрд.АЌШ доллары көлемінде болуы мүмкін, осыған байланысты

Ќор көлемінің жоғарғы шегін белгілеудің ешќандай да мєні жоќ.

Сонымен ќатар Ќор өз дамуының бастапќы кезеңінде тұрға-

нын мойындауымыз ќажет. Оның табыстылығы көбіне-көп оны

басќарудың кєсіби шеберлігі ќаншалыќты дєрежеде болуына бай-

ланысты. Мемлекет біздің жинаќќа ќанша бөлетінімізді жєне бюд-

жетке ќанша ќалдыратынымызды айќын білуі керек. Ќорды тол-

тырудың єр түрлі нұсќаларының динамикасын, дүниежүзілік на-

рыќтағы экономикалыќ дамудың көріністері мен ахуалдарына бай-

ланысты алдынала ќарастырып отыру ќажет.

Экономиканың бєсекеге түсу ќабілетін көтеру жєне «голлан-

дыќ ауруды» болдырмау маќсатында аќша-кредиттік, фискалдыќ

саясатты жєне шикізат секторынан түсетін пайданы басќаруды,

ќазіргіден єлдеќайда тығыз үйлестіруді ойлану ќажет. Осы бағыт-

та белгілі бір ќадамдар жасалды да.

Мєселен, 2005 жылдан бері ќарай Ұлттыќ ќор бюджет жүйесінің

бөлінбейтін бөлігі ретінде ќызмет жасап келеді. Бұл Ұлттыќ ќор
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мен бюджет үшін наќты жағдайды көрсете алады. Сонымен ќатар,

орта мерзімді немесе ұзаќ мерзімді перспективаға арналған, Ұлттыќ

ќордан бюджетке трансферттеудің кепілді аныќтамасының наќты

тетігі жасалынуда.

Жалпы, Ұлттыќ ќор, оның ішінде мұнай экспортынан түсетін

табыс мєселесі – журналистер мен басќада көпшілік үшін ең ќызыќ-

ты таќырып болып ќалмаќ. Бүгіндері біз негізгі табысты түсті ме-

талдардан, мыс өткізуден, ќорғасын, мырыш, алтын, аллюминий,

ферроќортпа, минералды тыңайтќыштар жєне жыл сайын 5-6 млн.

тонна астыќ экспорттаудан табамыз. Ќазаќстан дегеніміз– бұл тек

мұнай, газ, көмір ғана емес. Сірє, осылардың бєрін дүниежүзіне

дєлелдеуге тырысќаннан гөрі, алдымен өзіміз ұғынып алуымыз

керек сияќты.

Осы аќшаның барлығына Ќазаќстанның Ќазынашылыќ меке-

месі мен Ќаржы министрлігі ќатаң баќылау жасап отырады. Осы

аќшалардың барлығы, оның ішінде мұнайдан түсетіндері де, бюд-

жетке ќұйылады. Бюджетке мұнайдан түсетін штаттыќ түсімдер

бүгіндері жалпы көлемнің 26 пайызын ғана ќұрайды. Ќазір бұл

сомалар басы ғана болса, ал болашаќ көлемі – єлі алда.

Сонда, осы аќшалар ќайда кетеді? Біріншіден, олар бюджетке

түсіріледі. Мысалы, ол биылғы жылы 14,5 млрд. АЌШ долларына

тең, яғни 1,5 триллион теңгені ќұрады. Байќайсыздар ма, біз трил-

лион деген тылсым саннан аттап өттік! Екіншіден, болашаќ ұрпаќ-

тардың Ұлттыќ ќорына, яғни олардың тұраќтандыру ќорына 10

млрд. АЌШ доллары жинаќталады.

Көріп отырсыздар, єрбір тиын есепте. Біз жыл сайын баспасөз-

ге ненің ќайда кететінін үнемі жариялап тұрамыз. Яғни, осы істің

барлығы транспарентті жєне ашыќ. Мұнай туралы айтатын бол-

саќ, біздің ресурстарымызды игеруші шетелдіктер төлейтін салыќ-

ты, єлеуметтік салыќты, жер ќойнауы, экология, еңбек үшін төле-

нетін корпоративтік салыќты ќосып санағанда, осы мұнай компа-

ниялары табыстарының 70 пайызынан астамы Ќазаќстанның ќазы-

насына түседі екен. Мен ішкі жалпы өнімнің өсімін 3,5 есеге жет-

кіземіз деп айтќанда, ішкі жалпы өнімді жанбасына шаќќанда 5800,

ал одан єрі 9000 долларға жеткіземіз деп айтќанда, экономика-

дағы осы салалардың дамуына сүйеніп айтамын.

Біз ќазір Ќорға жекешелендіруден түскен аќшаны да салуда-

мыз. Біраќ соның ауыл шаруашылығын дамытуға (1150 млн. тең-

ге), тұрғын үй ќұрылысына, индустриялдыќ бағдарламаға кететін
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бөліктері бар. Біз өзіміздің даму институттарымызды, даму банкін

жєне даму ќорын жєне т.б., капиталдандырдыќ.

Мұнай аќшасын бізге үнемі ќұбыжыќ етіп көрсететін «голлан-

дыќ ауруды», экономиканың «ќызып кетуін» жєне т.б. проблема-

ларды тауып ала отырып та, жұмсауға болады, немесе, оларды

осы болжамдарға ќарамастан, экономиканы нығайтуға, елімізге

ќажетті басымдыќтарды ќолдауға жєне дамытуға жұмылдыруға

да болады. Мұнай бағасы жоғары болған осы кезең, бєлкім, Ќазаќ-

стан үшін дүние жүзілік экономикада жєне жалпы дүние жүзінде

«күн астында күн көру үшін» ќатаң күреске түсудің ќарсаңын-

дағы бой жинау мен күш жинаудың мүмкіншілігі болар. Бұл –

ќазіргі біздің артыќшылығымыз, біраќ біз мұнай долларларына сеніп

отыра бермеуіміз керек. Бұл уаќытты старт алдындағы кезең деп,

мүмкін, Тарихтың бізге тыныс алу үшін берген уаќыты деп түсінген

дұрыс болар. Біз не нєрсеге дайындалуымыз керек? Єрине, өзіміздің

болашағымызға. Ќатаң бєсекелестікке. Сыртќы дүниенің күш сы-

насуына. Ќазаќстан жолын осы 15 жылдан бастап ќана басталға-

нына сенемін. Ең ќиыны мен ќызығы – алда.

Біз барлығын бастағанда мемлекеттің ќазынасы бос еді, бүгіндері

өзіміздің резервтеріміз туралы айтуға жеттік. Аллаға шүкір!

Мен жоғарыда айтќандай, теңгені енгізер алдында бізде тіпті

соған керекті 500 млн.АЌШ доллары көлеміндегі алтын валюта-

ның резерві де жоќ болатын. Ќазір біз 25 млрд. АЌШ долларына

тең валюта ќорының иесіміз.

Маќтаудың  ең жаќсысы – мойындау

Ќазаќстанның экономикалыќ дамуының жоғарғы бағасы халыќ-

аралыќ ќауымдастыќ тарапынан тартымды инвестициялау рейтингін

алу болып табылады. Ќазаќстан ТМД елдерінің ішінде бірінші бо-

лып инвестициялау деңгейінің рейтингін дүние жүзіне белгілі үш

бірдей агенттіктерден алды. Олар: «Moody‘s», «Standart & Poor‘s» и

«Fitch Rating‘s Ltd». Үлкен жетістігіміз, таяудағы рейтингтер бой-

ынша болжауда, ең беделді агенттік «Standart & Poor‘s» көрсеткен-

дей, 1996 жылдан бері келе жатќан «Тұраќты» рейтингінен «Оң»

деген рейтингке өтуіміз болды. Мысалы:
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Рейтингті беру тарихы:

2006 ж. маусым: рейтингтер бойынша болжам «Тұраќты-

дан» «Оңға» өзгертілді.

2004 ж. мамыр: ұлттыќ жєне шетелдік валютадағы міндет-

керліктер бойынша ұзаќ мерзімді рейтингтер «ВВВ» жєне «ВВВ-

»ге дейін сєйкес көтерілді; ќысќа мерзімді рейтинг шетелдік

валютадағы міндеткерліктер бойынша «А-3» көтерілген; бол-

жам - «Тұраќты».

2003 ж. мамыр: ұлттыќ жєне шетелдік валютадағы міндет-

керліктер бойынша ұзаќ мерзімді рейтингтер «ВВВ-» жєне «ВВ+»ге

дейін сєйкес көтерілді; ќысќа мерзімді рейтинг ұлттыќ валю-

тадағы міндеткерліктер бойынша «А-3» көтерілген; болжам -

«Тұраќты».

2001 ж. мамыр: ұлттыќ жєне шетелдік валютадағы міндет-

керліктер бойынша ұзаќ мерзімді рейтингтер «ВВ+» жєне «ВВ»

дейін сєйкес көтерілді.

2000 ж. шілде: ұлттыќ жєне шетелдік валютадағы міндет-

керліктер бойынша ұзаќ мерзімді рейтингтер «ВВ» жєне «ВВ-»

дейін сєйкес көтерілді.

1998 ж. ќыркүйек: ұлттыќ жєне шетелдік валютадағы

міндеткерліктер бойынша ұзаќ мерзімді рейтингтер «ВВ-» жєне

«В+» дейін сєйкес төмендеді.

1996 ж. ќараша: ұлттыќ валютадағы міндеткерліктер бо-

йынша «ВВ+/В» жєне шетелдік валюта бойынша «ВВ-/В» рей-

тингтері берілді; болжам – «Тұраќты».

«Standart & Poor‘s»:

«Ќазаќстан Республикасы – несие рейтингі»,

жарияланған уаќыты: 11-07-2006 МSК

Ќазаќстан экономикасына ќатысты көптеген жағымды бағалау-

лардың ішінде, 2002 жылы желтоќсанда Халыќаралыќ валюта

ќоры миссиясының кеңесшілері берген бағаны келтіруге болады.

Олардың бағалауында, «соңғы жылдары Ќазаќстан экономиканы

тұраќтандыруда айтарлыќтай табыстарға жетті. Орта жєне ұзаќ

мерзімдегі кезеңдерге төтенше ќолайлы келешегі бар. Халыќара-

лыќ валюта ќорының ресурстарына мұќтаж емес» деп атап

көрсетілді.
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«2002 жылы желтоќсанда айтылғандай, Халыќаралыќ валю-

та ќорының Ќазаќстандағы өкілдігі 2003 жылы тамызда жабы-

лады. Бұл шешім Ќазаќстанның экономиканы тұраќтандыру-

дағы єсер ќалдыратындай табыстарының, экономиканың орта

жєне ұзаќ мерзімдегі болашағының елдегі Ќордың ресурстарын

болашаќта пайдалануға мұќтаждыќтың тууына ќажеттіліктің

барынша аздығы нєтижесі ретінде ќабылданды».

Халыќаралыќ валюта ќорының Ќазаќстан

Республикасы үшін IV Бапќа сєйкес

Консультациясы бойынша ќорытынды

мєлімдемесінен, 10 наурыз 2003 ж

Отандыќ ќаржы жүйесі өткен ќалыптасу жолын еске түсіре

отыра, біздің дұрыс шешім жасағанымызға, өзіміздің, дамудың

ќазаќстандыќ жолын таңдап алуымыздың дұрыстығына менің көзім

тағы да жете түседі. Осы туралы көп адамдар айтуда. Бұл жєне

ќаржы жүйесінің халыќаралыќ стандартќа сєйкес келуі, ол дүние

жүзілік ќауымдастыќ мойындайды. Бұл жєне дүниежүзілік аты

бар жетекші ќаржы мекемелерінің біздің банктермен жєне компа-

ниялармен бірігіп істеген жұмыстары. Бұл жєне Ќазаќстан компа-

нияларының ТМД кеңістігіне жасай бастаған «экспансиясы». Дєлірек

айтќанда мемлекеттің ќаржы секторымен єріптестігінің арќасында,

біз дер кезінде проблемаларды көре білдік жєне олардың тез ше-

шілуіне ќолайлы жағдайлар туғыздыќ.

Ќазір ќазаќстандыќ жаңа форматтағы жас менеджерлер дүние-

жүзілік ќаржы жүйесінде танымал болуда. Осы жетекшілердің

көбін мен жеке білемін, бұлардың көпшілігіне аяќтарынан тік тұрып

кетуге жағдай жасадыќ, басќаша айтќанда, «өмірлеріне жолдама

бердік». Екінші деңгейдегі банктердің ќалыптасуының жүруі оңай

болған жоќ. Бұрынғы ескілер бір жағынан жұмысын жалғастыра

берді, шаруашылыќ жүргізуші субъектілер, жеке меншіктегі жєне

мемлекеттік кєсіпорындар да, сол сияќты жергілікті жердегі бюд-

жеттер де несиелер алды жєне заңның єлсіздігін пайдаланып, банк-

терге аќшаларын ќайтармады. Бұл кейде банктер үшін күрделі

проблемаларға айналып отырды. Мысалы, менің өзім тікелей «Ќаз-

коммерцбанкке», «Халыќ банкіне», «ТұранЄлем» банкіне осындай

несиелерді ќайтаруына көмектестім. Уаќыт солай болды. Олар менің

тікелей көмегімді ќажет етті.
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Бір жағынан, банктер жүйесінің батыстыќ стандарттарға сєйкес

дамуына 90 жылдардың басында менің шетелдік сапарларымда

үнемі бірге еріп барған адамдардың бєрі де ыќпал етті. Осы ресми

сапарлар барысында олар «єлемдік бизнестің алыптарымен» таны-

сып, дүние жүзінің жетекші банктері мен компанияларында тєжіри-

бе жинаќтады, батыстың алдыңғы ќатарлы атќарылған жұмыста-

рын өз ќызметтеріне енгізіп, ќаржы ќызметінің принциптерін ќабыл-

дады. Ќазір ќазаќстандыќ банктер ТМД аумағында ең жоғары рей-

тингке ие болып отыр.

Ең бастысы, банк жүйесінің ќалыптасуы бұрынғы Одаќ аума-

ғындағы өте жоғары дамыған жүйенің бірі болып табылады.

Халыќ банкі жүргізген дербес аќша-несие саясаты сол жылдар-

дың экономикалыќ шындығын ескерді жєне сонымен бірдей бол-

ды. Бұл саясаттағы ең тиімді жетістіктердің бірі – ел экономика-

сының кезеңді өсуі үшін жағдай жасау жєне гиперинфляцияны

жеңу еді.

Мемлекеттің ќолдауы мен реформалардың арќасында біздің

ќазаќстандыќ бизнесмендер мен азаматтар, үйден ұзап шыќпай-аќ,

банктер мен ќаржы ќызметтерінің барлыќ түрін пайдалануға

мүмкіндік алды.

Ќазірдің өзінде Ќазаќстанда аттары єлемге єйгілі ќаржы меке-

мелерінің өкілдіктері жұмыс істейді. Біздің отандыќ коммерция-

лыќ банктер єлемдік ќаржы секторында жинаќталған ең ќымбат

ќұндылыќтарды іс жүзінде меңгеріп, олармен тепе-тең жағдайда

бєсекелестікке түсуде. Бұған ќоса, отандыќ капитал өз филиалда-

рын ашып жєне сыртќы нарыќты игере отырып, шет елдерге шы-

ғуда. Сонымен бірге біздің нарыќты жаңа ќаржы ќұралдарымен

байытып, толтыру ќажет. Єңгіме, ең алдымен, жобалыќ облигация-

лар туралы болып отыр. Оларды басып шығаруға еліміздің эконо-

микасы үшін маңызды бірнеше инвестициялыќ жобалар іріктеліп

алынды. Ол үшін темір жол жєне автокөлік жолдары, вокзалдар

мен теңіз айлаќтары ќұрылысы жөніндегі инфраќұрылымдыќ жо-

балар сай келетін еді. Жаңа инвестициялыќ жобаларды мемле-

кеттік даму институттарымен бірлесе отырып, халыќаралыќ ќор-

ларға шығару ќайта ќұрылған өндірісті ќаржыландыруға мүмкіндік

туғызып, дамудың Индустриялыќ-инновациялыќ стратегиясын

жүзеге асыруға түрткі болатын еді.

Мұның бєрі єлемдік еңбек бөлінісінде лайыќты орын алу мен

бєсекеге ќабілеттілікті арттыру, сондай-аќ посткеңестік кеңістікте

интеграциялыќ үрдістерді одан єрі дамыту маќсатында экономика-

ны ќұрылымдыќ диверсификациялауға көшуге мүмкіндік береді.
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Бұл бағытта біз ќабылдаған шаралар басќа мемлекеттердің орын-

ды ќызығушылығын тудыруда. Біздің іс-тєжірибемізге ерекше ынта

білдірген көптеген елдерден ќонаќтар келуде. Менің сапарларым

барысында да бұл елдердің өкілдері осы туралы жиі сұрайды. Есте

ќаларлығы сол, басќа елдердің іскер топтарының өкілдерімен, сая-

саткерлермен, єлемнің жетекші оќу орындарында білім алып жүрген

жастармен кездесулерімде олар біздің ќаржы жүйемізге таңданыс

білдіреді. Олардың көз жанарында бір ғана сұраќ тұрады: «Таяуда

ғана єлемнің шеткі аймағы болған бұл ел, мұндай табыстарға

ќалай жете алды? Ќазаќстандыќ компаниялар біздікілермен енді

ќалайша тығыз ќызмет жасайды, ќалайша олардың стратегиялыќ

єріптесі болып табылады?»

Мен ойлаймын, мұның бєріне біз жүргізген, соның ішінде ќаржы

секторындағы реформалардың арќасында ќол жетті, сондай-аќ бұрын

да айтќанымдай,  тағы адам факторының маңызын, ерекше атап

айтамын. Єрине, бұл туралы тараудың басында айтќанымдай, біздің

ќаржы жүйесінің барлыќ ерекшеліктерін бір тарауда ашып көрсе-

ту мүмкін емес, бұл – тек оның ќалыптасуының небєрі ќысќаша

тарихы.

Енді біз осы күш-жігеріміздің жемісін көріп отырмыз. Ќазаќ-

станда, негізінен, нарыќтыќ экономиканы ќұруға бағытталған ин-

ституционалдыќ ќайта жаңарулар аяќталды. Соңғы жылдары біздің

еліміз экономикалыќ өсудің жоғарғы ќарќынын тұраќты ұстап

келеді. Көбіне экономикалыќ дамудың табыстары Ќазаќстан ќаржы

жүйесінің дамуымен ерекшеленеді. Елімізде зейнетаќы жүйесі мен

дамыған инфраќұрылымы бар ќаржы нарығы жұмыс істейді. Мен

соны маќтан етемін. Біраќ бізге ќол жеткен жетістіктермен тоќ-

мейілсуге болмайды. Бізде алдағы келешегіміз үлкен, мен оған

сенемін.

Мен банк секторын єрќашан ќорғадым жєне жан-жаќты ќол-

дадым. Кезінде біз осы жүйені дамытуға бар күшімізді бағытта-

дыќ, бұл Ќазаќстан экономикасының сенімді ќаржыландыру көзін

алуына жағдай туғызды. Түбірлі ќайта ќұрулар жүргізілді жєне

ќажетті заңдар жедел ќабылданды. Біз оның ќалыптасуын ќолай-

лы жағдаймен, соның ішінде тікелей ынталандыру, єсіресе салыќ

салуда жеңілдіктер беру шараларын енгізу арќылы ќамтамасыз

еттік. Енді, банк секторы аяғынан ныќ тұрған кезде, ел экономи-

касының дамуын єрі ќарай ќамтамасыз етуде одан осындай көмекті

талап ету єділ болады деп ойлаймын. Мен бұл арада бизнестегі

«єлеуметтік жауапкершілік» деген ұғымды айтып тұрмын. Бұл ұғым
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ұйым өзі ресурстарын пайдаланып отырған ќоғамның мүддесі үшін

єрекет етуі керек дегенді білдіреді.

Менің ойымша, бұл принципті біздің компаниялардың ќызмет-

теріне енгізу ќажет. Бизнестің жауапкершілік ауќымын кеңейту –

сол бизнестің ыќпал ету аясын кеңейту сияќты, сөзсіз болатын

үрдіс. Бірінші кезекте, біздің еліміздің азаматы болып табылатын

єрбір бизнесмен жалпы еліміздің экономикалыќ гүлденуіне ыќпал

жасауы керек.

Бүгінде Алматыда ќаржы орталығын жасау үрдісі жүріп жа-

тыр. Бұл маңызды жєне күрделі жоба. Ол дүние жүзінің ірі банк

институттарын өзіне тартуы керек. Заңдар ќабылданды, префе-

ренциялар ќаралды, ендігі мєселе – біздің мамандар ќаржы орта-

лыќтарын ќұруды шешуге тиіс. Олар тырысатын болады жєне

табыстарға жетеді деп сенемін.
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Глава VII

ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА

VII тарау

ЖЕР МЄСЕЛЕСІНІЊ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
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1994
 жылдың 27 аќпанында Аќмола ќаласы тың жєне

                    тыңайған жерлерді игерудің 40 жылдығына арнал-

ған республикалыќ аграрлыќ кеңеске келген республиканың бүкіл

аграрлыќ басшылығы мен Ќазаќстанның барлыќ ұжымшарлары

төрағаларын ќабылдады. Мерекелік кеңес бірте-бірте ұлғайып, Ќазаќ-

станның апатты жағдайда тұрған ауыл шаруашылығының бола-

шағы туралы салмаќты єңгімеге ауысты.

 Біздің тєуелсіздігіміздің үшінші жылы аяќталып ќалды. Ќоғам

«талма дерттен есеңгіреген» халден жайлап шығып, өз өмірін жаңа

экономикалыќ жағдайға бейімдей бастады. Алайда ќалаларда аза-

маттардың жеке бастамасы шағын жєне орта бизнестің ќарќынды

дамуына демеу болса, ал ауылдыќ жерлерде жағдай мүлде басќа-

ша ќалыптасты. Аграрлыќ секторда экономикалыќ реформалар бе-

луардан батпаќќа батып жатты.

Біздің ауыл тұрғындарының ескі түсінік бойынша мєселенің

шешімін жоғарыдан күткен көңіл күйі мені ќатты алаңдатты. Ескі

дєстүр бойынша, біздің елімізде ауыл шаруашылығына ќашанда

баса назар аударылып келген. Бұл көп жағдайдан көрініс тауып

еді: тың жерлерді игеру жөніндегі бүкілодаќтыќ науќанның ќанат

жаюынан бастап, Ќазаќстанның кеңес елінің «ырысты өлкесі» деп

аталуына дейін, демек, бүкіл кеңестік кезең бойында мемлекет

тарапынан єрдайым ауыл шаруашылығын ќолдау мен дамытуға

айтарлыќтай ќаржы салу жүзеге асырылып келген. Алайда орта-

лыќтандырылған жоспарлы экономиканың күйреуі салдарынан ауыл

шаруашылығына капиталдың ќұйылуы тоќтатылды. Соның нєти-

жесіндей болып, өндіріс көлемі ќысќарды, ауыл тұрғындарының

тұрмыс деңгейі төмендеді, ауылдыќ жерлерде єлеуметтік шие-

леніс күшейді.

Дегенмен де, тұралатќан дағдарысќа жєне ауыл жағдайының

нашарлауына ќарамастан, сол кезеңдері, 90-шы жылдары, аймаќ-
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тарда ауыл шаруашылығының өндірушілері бұрынғыша мемлекет

тарапынан көрсетілер көмектің ќайта ќалпына келтірілуін күтті

жєне өздерінің барлыќ экономикалыќ проблемаларын сырттан

шешіледі деп үміттенді. Біраќ, ең ќызығы, бір жаќсылыќ болар деп

осылай күтушілік тєуелсіздіктің бүкіл он бес жылына созылды

жєне сол үміт біздің ауыл шаруашылығы өндірушілерінде єлі күнге

дейін саќталып келеді. Соның ең бір тұраќты мысалы – егін егу

мен астыќ жинау науќандары тұсында жанар-жағар май бағасы

төмендетілсін деп мемлекетке ќойылатын жыл сайынғы талаптар.

Жанар-жағар май өндірушілер де табыс табуға ұмтылған жеке

меншік компаниялары бола тұра, дєл осы талаптар мемлекетке

ќойылады да жатады.

Наќ осы жағдай бізді мемлекеттің ауыл шаруашылығына ќаты-

насын наќтылап айќындауға мєжбүр етті. Осы орайда маған көптеген

жағымсыз жайттарды айтуға тура келетінін сезіне отырып, мен

бєрібір ахуалды түсіндіре бастадым. Сол кезде айтылғандардың

мєнісі мынаған келіп саятын еді.

Кеңес Одағының ќұлауымен бірге Ќазаќстанда саяси жєне эко-

номикалыќ ахуал өзгерді. Мемлекет енді ауыл шаруашылығын

бұрынғы көлемде ќаржыландыра алмайтын халде болды, оның

үстіне, жаңа нарыќтыќ ќатынастар агроөнеркєсіп кешенін түбе-

гейлі ќайта ќұруды талап етті. Бірінші кезекте мұндай экономика-

лыќ тетікті ќұру, бір жағынан, ауыл шаруашылығы ќұрылымда-

рының тиімді жұмыс істеуін ынталандырса, екінші жағынан, ескі

өндірістік ќатынастардан бас тартуға мєжбүр ететін еді. Мен мем-

лекет өзінің ауыл шаруашылығына ќатынасуын ќысќартатынын,

ауыл тұрғындарының ынта-ыќыласына сене отырып, фермерлік

шаруашылыќтарды ќарќынды түрде дамытатынын, мұның бєрі -

ерте ме, кеш пе - ұжымшарлар мен кеңшарларды таратуға жєне

жеке меншікті енгізетінін сездірдім. Сондай кездесулерге ќатысу-

шыларға: көп кешікпей ұжымшарлар мен кеңшарлар болмайды

деп айтќанымда, олардың 99%-ы мұны єдемі ќалжың ретінде ќабыл-

дайтын еді. Сол есімде ќалыпты.

Біздің тарихымыздың өзіне тєн ќайшылығы сол, мен осы идея-

ларды тың жєне тыңайған жерлерді игерудің 40 жылдығына ар-

налған кеңесте жария еттім. Ќазаќстанның ауыл шаруашылығын

дамытуда, тұтастай алғанда, бүкіл еліміздің дамуында тың жер-

лердің ќандайлыќ орасан зор маңызды болғанын біздің барлығы-

мыз түсінеміз. Бұл деректі жоќќа шығару аќылсыздыќ болар еді,

біраќ та кеңестік басшылыќ ойлағандай, бєрі де теп-тегіс, тамаша

бола ќойған жоќ.
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«Егер де бүгінгі нарыќтыќ көзќараспен тың экономикасы-

ның оң мен теріс жаќтарына талдау жасап байќасаќ, онда

сондайлыќ көріксіз бейне көрініс береді, біраќ маған ол туралы

айтпасќа болмайды. Осы 40 жылдыќ тарихтың 10 жылы мүлде

ќұрғаќшылыќ жыл болды. Ќазаќстанның өзі астыќ пен мал

жемін жиі сырттан сатып алуға мєжбүр болды. Кейбір жылда-

ры мұндай сатып алулар 2 млн. тоннадан астам көлемге жетті.

Ауылдыќ жерлердің ќарыздарын осы 40 жыл бойына жыл сайын

мемлекет жауып келді. Соңғы бесжылдыќта шамамен 350 ша-

руашылыќ үнемі шығынға ұшырап келді, яғни єрбір бесінші ша-

руашылыќ осындай күйде болды. Жалғыз ғана принцип үстем

болды – ќайткен күнде де, ќандай сапада болса да астыќ. Тек

1992 жылы ғана астыќтың орташа шығымдылығы ең жоғарғы

деңгейде болды - гектарына 14,8 центнерден келеді. Осы 40

жылдың тек 13 жылында ғана көрсеткіш 10 центнерден асты.

Єлемдегі бірде-бір ел өз ауыл шаруашылығында мұндай деңгей-

дегі шығынды көрген емес. Ол баяғыда-аќ банкротќа ұшыраған

болар еді. <...>

Біздің агроөнеркєсіп кешеніміз ќазір ең ќиын уаќытты бас-

тан өткеріп жатќанын да өзіміз айќын сезінеміз. Бұл тың

стратегиясы мен тактикасындағы жєне экономикадағы өзгерістер

үрдісінің объективті дамуындағы жаңсаќтыќтардың нєтижесі

еді. Єрине, біз дағдарыстар ахуалынан шығу жолдарын үнемі

іздейміз жєне табамыз да: біраќ ауылдыќ тауар өндірушілердің

тек тиімді жұмыс істейтіндеріне мемлекеттің берген ќаржы-

сын ќайтара алатындарға ғана барынша көмектесетін бола-

мыз. Үнемі шығынға батќан кєсіпорындарды өз мойнында ұстауға

мемлекеттің мүмкіндігі де, ыќыласы да жоќ».

Республиканың агроөнеркєсіп кешені ќызметкерлері

мен ќоғамдыќ өкілдердің салтанатты жиынында

сөйлеген сөзінен, 1994 жыл

1994-1996 жылдар ауыл шаруашылығындағы ең дағдарысты

кезең болды, оған бағаның теңсіздігі деп аталатын жағдай негізгі

себеп болды. Мемлекет энергия ќуаттарына, өнеркєсіп тауарлары

мен басќа да ќызмет түрлеріне бағаны «босатып» жіберді (ырыќ-

тандырды). Негізгі тағамдыќ азыќ-түліктерге бағаның күрт өсуін

болдырмау үшін мемлекет ауыл шаруашылығы өнімдерінің баға-
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сын єлі де іркіп ұстап тұрды. Өз өнімдерін єлі белгіленген мемле-

кеттік баға бойынша өткізіп келген шаруашылыќтар бұл жағдайда

өндірістің айналым ќаражатын енді нарыќтыќ баға бойынша алуға

мєжбүр болды. Баспа-бас айырбас жаппай етек алды. Өз өнімін

сыртќы нарыќта өткеру мүмкіндігі тек аздаған өндірушілерде ғана

болды, сонымен ќатар көп жағдайда бұлай өткеру ұшырады, бір

немесе бірнеше делдал жүруі ќажет болды.

Барлыќ ќиындыќтарға ќарамастан нарыќ ережесі бойынша

жұмыс істеуге тырысќан белсенді фермерлермен арада болған көпте-

ген кездесулер, жаңа экономикалыќ жағдайға сєйкес аграрлыќ

реформалар жүргізу ќажеттігіне менің көзімді жеткізді. Экономи-

каның аграрлыќ секторында жаңа ќатынастардың ќалыптасуы,

сондай-аќ жерді тиімді пайдаланбау тенденциясының күшеюі жерге

меншік иесінің мєртебесін айќындау жєне жаңа жер ќатынаста-

рын ќалыптастыру ќажеттігі туралы мєселені алға тартты. Басќа-

ша айтќанда, наќты меншік иесі – өзіне жауапкершілік алып шешім

ќабылдайтын негізгі экономикалыќ агент кім болуы керек, соны

айќындап алмайынша пєрменді нарыќтыќ тетікті жасауға болмай-

тын еді. Жєне, ең алдымен, мұның өзі ауыл шаруашылығындағы

негізгі ќұрал ретінде жерге ќатысты болды.

Алайда реформаның алғашќы жылдары жерге жекеменшік

ќұќығын енгізу ќажеттігі туралы бір ауызды пікір болмады. Ол

былай тұрсын, тұрғындардың басым көпшілігі жерге мемлекеттік

иелікті жекелеген адамдардың ќолына берудің заңдылығын прин-

ципті түрде теріске шығарды. Республикада жерге жеке меншік

институтының ќалыптасуына ќазаќстандыќтардың көпшілігінің

мұндай көзќараста болуы, ең алдымен, ауыл тұрғындарының жаңа

нарыќтыќ ќатынастарға бейімделу деңгейінің төмендігінен еді.

Адамдар тек єлі нарыќтыќ жағдайда өмір сүруді, ең бастысы,

жаңаша ойлауды бастамаған еді.

Сондай-аќ тарихи фактор да айтарлыќтай маңызды рөл ойна-

ды. Ќазаќстан тарихында жерге жеке меншікті іс жүзінде толыќ-

тай жоќќа шығарған ќауымдыќ (рулыќ) жер пайдалану белең ал-

ған кез болған. Єрбір ру өз жерінің аумағында көшіп-ќонған, ал

оның шекарасын тікелей ешкім де өзгерте алмаған. Кейінде, пат-

шалыќ Ресейдің Ќазаќстанда жүргізген 1867-1868 жылдардағы

єкімшілік реформалары жер мемлекет меншігінде болады деген

ережені бекітті, онда бұл жерлердің ауыл-ауылдың пайдалануына

берілетіндігі айтылды. Аќырында, дєл осы заңдыќ актілердің не-

гізінде патша үкіметі Ќазаќстандағы барлыќ жерлерге өз билігін

жүргізді. Мысалы, Бөкей ордасына Еділ мен Жайыќ өзендерінің

аралығындағы жер бөлінді де, оның ең шұрайлы өңірлері казак-
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тардың ќауымдастығына бекітіліп берілді. Демек, бізде іс жүзінде

ешќашан жерге жеке меншік деген толыќ мағынасындағы түсінік

болған жоќ. Біздің жеріміз єрдайым не рудың, не патшалыќ Ресей,

не Кеңес Одағы, аќыр-соңы Ќазаќстан Республикасы мемлекет-

терінің меншігі болып келді.

Осындай тарихи көрініспен ќатар, Ќазаќстанда жер реформа-

сының бірќатар мыќты ерекшеліктері болды. Ең алдымен, жерге

жеке меншікті енгізу туралы мєселенің күрделілігі жєне ол жөнінде

бірыңғай ќоғамдыќ пікірдің болмауы себепті, ауыл шаруашылы-

ғын реформалау, тегінде, барлыќ өткен жылдардан ќазіргі кезге

шейін созылып келді. Адамдар жерді жеке ќолдарға беруге дайын

болмады, ал онсыз бүкіл ауыл шаруашылығын ќандай да бір мағы-

нада жєне түпкілікті реформалау туралы сөз ќозғаудың өзі мүмкін

емес еді. Сондыќтан барлыќ басќадай салалардан оның айырма-

шылығы - бір жерде уаќыт бізді тыќсырып асыќтырып, енді бір

жерлерде біздің алдымызға түсіп алып озыќ жүрсе, ал ауыл

шаруашылығында біз реформаны мұндай «жанып-күйіп бара жат-

ќан уаќытпен» шектемедік.

Ауыл шаруашылығы мемлекеттің ќолдауынсыз күн көре ал-

майтынын мойындай отырып, біз, сол жылдарда жария етілген

нарыќтыќ экономиканы ќұру мен жекешелендіру бағытына ќара-

мастан, жерге жеке меншік туралы мєселені кейінге ќалдырып,

жартылай шаралармен жєне өтпелі кезең моделдерімен ғана шек-

телдік. Десек те, біздің алдымыздан бой көрсетіп шыќќан, мысалы,

өнеркєсіптегі проблемалар, ауыл шаруашылығында да зєру күйінде

ќала берді. Мемлекеттік мүліктің жаппай тонау мен талан-таражға

салынуы, бұған ќоса азыќ-түлік тағамдары бағасының күрт

төмендеп кетуі бүкіл елімізде аграрлыќ жєне азыќ-түлік секторын

аянышты халге жеткізді. Ќаңыраған дүкен сөрелері, азыќ-түлік

тағамдарының тапшылығы жєне т.б. аға ұрпаќ есінде ұмытылмас-

тай болып саќталып ќалды.

Єйтсе де, біздің асығыстыќ жасауымызға болмады. Ауыл ша-

руашылығы реформасының табысты болуы оның орындалу мерзі-

мінен маңыздыраќ болды. Халќының 40%-ынан астамы ауыл тұрғын-

дары саналатын біздің республикамыз үшін аграрлыќ секторды

реформалаудың тек экономикалыќ ќана емес, сонымен бірге єлеу-

меттік бағыттылығы да болды. Өйткені, барлыќ гектарлар, сүт

өндірулер мен малдың күйлілігін арттыру деген ұғымдар атаулы-

ның ар жағында тек кеңшарлар мен ұжымшарлар ғана емес, ең

алдымен, ауылдыќ жерлердің тұрғындары бар еді, ал олар нарыќ-

тыќ реформаларға єлі єзір емес еді, демек, єлеуметтік тұрғыдан

өте єлсіз еді.



274   ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ

Біздің алдымызда екі түрлі мєселе тұрды: біріншіден, ауыл

мемлекеттің ќолдауына өте мұќтаж, екіншіден, мемлекеттік ќар-

жыға арќа сүйеген ауыл шаруашылығымыз ешќашан бєсекеге

ќабілетті бола алмайды. Осындай пайымдауларды негізге ала оты-

рып, жаңағы екі мєселені бірдей ескеретін даму жолын таңдап алу

ќажет болды.

Ал єзірге ауыл тұрғындары нарыќтыќ ќайта ќұрулардан тыс

ќалып келді. Сонымен бірге ауылда түбегейлі нарыќтыќ ќайта

ќұрулардың ќажеттілігі барған сайын айќындала түсті. Дегенмен

шет елдердің тарихи тєжірибесі көрсеткендей, көптеген елдердің

табысты экономикалыќ дамуы жер реформаларын жүргізу мен

аграрлыќ секторды дамытудан басталған. Батыс Еуропа, Солтүстік

Америка жєне Австралия елдері осы жолмен жүріп өтті. Ал енді

бізге даму үлгісі жағынан өте жаќын Шығыс Еуропа елдеріне

келсек, Венгрияда жердің негізгі бөлігі жеке меншік иелігіне 1989

жылдан бастап берілді. Сол жылы жерге жеке меншік ќұќығы

Польшада заң жүзінде бекіді. 1990 жылы Румынияда ќабылданған

аграрлыќ реформалау бағдарламасы еркін шаруашылыќ жүргізу

түрін таңдауға, жерді пайдалану мен билік етуге ќұќығы бар

тиімді жер иеленушілердің кең жүйелі тобын ќалыптастыруға

бағытталды. Жерді сату-сатып алу заң жүзінде бекітілді. Сондай-

аќ Чех республикасында да 1989 жылдан кейін жерге жеке меншік

институты енгізілді.

Осы жер реформаларының барлығы да табысты болды жєне

аталмыш елдер экономикасының дамуына түрткі болды. Алайда,

єділдік үшін айтуымыз керек, барлыќ Шығыс Еуропа елдерінде іс

жүзінде жерге жеке меншік шектеулі мөлшерде болса да социа-

листік басќару уаќытында да болған. Ал оларда жерге жеке меншік

институты Кеңес Одағы ќұрылғаннан көп бұрын пайда болған-ды.

Одаќтас республикалардың бірі ретінде Ќазаќстанда жер толыќтай

мемлекеттің иелігінде болды. Оның үстіне біздің ауыл шаруашы-

лығымыз өзінің таза кеңестік ќұлаш сермеуімен жєне тепе-теңдігі

жоќтығымен ерекшеленген. Яғни, жоғарыда аталған елдердің мо-

делі, жалпы ахуалы жаќын болғанына ќарамастан, бізде ќолда-

нуға келмейтін еді. Иє, тұтастай алғанда, Ќазаќстан – ол Эстония

да, Чехия да емес, олар хуторлыќ жер шаруашылығы деп атала-

тын тарихи дамуды бастан өткерген. Ќазаќстан өзінің табиғи-кли-

мат жағдайы бойынша егін шаруашылығына онша ќолайлы емес,

тєуекелді аймаќќа жатады. Мұнда ќұрғаќшылыќ, көктемгі бозќы-

рау жиі болып тұрады, мұның өзі агротехникалыќ даќылдардың

өнімділігіне кері єсерін тигізеді. Көптеген сарапшылар мен ғалым-
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дардың айтуынша, осы себептерге байланысты Ќазаќстанда жерді

өңдеу мен еңбектің тек ұжымдыќ түрлері ғана мүмкін делінді.

Олай болса, жерге жеке меншік иесін аныќтау да өзінің алғашќы

мағынасын жоғалтады-мыс. Мен мұндай көзќараспен толыќтай

келісемін немесе толыќтай келіспеймін деп айта алмаймын. Бір

ғана айтарым, тіпті ұжымдыќ еңбек түрі де – кім не істейді жєне

кімге не тиесілі деген наќты түсінікке ќұрылуы керек. Ұжымшыл-

дыќтың негізгі кемшілігі, яғни күні бүгінге дейін бұрынғы көпте-

ген кеңшарлар мен ұжымшарлардың күнєға батып келе жатќаны-

ның себебі: жеке бастың жауапкершілігінің жоќтығы, бізден

басќаның бєрі кінєлі деушілікте. Кім шешім ќабылдауы керек? Кім

жауапты болуы тиіс? Єрине, жер меншігінің иесі, өйткені жер –

бар байлыќтың түп негізі. Тіпті, ќашан да бір белсенді фермер

пайда болып, бір нєрсеге сол ұмтылса жєне барлыќ жұмысты сол

ұйымдастырса, халыќ ескі түсінігі бойынша барлыќ шаруаны, бүкіл

жауапкершілікті соған артатын жєне барлыќ нєтижені содан

күтетін. Егер де ол сізді алдаса, сол алдауға жол берген өзіңіз

кінєлісіз. Осыны түсінетін уаќыт жетті ғой.

Сонда бізге ќандай ауыл шаруашылығы ќажет? Мемлекеттік

бюджеттен бөлінетін ќаражатпен ғана өмір сүріп, тек єлеуметтік

ќызмет ќана атќаратын ауыл шаруашылығы ма? Єлде, нарыќтыќ

экономиканың ќатал заңы бойынша өмір сүріп, кейде тек ең бєсе-

кеге ќабілеттісі ғана аман ќалатын ауыл шаруашылығы ма?

Осы сұраќтарды алдымызға ќоя келіп, біз бұл екеуінің бірде-

біреуі де таза жеке күйінде біздің ќолдануымызға жарамайды

деген ќорытындыға келдік.

Сол кезеңде өзіміздегі бар тарихи тєжірибеге, сондай-аќ шет

елдер тєжірибесіне сүйене отырып, біз өзіміздікі деген бір аралас

түр жасау ќажет болды. Мұндай септесудің нєтижесінде ауылдыќ

аймаќтардың, бір жағынан, єлеуметтік салалары мен экономика-

лыќ реформаларды мемлекет ќолдап отыратын, екінші жағынан,

тыңғылыќты дамытылған, сыртќы нарыќта бєсекеге ќабілетті ауыл

шаруашылығы болуы керек.

Былайша айтќанда, біз ауылды мемлекеттік ќолдаудан бас тартпай-

мыз. Шынында, ол ауылдың єлеуметтік саласына: білім беруге,

денсаулыќ саќтауға, ауыл тұрғындарының мєдени демалысына,

сондай-аќ ауылды көріктендіру мен олардың инфраќұрылымына

ќатысты инвестицияға топтастыру керек болды. Ќандай да бір

табысы мол фермердің өздігінен ауызсу проблемасын шешуге не-

месе бір өзі жаңа трассалар мен жолдар салуға шамасы жет-

пейтініне, єрине, келісесіздер. Ал ауыл шаруашылығы өнімдерін
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өндірушілер өз проблемасын өздері шешетін, өз пайдасын жєне

басќасын таба алатын дербес экономикалыќ агенттер дєрежесіне

көтерілуі керек. Ауыл шаруашылығы да – өнеркєсіп, тасымал жєне

энергетика секілді экономиканың саласы. Оның өз тауары, өз ерек-

шелігі жєне өз артыќшылығы бар, демек, бєсекеге ќабілетті жєне

табысты болуына мүмкіндігі бар. Экономиканың аграрлыќ секторын

реформалаудың барлыќ кезеңі аталған маќсатќа жетуге бағыттал-

ған еді. Экономиканы жүйелі реформалаудың тєжірибесі болма-

ғандыќтан, біз бұл істе бірте-бірте, көбінесе сынаќтар пен ќателік-

тер арќылы жүрдік.

Жер реформасының бірінші кезеңі,

1991-1994 жылдар

Жерге жеке меншік – бұл нарыќтыќ экономиканың жұмыс

істеуінің міндетті бір шарты. Мен бұл пікірді өзімнің сансыз көп

сөздерімде талай айттым, єлі де айта беремін. Меншіктің прин-

циптік маңызы бар, өйткені ол тұраќтылыќ пен сенімділік єкеледі.

Кімге не тиесілі деген сұраќтың жауабына келгенде күмєндана-

тын ќоғам  ұзаќ уаќыт табысты түрде дамуға үміт арта алмайды.

Оның үстіне жеке меншік адамның өзін-өзі ќожайын ретінде сезі-

нуін ќалыптастырады жєне жекелеген бизнесті инвестициялау үшін

кепілдік береді.

Екінші жағынан, 1991-1994 жылдары ауыл шаруашылығы маќ-

сатындағы жерге жеке меншікті енгізу көпшілік ауыл тұрғында-

рының өз жерлеріне билік етуге дайын болмауы жағдайында ке-

леңсіз зардаптарға ұшырауы мүмкін еді. Өйткені, өз мүлкіне ебін

тауып билік ету үшін оның шынайы ќұндылығын білу ќажет

жєне оны біліктілікпен пайдалану керек.

Біз жерге жеке меншікті енгізуге тікелей көшуді бірден жа-

сай алмадыќ. Жер реформасының бастапќы кезеңінде ауыл ша-

руашылығында тұраќты экономикалыќ ќарым-ќатынас болмады,

ауыл шаруашылығы өндірісінің табыстылығы күрт төмендеп кетті,

сондай-аќ жердің наќты бағасы болмады. Мұның бєрі ауыл тұрғын-

дарын өздерінің жер телімдерін сатып жіберу туралы ойласты-

рылмаған шешімдер ќабылдауына итермелеп, кейіннен олардың

көбі осы ісіне өкінген болар еді. Нєтижесінде мұндай реформа

тағы да үлкен дағдарысќа, ең алдымен, єлеуметтік дағдарысќа

єкелген болар еді.
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Реформаны дайындай отырып, біз, єрине, кеңестік Жер кодексі

жер ќатынастарындағы ќоғамдыќ ќажеттерді ќанағаттандыра ал-

майды деген ќорытындыға келдік. 1991 жылдың маусымында ќабыл-

данған «Жер реформасы туралы» Заң жерде єр түрлі шаруашы-

лыќ нысандарының тиімді жұмыс істеуі үшін экономикалыќ жєне

ќұќыќтыќ жағдайларды жасауға тиіс еді. Сонымен ќатар бұл заң

жеке меншік институтын енгізген жоќ. Ол, ең дұрысы, аграрлыќ

сектордағы дағдарысты ахуалды жою үшін жағдай жасады. Атал-

мыш заңның өтпелі сипаты бар екенін бєріміз де түсіндік. Ауыл

шаруашылығында жер ќатынастары бұрынғысынша мемлекеттің

жерді жалға беруіне негіздей ќұрылды.

Аталмыш заңның негізгі бағыттары жерді неғұрлым тиімді пай-

далану үшін оны кейініректе ќайта бөлу маќсатында арнайы жер

ќорын ќұру, ауылдыќ елді мекендердің шекарасын белгілеу, жер

телімдерін пайдалану ќұќығын беретін ќұжаттарды хаттау жєне

ќайта хаттау болды.

Егер ауыл шаруашылығы өндірісінде меншік түрінің өзгеруі

мемлекеттіктен ұжымдыќќа, сонан соң – дербестендірілген, жеке

меншікке ќарай жүрсе, ал ауыл шаруашылығы өндірісінің басќа

салаларында (ќызмет көрсету, өңдеуші, жабдыќтаушы жєне т.б.)

бұл үрдіс ірі мемлекеттік акционерлік ќоғамдар (МАЌ) ќұру

арќылы жүрді, кейін олар жеке иелікке көшті. Сөйтіп, меншік

түрінің өзгеруі аз тиімділіктен жоғары тиімділікке ќарай кезең-

кезеңімен жүрді.

Жер реформасының динамикасында да осындай сатылар бар.

Ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлер үшін ол ауыл тұрғын-

дарына шартты түрдегі жер үлестерін таратып беруден басталып,

2003 жылғы Жер кодексінде жазылған жеке меншікті енгізумен

аяќталды.

90-шы жылдардың басында ќабылданған базалыќ заңнамалыќ

жєне нормативтік ќұќыќтыќ актілер ауыл шаруашылығында жерді

мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру жөнінде кең көлемді

жұмыстарды бастауға мүмкіндік туғызды. Сөйтіп, агроөнеркєсіп

секторындағы реформамен ќатар мемлекет иелігінен алу мен же-

кешелендіру жөніндегі Ұлттыќ бағдарлама ќабылданды. Мемле-

кеттік ауыл шаруашылығы кєсіпорындарын жекешелендірудің

бірінші кезеңінде оларды ұжымдыќ кєсіпорындар етіп ќайта ќұру

жүзеге асырылды. Осындай тєсілмен республика бойынша 472

кеңшар жекешелендірілді. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы

кєсіпорындарының мүлкін еңбек ұжымдарының мүшелеріне мүліктік

жарналар арќылы бөліп беру іске асты да, ол жекешелендіру кує-
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ліктермен расталды. Айта кету керек, тұраќты жұмыс істейтін ірі

кеңшарлардың тұтастығын ќамтамасыз ету маќсатында, 20 жыл

басшылыќ жұмыс стажы бар бірінші басшыларына аталмыш ша-

руашылыќтың мүліктік жарнасының 10%-ы біржола меншігіне жєне

басќаруға 10%-ы тағы 5 жылға берілді. Шаруашылыќ ќызметінде

тиімді нєтижелерге жеткен жағдайда бес жылдан кейін мүліктік

жарнаның бұл бөлігі олардың меншігінде ќалдырылды. Мемле-

кеттік ауыл шаруашылығы кєсіпорындарының өндірістік базасын

саќтау мєселесі ќаншалыќты маңызды болғанымен, оның негізі

бєрібір жер болды. Біраќ та кеңшарлар мен ұжымшарлардың же-

кешелендірілген жерлері кімге ќалатын болады, жердің сапасын,

оның ќұнарлылығын саќтау туралы ќамќорлыќты шынында кім

жасай алады, жерді беру ќандай түрде жүргізілуі тиіс? Міне, осын-

дай маңызды сұраќтар маған маза бермеді, мен єрдайым соларға

оралып соғып отырдым. Жердің нағыз, ыждағатты, жаны ауырып

сүйетін, іскер иесін табу керектігі түсінікті болды.

Єрбір ауыл тұрғынына шартты жер үлесін бөліп беруге шешім

ќабылданды. Ұсынылған шартты жер үлесінің мөлшері орташа жер

үлесімен айќындалып, оны єрбір наќты шаруашылыќтың еңбек

ұжымы тағайындайтын, сонсоң, ауданның атќарушы органы бекі-

тетін болады. Орташа жер үлестерін айќындағанда, елді мекен-

дердің аумағына жєне аудандыќ атќарушы органның жер ќорына

жатќызылған алќаптарды алып тастағандағы шаруашылыќтың ауыл

шаруашылығында пайдаланылатын барлыќ жерлері ескерілді.

Республика бойынша жекешелендірудің екінші кезеңінде

(1993-1995 жылдар), тұтастай алғанда, 1490 мемлекеттік ауыл

шаруашылығы кєсіпорындары жекешелендірілді. Шартты жер

үлестері мен мүліктік жарналар иелерінің ерікті түрде бірігуі

арќылы заңды тұлға ќұќығымен мүлікке жеке меншікке не-

гізделген шағын кєсіпорындарды, ауыл шаруашылығы өндірістік

кооперативтерін, шаруа ќожалыќтары мен олардың бірлестік-

терін ќұруына ќұќығы болды.

Бұл шаралар ауыл шаруашылығы ұйымдары мүшелерінің жер-

де шаруашылыќ жүргізу түрін ерікті түрде еркін таңдай алуына

жағдай туғызды. Барлыќ ауыл шаруашылығы кєсіпорындары ќыз-

меткерлерінің шартты жер үлестерінің мөлшерін аныќтау жөніндегі

жұмыстар 1993-1994 жылдары жүргізілді. 1995 жылдан бастап

реформаланған жєне ќайта ќұрылған шаруашылыќтар ќызметкер-

лерінің шартты жер үлесіне ќұќығы туралы куєліктерді толтыру

жєне үлестіріп беру іске асырылды.

Сонымен ќатар тағы бір келісімсіз жағдай пайда болды. Ауыл

шаруашылығы кєсіпорындарының мүлкін жекешелендіргеннен кейін
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ортадағы жердің иесі де өзгеруі керек еді ғой. Алайда сонымен

бірге 1993 жылғы Конституция бойынша жерге мемлекеттік

меншіктің ерекше ќұќығы  болғандыќтан бұл телімдерді жекеше-

лендірілген нысандардың иелеріне үлестіруге мүмкіндік бермеді.

Яғни, бір жағынан алғанда, былайша болды: біз ауылды ре-

формалауды бастап, мемлекеттік мүлікті жекешелендіру жөнінде

белгілі бір нєтижелерге жеттік. Біраќ бұл мүлікті одан єрі ќарайғы

тиімді пайдалану, оны жаңғырту үшін инвестициялауды жүзеге

асыруға келгенде, жер мєселесінің шешілмеуіне байланысты инвес-

торлар күмєнданатын болды. Егер егін егіп, дєн себетін жер бол-

маса, трактор мен тұќым сепкіштер сатып алудың ќандай мағына-

сы бар? Осының бєріне ќоса, бұл шаралар бєрібір біздің кең бай-

таќ жєне бір кезде  жаќсы дамытылған ауыл шаруашылығымызды

ќұтќара алмайтын еді. Ол біздің көз алдымызда ќиратылмай, єлі

күнге осыдан аќырына дейін оңала алмай келе жатќан.

Ќорыта келгенде мынаны айту керек: 1992 жылы Еуропалыќ

ќоғамдастыќ комиссияның тапсыруы бойынша Біріккен Ұлттардың

Азыќ-түлік жєне ауыл шаруашылығы ұйымдары бұрынғы Кеңес

Одағы елдерінде азыќ-түлік жағдайына зерттеулер жүргізді. Ко-

миссия алынған нєтижелерді сараптай келіп, бұл елдердегі азыќ-

түлік жағдайын бағалау үшін жауап беретін ұйымдардың жұмы-

сындағы жалпы кемшіліктерді атап көрсетті. Бұл кемшіліктер наќты

өнім тепе-теңдігінің болмауынан туған. Ол тепе-теңдік бүкіл єлем-

дегі сияќты бір ораќтан екінші ораќќа дейін емес, күнтізбелік

негізде – ќаңтардан ќаңтарға дейін жасалған. Мұндай сєйкессіздік,

бұрынғы Одаќтың басќа республикалары секілді, Ќазаќстанда да:

ќаншалыќты жєне ќандай азыќ-түлікті шетке сатуға жєне оның

ќандай бөлігін сырттан єкелуге болатынын білмеушілікке єкеліп

соќќан.

Комиссия аймаќтағы азыќ-түлік жағдайына талдау жасай келіп,

Ќазаќстан Орталыќ Азияның басќа елдеріне ќарағанда тұрғын-

дарды тағамдыќ өнімдермен ќамтамасыз ету жөнінде айтарлыќ-

тай орныќты жағдаймен ерекшеленетінін атап өтті. Тексеру

кезінде Ќазаќстан ТМД елдерінің ішінде азыќ-түлікпен жєне бірінші

кезекте, астыќтың молшылығы бар бірден-бір республика болып

шыќты.

Жинаќталған барлыќ келеңсіздіктерге ќарамастан, біз табаны-

мыз тайғаќ болса да, ауыл шаруашылығының одан єрі ќарайғы

ќұрылуы мен реформалануы үшін наќты айќындалған жолды

сезіндік. 1991 жылғы «Жер реформасы туралы» «өтпелі» Заң ауылда
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меншікке ќатысты проблеманы уаќытша шешуге мүмкіндік берді.

Мемлекеттік мүлікті жекешелендіру алғашќы фермерлік жєне

шаруа ќожалыќтарын ќалыптастыру үрдісін жүргізуге жағдай

туғызды.Алайда бұл нєтижелер тұтастай ауыл шаруашылығының

кері кетуін тоќтатпады жєне ауылдың ұзаќ мерзімді дамуының

кепілі бола алмады. Оќиғаның уаќыты мен ќисыны одан ары ќарайғы

ќайта жаңаруларды талап етті.

Жер реформасының екінші кезеңі жєне

банкротќа ұшыраған мезгілі, 1994-2001 жылдар

Жер реформасының екінші кезеңі жер ќатынастарын жетілді-

ру  мєселелері жөнінде 1994 жылы Президенттің екі бірдей заң

күші бар Жарлыќтарына (24.01.94 ж. жєне 05.04.94 ж.) ќол

ќоюымен басталғанын айтуға болады. Осы жарлыќтарға сєйкес

жер пайдалану ќұќығы енді азаматтыќ-ќұќыќтыќ ымыраның мєсе-

лесіне айналды. Аталмыш Жарлыќтар сондай-аќ өзінше өтпелі

кезеңнің актілері болды жєне жерге мемлекеттік меншіктің ерек-

ше ќұќығын саќтады. Алайда бұл Жарлыќтардың негізінде жер

телімдеріне иелік ету ќұќығын сату-сатып алу, жерді пайдалану

жєне жалға беру тєртібі бекітілді. Біз єлі жерге жеке меншікті

енгізумен тұрғындарды таң ќалдыра алмадыќ, сондыќтан да жерге

меншік оған иелік ету ќұќығына ие болумен алмастырылды. Іс

жүзінде осы кезеңнен жерге жеке иелік ету жєне жер нарығы-

ның алғашќы белгілерінің ќалыптасуы басталды. Жерге иелік

ету ќұќығын аќы төлеу негізінде алу мүмкіндігі пайда болды,

оның іс жүзінде, жерге жеке меншік ќұќығынан айырмашы-

лығы аз болды.

Жекешелендірілген нысандардың меншік иелері жер ќұќығын

ала бастады жєне мемлекет тарапынан ешќандай рұќсатсыз оған

еркін билік жүргізді. ТМД елдерінің арасында жер заңнамалары

тарихында тұңғыш рет жаңа институт – жер ќұќығына билік ету

институты пайда болды. Азаматтыќ айналымға жер учаскелерінің

өздері емес, соған өмір бойы мұрагерлік жолмен иелік ету ќұќығы,

жерді пайдалану ќұќығы мен жерді жалға беру ќұќығы енгізілді.

Ол кезде осы заңнамалыќ жаңалыќтардың барлығына ќоғамдыќ

пікір пєлендей ілтипат білдіре ќойған жоќ, ќайта мұның өзі жерді
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саудаға салғандыќ, конституциялыќ ережелерді бұзғандыќ деген

пікірлер айтылып жатты.

Өткенге ќарайлай отырып, біз бұл ќұќыќтыќ актілер өте ма-

ңызды болғанын көреміз. Өйткені, дєл сол кезде жер заңнамала-

рының нарыќтыќ экономикаға бет бұруы басталды, атап айтќанда

олар ќабылданғаннан кейін жер нарығының алғашќы белгілері

пайда болды, жердің нарыќтыќ ќұнының ќалыптасуы басталды.

Мен мынадай ойды єлденеше рет айтып ескерттім: жерге меншік

мєртебесін айќындау тек экономикалыќ тиімділігімен ғана емес,

Ќазаќстан халыќтары мүдделерінің, салт-дєстүрлерінің, адамдар

тағдырлары мен келешек ұрпаќ алдындағы жоғары жауапкерші-

ліктерінің саќталуын талап етеді. Сондыќтан түпкілікті шешімді

ќабылдау үшін ќоғамның барлыќ ќалауы мен пікірінің жиынты-

ғын тыңдау ќажет болды.

Ќазаќстанда жерге жеке меншікті енгізу туралы идеялар, іс

жүзінде, тєуелсіздіктің алғашќы күндерінен бастап айтылумен

болды. Біраќ реформалаудың алғашќы жылдары жерге жеке

меншік ќұќығын заңды түрде бекіту бірќатар себептерден мүмкін

болмады.

Жоғарыда айтып ескерткенімдей, жердің жаңа иесін таңдау-

дың түйінді маќсаты жер пайдалану тиімділігін арттыру болып

табылды. Жаңа нарыќтыќ ќатынастарға көшу жағдайында жерді

меншіктенушілердің мойнына салмаќты проблемалар жүктелді. Олар

өндірісті дербес жүргізуге, ал оның табыстылығы тек меншік иесінің

тек иелік етуіне ғана емес, оның іскерлігіне, жерді меңгере білуіне

байланысты еді.

Мемлекет, өз кезегінде, жерге жеке меншікті енгізу үшін тиісті

институттарды (жерді меншіктенушілерді тіркеу ќызметі, жер те-

лімдерінің бағасын аныќтау жєне т.б.) ќұруы керек болды. Жерге

жеке меншікті енгізу туралы түпкілікті шешімді ќабылдау ќалып-

тасќан ахуалды, єсіресе, мемлекеттік ауыл шаруашылығы

кєсіпорындарын жекешелендіру мен олардың мүлкін таратудың

ерекшелігін ескере отырып, оны жеке адамдардың ќолына берудің

мұќият жасалған тетігі болуын талап еттім. Сірє, бұл арада «жеті

рет өлшеп, бір рет кес» деген ескі мєтел өзін толыќ мағынасында

көрсете білді. 1995 жылға дейін жердің тек ќана мемлекет

иелігінде болып келуі єбден заңды еді. 1995 жылы бүкілхалыќтыќ

референдуммен ќабылданған еліміздің Конституциясы, біздің та-

рихымызда тұңғыш рет, Ќазаќстанда жер мемлекет меншігінде де,

жеке меншікте де  болатынын айќындады.
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«1 бөлім «Жалпы ережелер», 6-бап.

3. Жер жєне оның ќойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жану-

арлар єлемі, басќа да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде

болады. Жер, сондай-аќ заңда белгіленген негіздерде, шарттар

мен шектерде, жеке меншікте де болуы мүмкін».

Ќазаќстан Республикасының Конституциясы.

1995 жылдың 30 тамызында жалпыреспубликалыќ

референдумда ќабылданған.

Бұл ережелер ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлерге жеке

меншік ќұќығын тағайындаушы заңнамалыќ актілердің туындауы-

на мүмкіндік жасады. Бұл мєселе бойынша Парламентке ұсыныл-

ған бастапќы Заң жобасы өтпеді. Ол ұзаќ талќыланды. Бірауызды-

лыќ болмады. Тіпті, ќұнарлы жерлерге ќандай ұлттың адамдары

иелік ете алады, ал ќайсысы иелік ете алмайды дегенге дейін

бардыќ. Бұл жерде талас, негізінен, басќа республикалардың адам-

дары келіп жұмыс істеген тың жерлер туралы болды. Мен ол

кезде кесімді пікір айтќан жоќпын. Біраќ жердің жеке меншікке

берілуін нығарлап айттым.

1995 жылдың желтоќсанында «Жер туралы» Жарлыќты жа-

рияладым, сөйтіп жаңа жер ќатынастары заң жүзінде айќындал-

ды. Республиканың мемлекеттік емес заңды тұлғалары мен азамат-

тарына жеке ќосалќы шаруашылығын, бау-баќшасы мен саяжай

ќұрылысын, сондай-аќ өндірістік жєне өндірістік емес ќұрылыста-

рын, соның ішінде тұрғын үй ғимаратын, тағы басќа ғимараттары

мен олардың кешенді ќұрылыстарын, бұларға ќоса оларға ќызмет

көрсету үшін арналған жерлердің жұмыстарын жүргізуге ќажетті

жер телімдерін жеке меншік иелікке беру мүмкіндігі мойындалды.

Сонымен бірге аталмыш Жарлыќќа сєйкес ауыл шаруашылығы

маќсатындағы жерлер, сондай-аќ, ќорғаныс маќсатындағы, орман

жєне су ќорларындағы, ерекше күзетілетін аумаќтардағы, арнайы

экологиялыќ, ғылыми, тарихи-мєдени, демалыс жєне емдеу-

сауыќтыру маќсаттарындағы, елді мекендердегі жалпы пайдала-

нымдағы жер телімдері жеке меншік иелігіне берілмейтін болды.

Жарлыќ тағы да ымырашылдыќ сипатта болды, себебі оның

ережелері ауыл шаруашылығы жерлеріне жеке меншік ќұќығын

енгізуге шектеулерді бекітті. 1995 жылы, ауыл шаруашылығы эко-

номиканың ең пайдасыз саласы болған (ауыл шаруашылығы
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өнімдерін де өткізу шығындарының деңгейі 17,9%, өсімдік шаруа-

шылығы өнімдерінде – 2,9%, мал шаруашылығында - 30,7% болды)

жєне ауыл тұрғындарының төлем ќабілеті төмендеген кездерде,

жеке меншікті енгізу республикада азыќ-түлікпен ќамтамасыз ету-

ге байланысты ќиындыќтар тудыруы мүмкін еді.

Ќазаќстан халыќтары Ассамблеясында мен бүгінде ауыл шаруа-

шылығы маќсатындағы жерлерде жұмыс істейтін біздің азаматтар-

да ќаржының жоќтығы кезінде, оны жаппай сатып алу мен ќайта

сатуды беталды ќоя беру -  осы адамдарды таќыр-таза тонау,

оларды жалшылыќ жұмысќа мєжбүр ету болатынын атап ескерттім.

Єлі меншік иесі екенін сезініп, меншік ќұќығының ќұндылығын

терең түсіне ќоймаған адамдар тез пайда таба ќоюға асығып, өз

жерлерін сатып жіберуі мүмкін еді. Немесе сырттан тартылған

капиталмен бєсекелесе алмайтын еді. Ал сонан кейін өз жерлерін

сатып алғандарға жалданып барып жұмыс істеуге мєжбүр болар

еді. Біздің ќоғам єлі де жерге жеке меншікті жаппай енгізуге

дайын емес еді.

Жекешелендірудің үшінші кезеңінде (1996-1997 жылдар) рес-

публикада 162 мемлекеттік ауыл шаруашылығы кєсіпорындары

жекешелендірілді. Мүліктік жарналар мен шартты жер үлестері

иелерінің оларды сатуға немесе жалға беруге ќұќығы болды. Алайда

ауыл шаруашылығы мемлекеттік ќолдаудың күрт ќысќаруы жағ-

дайында да жоспарлы экономика жылдарындағы ескі жоба

бойынша жұмыс істей берді. Бұрынғы ұжымшарлар мен кеңшар-

лардың көптеген ќызметкерлері шартты жер үлесі ќұќығын иеленіп,

мүліктік жарнаны тегін алғанымен, аќпараттың жетімсіздігі мен

дєстүрлі кертартпалыќтан болып жатќан өзгерістердің мєнін жете

түсінбеді жєне бұл меншікке барынша тиімді билік ете алмады.

Жергілікті биліктің ќолғабыс тигізуімен бұрынғы ұжымшарлар

мен кеңшарлардың директорлары («ќызыл директорлар» аталатын)

ќұрған өндірістік кооперативтердің басым бөлігі өздерінің негізгі

жєне айналымдағы ќаражатынан тез арада айырылып ќалды. Олар

өздеріне тиесілі ұќсатушы, ќызмет көрсетуші ұйымдардың акция-

ларын тіпті арзан бағаға сатып жіберді: бұл жағдай ауыл шаруа-

шылығы өндірушілерін оны басќаруға ќатыстыру идеясын жүзеге

асыруға мүмкіндік бермеді. Олар жерге жєне өндірген өнімдеріне

єрдайым тиімді билік ете алмады. Тіпті мұндай шаруашылыќ бас-

шылары астыќтың тоннасын 20-30 АЌШ долларына сатќан ке-

леңсіз жағдайлар да болды.

Бұдан басќа, бағаның ќұнсыздануы, «жабайы баспа-бас айыр-

бастың» кең ќанат жаюы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу
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нарығының тарылуы жағдайында шаруашылыќтардың ќарызы

көбейіп кетті. 1998 жылдың басына ќарай аталмыш саланың ќары-

зы 120 млрд. теңгеге жетті. Ауыл шаруашылығы инвесторлар үшін

өте тартымсыз болды.

90-шы жылдардың соңында ел экономикасының ауыл шаруа-

шылығы өндірісіндегі инвестицияның үлесі 0,4 % төмендеді. Өнімді

өткізу мен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін жабдыќтау-

дың ќалыптасќан жүйесінің бұзылуы, өз кезегінде, астыќ, ет, көкөніс

жєне басќадай ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізудің ең ірі ар-

наларын жоғалтуға апарып соќты.

Ішкі рынокты ќорғау жүйесінің жоќтығы отандыќ тауарларды

ығыстырып шетелдік өнімдердің ағылуына жол ашты, мұның өзі

өндірістің ќұлдырауына ќосымша себеп болды. Ќалыптасќан ахуал

реформаланған шаруашылыќтарды жекешелендіруден кейінгі ке-

зеңде ќолдауды, нарыќ жағдайында ауыл шаруашылығы кєсіпкер-

лерінің ќалыптасуына ыќпал ететін мемлекеттік ќолдау жүйесін

жасауды ќамтамасыз етудің кезек күттірмейтін шаралар кешенін

ќабылдауды талап етті.

Сонымен ќатар, егер 1998 жылы мемлекеттің көптеген ауыл

шаруашылығы кєсіпорындарын банкроттау үрдісін тиімді өткізге-

ніне тоќталып өтпесек, жер мєселесінің тарихы толыќ болмас еді.

Сол кезеңде бұл ең бір дұрыс шешім болды. Жүргізілген жұмыс-

тардың мєні мен мағынасы ауыл шаруашылығы ќұрылымдарын

ќордаланған ќарыздардан ќұтќаруға келіп тірелді. Бұл бізге

банкроттау шараларын жүргізу арќылы ауыл шаруашылығын

ќайыры жоќ ќарыз иелерінен «тазалауға», соған сєйкес олардың

орнына жаңа меншік иелерін єкелуге мүмкіндік берді.

Соған ќоса, ауыл шаруашылығы саласының ќаржы жағдайын

нығайту маќсатында, 1998 жылдан республикада ќарызын өтеуге

дєрменсіз ауыл шаруашылығы ќұрылымдарын, оларға банкроттау

шарасын ќолдану арќылы ќаржылай оңалту мен сауыќтыру үрдісі

басталды. Осыған орай арнайы республикалыќ ведомствоаралыќ

жұмыс тобы ќұрылды: ол жасалған ұсыныс нұсќауларға сєйкес єр

он күн сайын Ќазаќстан Республикасы Үкіметіне ауыл шаруашы-

лығын ќаржылай оңалту мен сауыќтыру үрдісінің өткізілуі тура-

лы аќпараттар беріп отырды.

Республиканың барлыќ шаруашылыќтары үш топќа бөлінді.

Бірінші топ – тұраќты экономикалыќ жєне ќаржы көрсеткіштері

бар рентабельді жұмыс істейтін шаруашылыќтар. Екінші топ –
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ќаржылай сауыќтыру шараларын жүзеге асыру арќылы ќаржы-

лыќ ќауќарға ие болатын шаруашылыќтар.

Аќыры, үшінші топќа банкроттау алдындағы шараларды

жүргізгеннен кейін, банкроттауға ұшыратуды ќажет ететін ша-

руашылыќтар жататын болды.

Банкроттауды классикалыќ үлгісінде ќолдану шаруашылыќтар-

дың өз активтерінен түгел айырылуына жєне ауыл тұрғындары-

ның мүлде ќұр ќол ќалуына алып келетіні түсінікті еді. Сондыќ-

тан жергілікті жерлерде банкроттауды жүргізгенге дейін банкрот-

тау алдындағы шаралар жүргізілді. Мысалы, іс жүзіндегі заңды-

лыќтар шеңберінде дєрменсіз шаруашылыќтардың өндірістік жєне

технологиялыќ үрдістерінің негізін ќұрайтын өндірістің негізгі

ќорлары еңбек ұжымдары мүшелерінің жалаќысын төлеу бойын-

ша, сондай-аќ ауыл шаруашылығы өндірісін енгізуге мүдделі негізгі

несие алушылардың ќарыздарын жабу есебінде таратып жіберілді.

Өндірістің негізгі ќорларын алған еңбек ұжымдарының мүшелері

өздерінің шартты жер үлестерімен дєрменсіз шаруашылыќтардан

шығып, жоғарыда аталған негізгі несие алушылармен бірге ешќан-

дай ќарызбенен былыќпаған жаңа шаруашылыќ субъектілерін

ќұрды, сөйтіп таза орында жаңадан жұмыс істеуді бастады. Ал

өтімсіз активтермен жєне орасан зор ќарыздармен ќалған дєрменсіз

шаруашылыќтар банкротќа ұшырады.

Дєрменсіз шаруашылыќ субъектілеріне банкроттауды жүргізу

кезінде несие алушылардың үлкен бөлігі ќанағаттанғысыз болып

ќалды, єрине, ќарыздары алынып тасталды.

1998 жылдан 2001 жылға шейін аграрлыќ секторда реформа-

ны жүргізу уаќытында 2284 шаруашылыќ банкрот деп жария-

ланды, ал 2001 жылдың басына ќарай солардан 1981 шаруашы-

лыќ (87%), соның ішінде 1574 – сот тєртібі мен 407 – сот тєртібінсіз

жойылды.

Ауыл шаруашылығы ќұрылымдарына банкроттауды жүргізу

бізге не берді? Бірінші кезекте, бағаның ќұнсыздануы мен дағда-

рысты кезеңдерде ќордаланған ќарыздардан шаруашылыќ субъек-

тілерді ќұтќарып ќалуға мүмкіндік туғызды. Сөйтіп, банкротќа

ұшырап жойылғандардың негізінде жаңадан ќұрылған кєсіпорын-

дарды айтпағанда, көптеген шаруашылыќтар өз ќызметін жаңадан

ќарызсыз бастауға мүмкіндік алды. Мысалы, банкроттауды жүргізу

кезеңінде (1998-2001 жж.) бұрынғы жекешелендірілген ұжымшарлар

мен кеңшарлардың негізінде 35 мың шаруа ќожалыќтары ќұрыл-

ды. Олардың негізгі бөлігі екі облыстың: Оңтүстік Ќазаќстан жєне

Алматы облыстары еңбеккерлерінің үлесіне тиді.
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Аграрлыќ секторда нарыќтыќ ќатынастарға ќарай бет бұру баяу

жүрді. Бұл негізінен саланың өз ерекшелігіне жєне еліміздің ауыл

шаруашылығында жинаќталған үлкен проблемалардың жүгіне

байланысты болды. Ауыл шаруашылығында айналым капиталы-

ның болмауы саланың дамуын тежеді; ауыл шаруашылығы тауар

өндірушілерін ќарыз ауыртпалығынан босату ќаржының барлыќ

проблемаларын шеше алмады. Негізгі ќорлар мен активтерге

мұќтаждыќ ауыл тұрғындарын несиелер алу үшін коммерциялыќ

банктерге баруға мєжбүр етті, алайда, жерге деген ќұќыќты ипо-

текалыќ несие алу үшін кепілге салудың нормативтік-ќұќыќтыќ

базасының реттелмеуі, сондай-аќ кепілдік мүліктің өтімсіздігі не-

сие бермеуге негіз болды. Жерге жеке меншік кезінде экономика

ипотекалыќ несиелеудің бұрыннан жетіспей келген тетігіне ие

болатын еді де, сонда белгілі бір наќты меншік ќұќығы ќажетті

ќаржыны алу үшін жарамды кепіл бола алатын еді.

Ауыл шаруашылығы сол уаќытта ұзаќ мерзімді инвестицияларға

өте мұќтаж болды, ал шаруашылыќ жүргізуші субъектілер заңмен

ќорғалатын жер шекаралары болмаған жағдайда, олардың жерді

уаќытша пайдалануы ауыл шаруашылығы секторына капиталдың

ағылуын ќамтамасыз ете алмады. Сонымен бірге, жалға беру

мерзімдерін айќындаудағы, келісім шарттарды бекіту, олардың

мерзімін ұзарту мен бұзудағы басты рөл жергілікті деңгейдегі

шенеуніктердің ќолында болды.

Мұндай жағдай жерді бөліп беру, оны астыртын пайдалану

жєне тапќан кірістерді жасырып ќалу жөніндегі єкімшілік шешім-

дерді көлегейлі сауданың ќұралына айналдырды. Жекелеген са-

рапшылардың бағалауы бойынша, ауыл шаруашылығы маќсатын-

дағы бір гектар жерді жалға алу жөніндегі єкімшілік шешімінің

бағасы жиналған астыќ өнімі ќұнының 6-дан 10 пайызына дейін

жетті.

Бұл келеңсіз сєттердің барлығы жер реформасына ќарсы шығу-

шылар сөздеріне желеу болды. Сондай-аќ олардың бұл жорамал-

дары жерді жекелеген ќолдарға бергеннен кейін жерді пайдала-

нудың тиімділігі артќан жоќ деген сылтаумен ушыќтырылды.

Алайда жерге жеке меншік ќұќығының енгізілуі, єсіресе, ќазаќ-

стандыќ экономиканың, соның ішінде ауыл шаруашылығы секто-

рының даму жағдайында, өте ќысќа мерзімде жерді пайдалану

тиімділігін ќамтамасыз етуге жєне ауыл шаруашылығында еңбек

өнімділігін арттыруға кепілдік береді деп сендірсек, онда бұл

ќате болар еді.
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Бұған ќоса, жер телімдерімен алаяќтыќ операциялар көбеймей

ќоймайды деген пікірлер де келтірілді, оған дєлел ретінде таяу

болашаќта бағасы айтарлыќтай өсуі мүмкін шектеулі активтерге

ќаржы алаяќтарының ќол салуына жерге меншік ќұќығының заң

жүзінде мойындалуы ыќпал етеді деген долбар да болды.

Өткенді көксеген көзќарастар да айтылды. Жерге мемлекеттік

меншікті жаќтаушылар жер ќатынастары екі экономикалыќ нєти-

жені – кєсіпкерлік кіріс пен рентаны туғызады деп сендірмек бол-

ды. Егерде жер иелері иемденсе кєсіпкерлік кіріс єбден дєлелді

болуы мүмкін, ал ренталыќ кіріс жер иесінің еңбегі болып табыл-

майтындыќтан рентаны ќоғам иемденуі керек ќой.

Осылармен ќатар жерге жеке меншікті сынаушылар мєселеге

жөнсіз саяси реңк берді, Ќазаќстанда жерге жеке меншікті енгізу

ќазаќ халќының тарихи орныќтылығы мен салт-дєстүріне ќайшы

келіп, єлеуметтік толќуларға єкелуі мүмкін деп соќты. Олардың

пікірінше, меншікті ќайта бөлісу болмай ќалмайды, мұның өзі жерге

байланысты кикілжіңдерді тудырады-мыс.

Өткенге көз жібере отырып, жерді жеке меншікке беруге ќарсы

шығушылардың сөздерінде кейбір дєлелді ќисындар бар екенін

жєне онымен келіспеске болмайтынын атап өткім келеді. Атап

айтќанда, біз мемлекет үшін жерге иелік ету мен оны жалға беру

ќұќығын өзіне ќалдыруының тиімділігі туралы пікірмен келістік.

Жерге мемлекеттік иелікті саќтай отырып, жерді сату-сатып алу-

сыз жалға беру ауылдыќ жерлерде нарыќтыќ тетіктердің шектеулі

єрекетін ќамтамасыз ете алатын еді.

Нарыќтыќ экономиканың одан єрі дамуы мен жер ќатынаста-

рындағы жаңа өзгешеліктердің пайда болуы «Жер туралы» жаңа

Заңның ќабылдануын талап етті. Аталмыш заң ќалыптасќан жағ-

дайды ескере отырып жєне нарыќтыќ экономиканың толыќќанды

жұмысын ќамтамасыз ету үшін ќалыптасатын болашаќќа арналып,

ќайта пысыќталып жасалды. Парламент мүшелерімен болған бір

кездесуде ауыл шаруашылыќ маќсатындағы жерлерге жеке меншікті

енгізу жөніндегі пікірімді тағы да айттым. Бұл негіздей айтылған

пікір болатын, себебі дүниежүзілік тєжірибенің де, біздің практи-

камыздың да көрсетіп отырғанындай ауыл шаруашылығындағы

жағдай көбіне-көп жер факторының нарыќтыќ ќатынастарда ќай

мөлшерде ќызмет ететініне байланысты болады. Оның үстіне, ќазіргі

ќолданылмай жүрген заңнамалыќ актілер бұған ќажетті ќұќыќтыќ

базаларды жасады.
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Бұдан кейінгі оќиғалар экономиканың аграрлыќ секторы мен

біздің халыќтың мұндай күрт өзгерісті шешімге єзір еместігін

көрсетті. 1999 жылы шілдеде Республика Парламентіне ќайта пы-

сыќталып ұсынылған «Жер туралы» Заң жобасын Үкімет жерге,

соның ішінде ауыл шаруашылыќ жерлеріне де жеке меншік енгі-

зуді регламенттеу жайында сөз болған ережелердің сыналуына

байланысты кері ќайтарып алды. Заң жобасын жасаушылар бірќа-

тар елеулі ќателіктер жіберген, себебі жобаны жасау жұмысына

ғалымдар, аграрлыќ сектордың ќызметкерлері тартылмаған жєне

ең бастысы, ауыл тұрғындарының мүддесі толыќтай ескерілмеген.

Екі жылға созылған айтыстан кейін барып, 2001 жылдың ќаңта-

рында бұл мєселені шешудің ымыраға келушілік нұсќасы ретінде

«Жер туралы» Заң ќабылданды. Алайда оны түпкілікті деп бағалау-

дың жөні жоќ еді. Солай болғанымен де, заң Ќазаќстан азаматта-

рына жерді жеке меншіктеу жєне оны  жалға беру ќұќығын берді,

ал мұның өзі ауылдыќ жерлерде экономикалыќ ќатынастарды

капиталдандыруды көздеген-ді. Менің ойлауымша, бұл заңмен жерді

меншіктенушілер табын ќалыптастыруға маңызды ќадам жасалды.

Бұл меншік иелері ойдағыдай дами отырып, кейіннен жер рефор-

масын толыќтай аяќтаудың басты күші болды.

2001 жылдың ќаңтарында ќабылданған Заңға сєйкес, респуб-

ликада жерге жеке меншік пен мемлекеттік меншік тең жағдайда

мойындалып, ќорғалады. Мысалы, жеке меншікке тікелей өз ша-

руасын, үй шаруасын (ќосалќы), бау-баќшасын жєне саяжай ќұры-

лысын жүргізу үшін ұсынылған жер телімдерінен басќа ауыл

шаруашылығы маќсатындағы жерлер берілмеді. Ауыл шаруашы-

лығы жерлеріне мемлекеттік меншіктің ќатынасына байланысты

2001 жылдың ќаңтарында ќабылданған Заңның мєні бұдан бұрын-

ғы заңдыќ актілермен салыстырғанда өзгерген жоќ. Жер шетел-

діктер мен азаматтыќ алмаған тұлғалардың жеке меншігіне беріл-

меді, олардың жерді тұраќты пайдалану ќұќығы мүмкін болмады.

Ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлер тек тауарлы ауыл

шаруашылығы өндірісін, ќорғаныштыќ орман ағаштарын өсіру

жұмысын, ғылыми-зерттеу, тєжірибе жєне оќу мекемелері жұмы-

сын, ќосалќы ауыл шаруашылығын, баќшашылыќ пен мал шаруа-

шылығын жүргізу үшін республиканың заңды жєне жеке тұлға-

ларына беріледі.

Єрбір ауыл тұрғынына өзінің шартты жер үлесіне ќалай билік

етуін өзі айќындау мүмкіндігі жер реформасының екінші кезеңінің

нєтижесі болып табылады. Ауыл тұрғындары алдарынан ашылған
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жаңа мүмкіндіктерді барынша жаќсы пайдалануды міндеттейтін

жерді меншіктену рөліне үйрене бастады. Ауыл тұрғындарының

санасындағы наќ осы өзгеріс біздің жерге жеке меншікті енгізуге

ќарай батыл ќадам жасауымызға – Ќазаќстан Республикасының

жаңа Жер Кодексін ќабылдауымызға мүмкіндік берген шешуші

фактор.

Жер Кодексінің жасалуы мен ќабылдануы,

2002-2003 жылдар

Жер Кодексін ќабылдау жєне сонымен бірге ауыл шаруашы-

лығы маќсатындағы жерлерге жеке меншікті енгізу мєселесіне еліміз

бірден келе ќалған жоќ, бұл өтпелі кезең мен экономикадағы

нарыќтыќ ќателіктерді дамыту жағдайында жер заңнамасын

жетілдірудің ұзаќ эволюциялыќ жолы болды.

Жер реформасының бірінші жєне екінші кезеңдері, дұрысын-

да, ауыл шаруашылығында сол кезде кенеттен болған дағдарысты

еңсеру жөніндегі өтпелі кезеңнің уаќытша шаралары еді. Рефор-

маның бірінші кезеңінің негізгі маќсаты жерге шаруашылыќ

жүргізуші субъектілердің мєртебесін айќындау, олардың мемле-

кетпен өзара ќатынасын ретке келтіру болды. Ол кезде жєне сон-

дай жағдайда жерге жеке меншік деген ұғым, ќалай десек те,

ќабылдарлыќ болмады. Жер реформасының бірінші кезеңі социа-

листік жер заңнамаларынан бас тартуды көздеді. Жермен жұмыс

істеген адамдардың барлығына олардың мемлекетпен арадағы жер

ќатынастарына байланысты аныќ түсіністік беру ќажет болды, ал

мемлекет ол кезде жерге меншіктің ерекше дербес ќұќығына ие

болатын.

Жер реформасының екінші кезеңінің негізгі міндеті аграрлыќ

секторды нарыќтыќ ќатынастарға кеңінен тарту болып табылды,

өйткені жердің жекелеген категорияларына жалға беру институ-

ты мен жеке меншік ќұќығы енгізілгендіктен, сондай ќатысуға

мүмкіндік туған. Өздеріңізге мєлім, жерге жеке меншіктің енгізі-

луін көздеген 1999 жылғы «Жер туралы» заң жобасын Үкімет

Парламенттен кері ќайырып алды. Бұл ауыл шаруашылығы маќса-

тындағы жерлерге жеке меншік институтын енгізу ќажеттігіне

Парламент мүшелерінің көзін жеткізу жөніндегі сєтсіз талпыныс



290   ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ

еді. 2001 жылдың ќаңтарында «Жер туралы» Заңның ымырашыл-

дыќ нұсќасының ќабылдануы Парламент пен Үкімет арасындағы

пікірталастың нєтижесі болды. Алайда, бұл заңда ауыл шаруашы-

лығы маќсатындағы жерлерге жеке меншік ќұќығын енгізуді

ќарастырмады.

Жер реформасының бірінші жєне екінші кезеңдері де, соны-

мен ќатар сол уаќыттың ағымдағы міндеттерінің орындалуы

еліміздегі жер реформасындағы ең маңызды оќиға – ауыл шаруашы-

лығы маќсатындағы жерлерге жеке меншікті енгізу алдындағы

өзінше бір дайындыќ сатысы болып табылды. Осы уаќыт ішінде

республикада 150 мыңнан астам шаруа ќожалыќтары жұмыс істеді.

Ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлердің 40 пайызы олар-

дың пайдалануында болды, мұның өзі жердің азғантай ғана топ-

тың ќолында шоғырлануына жол бермеді.

2003 жылға ќарай еліміздің экономикасы 90-шы жылдардағы

дағдарыстан толыќтай айығып ќана ќоймады, дамудың жоғары

ќарќынын көрсетті. Соңғы жылдардың ішінде жалпы ішкі өнімнің

тұраќты өсуі байќалады. Мысалы, тек 2003 жылы ғана еліміздің

жалпы ішкі өнімі 109,3% болды. Республика экономикасындағы

жалпы ќолайлы ахуал аграрлыќ секторды ќолдау мен тереңдетіл-

ген реформаларды жүргізу үшін ќосымша едєуір ќаржы бөлуге

мүмкіндік берді. Дегенмен, ќолдау орталыќтандырылған эконо-

мика кезеңіндегідей, жаппай баршаны ќамтитындай болмауы ке-

рек еді. Аграрлыќ секторды ќолдау ішінара сұрыпталған болуы

ќажет еді.

Менің тапсыруым бойынша «2003-2005 жылдарға арналған

мемлекеттік аграрлыќ азыќ-түлік Бағдарламасы» жасалды, онда

аталмыш саланы дамытудың стратегиялыќ бағыттары айќын берілді.

Бағдарлама сондай-аќ ең жоғарғы бєсекеге ќабілеттілікке жету

маќсатында мемлекеттік ќолдау басымдыќ болып саналатын сала-

ларды, аќыр соңында мемлекеттік ќолдаудың наќты көлемі мен

тетіктерін айќындауға тиіс болды. 2003 жылғы Ќазаќстан халќына

Жолдауымда, менің айтуыммен, ауылды жаңарту Үкімет жұмы-

сындағы негізгі басымдыќтардың бірі болып айќындалды, ал 2003-

2005 жылдар ауылды жаңарту жылдары болып жарияланды.

«Біз есте ұстауымыз керек: наќ осы ауыл тұрғындары кез

келген ұлттың түпкі шыќќан негізі болып табылады. Атап

айтќанда ол бєрінен бұрын тұраќтылыќќа жєне мыќты эволю-

циялыќ дамуға ұмтылады. Ол біздің ата-бабамыздың арман-

тілегі мен үмітін мєңгі-баќи санасында берік ұстап саќтаған-
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дыќтан, тєуелсіздік пен күшті мемлекеттілікті анағұрлым

өткір жєне нєзік ќабылдайды».

2003 жылға арналған Ќазаќстан халќына

Жолдаудан, 2002 жылдың сєуірі

Ауыл тұрғындары туралы айтќанда, мен жер реформасы біз

үшін Иранның көрнекті мысал болатынын єрдайым еске аламын.

Ќазаќстан ауыл шаруашылығы секілді ќиын саланы түбегейлі ре-

формалау үшін ќолайлы уаќытты таңдап алды. Экономика, тұтас-

тай алғанда, өсудің ұзаќ кезеңін өткеріп жатыр жєне оның келе-

шегі толыќ үміт күттіретіндей болып бой көрсетуде. Иран шахы

кезінде осыған ұќсас єрекетке барған. Кезекті араб-израиль соғы-

сынан кейін оларға єлемдік энергетика дағдарысы тап болған кез-

де елдің мұнайды экспорттаудан түскен кірістері бірнеше есе ұлғай-

ған. Тегерандағы үкіметке ешнєрсе алаңдатпайтындай болып көрініп

еді. Алайда ауыл шаруашылығы реформаларының нєтижесінде

жерсіз ќалып, дєстүрлі кєсібінен айрылған миллиондаған шаруа-

лар ќалаға ағылып келе бастады. Содан соң онда, єсіресе, Тегеран-

да дау-жанжал іздеп, ќарсылыќ білдіргендердің саны өсе түсті.

Мұның бєрі ќалай біткені баршаңызға мєлім. Ал 70-ші жылдардың

соңы шах билеген кезеңіндегі Иран экономикасы үшін ең бір жаќ-

сы уаќыт болған. Аяғы ќайғылы болып бітетіндей ештеңе сезілме-

ген-ді. Ол жылдары Ќазаќстанның өзінде де бєрі тыныш секілді

болғанмен, Одаќтың ќұлауы мен өмір сүру жағдайының нашар-

лауы біздің адамдарды есеңгіретіп жіберді.

Жер реформасын жүргізе отырып, біз єрдайым ирандыќ тєжіри-

бені ќайталамасаќ екен деп алаңдадыќ. Бір кездерде астыќ та мұнай

секілді «сары алтын» аталып еді, ал ќазір ауыл тұрғындары өз

күнін єрең көріп отыр. Олар үкімет тарапынан көрсетілген көмектің

азаюын да дұрыс ќабылдай бермеді. Бұл жағдайда ауылды жєне

ауыл тұрғындарының бұрыннан ќалыптасќан тұрмысын реформа-

лау секілді єлеуметтік ауыртпалыќ єкелетін өзгерістерді жүргізу

күтпеген оќыс нєтижелерге апарып соќтыруы мүмкін. Экономика-

лыќ көрсеткіштер жаќсарып, ќала тұрғындарының тұрмыс деңгейі

көтерілген сайын біз кеңестік экономиканың жетілмегендігінен

ауыл шаруашылығы, атап айтќанда, наќ соның еңбеккерлері на-

рыќќа өту кезеңінің зобалаңын көбірек тартып, барлыќ ќиынды-

ғын солар көріп отырғанын біз жаќсы түсіндік. Сонымен ќатар, біз

ауыл шаруашылығын жаппай ќаржыландырудың кеңестік жүйесіне

ќайтып оралудың мүмкін еместігі туралы аныќ та ұғыныќты етіп

мєлімдедік.
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«Жұрттың барлығына наќтылап айќын ұғындыратын нєрсе:

ауылды ќолдау дүниенің бєрі-бєрісін түгелдей мемлекеттің

демеуші ќаражаты мен ќайтарымсыз ќаржыландыруында бол-

мауы керек жєне олай болмайды да. Біз бұрынғы болған масыл-

дыќ пен мемлекеттік ќамќорлыќтың тєжірибесін ќайта ќал-

пына келтіре алмаймыз жєне олай істемейміз.

Адамға, оның өзі үшін жєне отбасы үшін табыс тауып, күн

көре алатындай жағдай туғызуға алдағы уаќытта да маќсат-

ты жұмыс істеу керек, кім жұмыс істей біледі жєне кім өзінің

еңбексүйгіштігін көрсетеді, соларды ќолдауға тиіспіз. Міне, халыќ

пен оның болашағы алдындағы мемлекеттік жауапкершілік осы-

дан тұрады.

Мемлекеттің барлыќ ќаржы-экономикалыќ, соның ішінде

єлеуметтік жєне ауыл шаруашылыќтыќ саясаты, тек адам-

дардың өмір тіршілігі мен нарыќтың жұмыс істеуі тұрғысынан

тиімді аумаќтарға ғана сұрыпталып бағытталуы керек».

2003 жылға арналған Ќазаќстан халќына

Жолдауынан, 2002 жылдың сєуірі

Экономиканың басќа да салалары жоғары ќарќынмен өскен

жағдайда еліміздің аграрлыќ секторы єлі де ауыр жағдайда болды.

Мысалы, 2000-2003 жылдардың кезеңінде жалпы ішкі өнімдегі ауыл

шаруашылығының үлесі орташа есеппен алғанда небєрі 8,2% бол-

са, ал республиканың барлыќ тұрғындарына (маусымға байланыс-

ты) шаќќандағы ауылдыќ аймаќтар тұрғындарының үлесі – 35%-

40%-ға жуыќ болды. Ауыл шаруашылығы өндірісінде жаңа техно-

логиялардың баяу енгізілуі, ќаржы ресурстарының жеткіліксіздігі,

сондай-аќ басшы кадрлардың басќарушылыќ деңгейінің төмендігі

себебінен ауыл еңбеккерлері жұмысының өнімсіздігі көзге ұрып

тұрды.

Елімізде мыќты ауыл шаруашылығының секторы болуы оны-

мен байланысты минералдыќ тыңайтќыштар өндірісі, ауыл шаруа-

шылығы машиналарын жасау, жеңіл жєне тамаќ өнеркєсібі, сон-

дай-аќ технологиялыќ тізбек бойынша тағы басќа да салаларды

аяғынан тік тұрғызуға көмектескен болар еді. Демек, мұндай эко-

номикалыќ көрсеткіштердің єсері еліміздің экономикасы үшін ора-

сан зор болар еді. Біздің ауылға деген ерекше көзќарасымызға

себеп болған демографиялыќ, көші-ќон жєне єлеуметтік фактор-

ларды да айта кетпеске болмайды.
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Менің айтуыммен болашаќта ауылдыќ аумаќтардың тұрғында-

рын ќалай  ќоныстандыру моделін жасау тапсырылды. Бірќатар

уаќыт тоќырап ќалған шағын ќалалардың тағдырын шешуді де

батыл түрде айќындау ќажет болды. Елімізге келешегі бұлыңғыр

аумаќтардан дамыған аумаќтарға, аудан орталыќтары мен шағын

ќалаларға ќарай ќоныс аудартатын ішкі көші-ќонды ынталандыру

жөнінде мемлекеттік саясат керек еді. Ол көші-ќон тасќынын бас-

ќару мен жоспарлау, орналастыру, тұрғын үй жєне жермен ќамту,

оралмандарға жаңа мамандыќ беру мєселелерін ескеруі ќажет

болатын.

Ќазаќстанда ауылдыќ жерлерге адамдардың ќоныс аударуы

тарихи тұрғыдан алғанда, єсіресе, кеңестік єміршілдік-єкімшілдік

экономика дєуірінде өте сєтсіз болды, мысалы, бұл ќазіргі нарыќ-

тыќ экономика тұрғысынан алып ќарасаќ та, сондай-аќ єлеуметтік

жєне экологиялыќ түсініктер бойынша да тым жайсыз еді. Нєти-

жесінде көптеген ауылдыќ жерлерде экономикалыќ тоќырау

үйреншікті жағдай болды.

 «<...> дағдарыс ауыл шаруашылығы өндірісінде тұрғындар-

дың жаппай ќоныс аударып көшуіне жєне ауылдыќ елді мекен-

дердегі өмірді ќамтамасыз ету жүйесінің ќұлауына єкелді. Бұл

үрдіс ќазір де жалғасуда. Тек 2000-2002 жылдары 300-ге жуыќ

елді мекендер өз-өзінен ќұрып кетті. Єкімдіктердің мєліметі

бойынша, бүгінде тұрғыны жоќ 136 ќысќартылмаған ауылдыќ

елді мекен есепте тұр.

Облыстыќ єкімдіктер берген ресми мєліметтердегі 7660

ауылдыќ елді мекендердің 500-інен астамында тұратын адам

саны 50-ге жетпейді, сондай-аќ ќалалардың (317) шекаралыќ аумаќ-

тарына сансыз станциялар мен разъездер (257), ауылдар

біріктірілген, олардағы тұрғындар іс жүзінде ауыл шаруашы-

лығы жұмыстарымен айналысады. Олардағы тұратын тұрғын-

дар саны 579540 адамды ќұрайды, бұлар өздерін ауылдыќтармыз

деп есептейді жєне ауыл проблемасына мемлекеттің назар

аударуына үміттенеді. <...>».

Ќазаќстан Республикасы ауылдыќ

аумаќтарының 2004-2010 жылдарға

арналған Мемлекеттік бағдарламасынан.
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Дегенмен, шынында аграрлыќ секторды терең реформалау жер

ќатынастарына байланысты ең негізгі мєселені шешу жердің түгел-

дей мемлекеттік меншікте болуынан бас тартпайынша мүмкін бол-

мады. Жерге үстемдік етуші мемлекеттік меншік түрінің басты

кемшілігі, оған деген шалағай көзќарас, оны ұќыпсыз, тіпті астыр-

тын пайдалану болып келді. Мысалы, 2001 жылы Ќазаќстан Рес-

публикасы Президенті Єкімшілігінің жүргізген зерттеулері 3 мың

гектар жерге астыртын егін егілгенін аныќтады.

Жерді тек уаќытша пайдалануды ќарастырған заңнама ауыл

шаруашылығында тұраќты жер ќатынастарының дамуына ыќпал

етпеді жєне жер пайдаланушылардың ертеңгі күнге деген сенімін

арттырмады. Атап айтќанда, ауыл шаруашылығы маќсатындағы

жерлерге жеке меншіктің жоќтығы аграрлыќ секторда инвестиция-

ның өсуіне кедергі келтірді. Жеке меншік капитал тєуекелдікті

барынша азайту маќсатымен өзінің ќаражат салымдарын алғашќы

жылы-аќ пайда беретін ең жаќсы жерлерге салуға ұмтылды. Жер

реформасының үшінші кезеңінің басына таман ауыл шаруашы-

лығы үлесіне инвестицияның жалпы көлемінен небєрі 1,5% тиді.

Оның үстіне ќолданыстағы заңнама кепілдік ќатынастардың

дамуына ыќпал етпеді. Топыраќ бонитеті жєне бағалаудың осы

заманғы єдістері туралы аќпараттың жеткіліксіздігі жер салығы

мөлшерін наќты айќындау мен саралап жіктеуге мүмкіндік бер-

меді. Топыраќ ќұнарлылығын арттыруға ынталандыратын эконо-

микалыќ тетіктің болмауы шаруашылыќтардың жерді пайдалану

жауапкершілігін төмендетті. Нєтижесінде ќолданыстағы жер ќұќығы

ауылдағы нарыќтыќ ќатынастардың дамуын тежеп келді.

Ќалыптасќан жағдайды ескере отырып, мен 2003 жылға арна-

лып, 2002 жылдың сєуірінде жария болған Ќазаќстан халќына

Жолдауымда Үкіметке «Жерге жеке меншік туралы» заң жоба-

сын жасап, Парламентке ұсынуды тапсырдым. Заң жобасын

талќылау бойынша өріс алған пікірталастардың нєтижесі жыл өткен-

нен кейін Үкімет пен Парламент арасында текетірес туғызды да,

оның аќыр-соңы Үкіметтің отставкаға кетуімен аяќталды.

Бұл текетірестің бірнеше негізгі себептері болды. Біріншіден,

жобаны жасаушылар депутаттардың жер телімдері шартты жер

үлестерін иемденушілерге тегін таратылып берілсін деген ұсыны-

сымен келісе алмады, өйткені бұл мұндай үлесі жоќ азаматтардың

конституциялыќ ќұќығын бұзу болып табылатын еді. Жердің өзі

базалыќ жєне кадастрлыќ ќұны бар өндіріс ќұралы болғандыќтан

да жағдай өте күрделілене түсті. Үкімет ќорғап шыќќан екінші

пункт жеке меншікке сату үшін арналған телімдердің мөлшері

туралы болды. Оның алғашќы нұсќасында бұл ауданның ауыл
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шаруашылығы маќсатындағы жерлерінің жалпы көлемінің 10%-

ынан аспауын ќарастырды, оған ќоса түпкілікті шешім ќабылдау

жергілікті биліктің еншісінде ќалды. Мєжіліс Жер Кодексінің

жобасында екі есе кем көлемді бекітуді ұсынды. Алайда мамандар

бұл нұсќа барлыќ ауыл шаруашылығы ќұрылымдарының 60%-ын

бөлшектеп жібереді деп санады. Яғни, ірі жер иеленушілердің

ауыл шаруашылығы телімдерінің ќандай да бір бөлшегі мемле-

кеттің иелігінде, ал басќасы – жекелеген адамдардың ќолында

ќалатын болды. Бұл инвесторларды үркітіп, ќолданыстағы шаруа-

шылыќ субъектілерінің єрі ќарай ұсаќтап кетуін тудыратын еді.

Үкіметтің келесі ќарсылыќ білдіруі заңды жєне жеке тұлғалар

үшін жеке меншікті енгізудің түрлі мерзімдерінің тағайындалуы

жөнінде болды. Депутаттар ұсынған нұсќада ауыл шаруашылығы

маќсатындағы жерлерді Жер Кодексі күшіне енісімен бірден жеке

тұлғалардың меншігіне, ал заңды тұлғаларға тек 3,5 жылдан соң

беру мєселесі айтылды. Бұл шаруашылыќ субъектілері теңдігінің

принципін бұзатын болды. Яғни жеке тұлға ретіндегі шаруа ќожа-

лығы жер телімдерін жеке меншікке бірден сатып алса, ал заңды

тұлға ретіндегі өндірістік кооперативтер, шаруашылыќ серіктестік-

терге мұндай ќұќыќ тек 3,5 жылдан соң ғана берілмек. Ал егерде

бұл заңды тұлғалардың жерлері олардың мүшелерінің, яғни жеке

тұлғалардың шартты жер үлестері есебінен ќұралатынын еске-

ретін болсаќ, онда заңды тұлғалар 3,5 жыл бойына өз мүшелері-

нен жерді жалға алуы керек, басќаша айтќанда, еңбек ұжымы өз-

өзінен жерді жалға алуы тиіс. Бұл таңданыс туғызды.

Мєжіліс депутаттары ұсынған ќосалќы жалгерлікті 2007 жылға

дейін ұзарту мєселесіне ќатысты тағы бір келіспеушілік болды.

Үкіметтің пікірі бойынша, бұл нұсќа, бір жағынан, жалға бе-

рушілердің масылдыќ мерзімін ұзартуға, екінші жағынан, ауыл

шаруашылығы өнімдерінің өзіндік ќұнының негізсіз өсуіне апарып

соќтырған болар еді.

Принципті маңызы бар соңғы пункт – ауыл шаруашылығы

маќсатындағы жерлерді сатудан түскен ќаржыны дайын тұрған

Ұлттыќ ќорда емес, жаңадан ќұрылатын институттарда жинаќтау

туралы еді, мұның өзі ќосымша бюджеттік шығыстарды туындата-

тын болды. Єрі концепциялы, єрі принципті алауыздыќтар көрер

көзге айќын болып тұрды. Үкіметтің ұстанымы: «Егер де Жер

Кодексі осы нұсќасында өтетін болса, онда ол біздің ауыл шаруа-

шылығымызды ќиратуы мүмкін» дегенге келіп тірелді.

Бұл Заңның ќабылдануы мүмкін екендігін түсінген Үкіметтің

кейбір шегіністерге баруын депутаттар өздерінше бопсалай баста-
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ды. Депутаттардың ұстанымы мынадай болды: «Егер де біздің өзгер-

тулерімізді енгізбесеңдер – бүтіндей Заң үшін дауыс бермейміз».

Сонымен, бір шегіністен кейін, бір баптан кейін бір бап; аќырын-

да, сен маған, мен саған деген сияќты, бап соңынан бап талќыға

түсті, аќырында, кабинет мүшелері Мєжілістен Сенатќа мүлде

өзгеріп кеткен нұсќа берілді дегенді айтысты. Іс жүзінде, басќа

заңнамалыќ акт берілді, ал Үкімет ұсынған нұсќа кері ќайта-

рылған болып шыќты.

Парламент депутаттарының барлыќ дєлелдері мен ќарсылыќ

уєждері, олар сайлаушыларының пікірін көрсететіндіктен, маңыз-

ды саналды, біраќ олардың бєрі бірдей іске жарамды емес еді.

Сөйтіп, екі жаќтың да єрбір дєлелі, єрбір ќарсылығы ескеріліп,

сарапталды, бағаланды, назарға алынды. Єйтсе де, заң жобасының

бірќатар баптарына Үкімет енгізген өзгертулерге ќарамастан, де-

путаттардың бұл мєселе бойынша Үкімет ұстанымымен сай кел-

мейтін ұстанымдары айтылды. Бірден-бір ќұќыќтыќ жол ќалды, ол

Парламенттің Үкіметке сенім білдіруі туралы мєселе еді. Егер де

Парламент үштен екі дауыспен сенімсіздік білдіру туралы шешім

ќабылдаса, онда Президент Парламентті немесе Үкіметті таратуды

шешуі керек. Егер Парламент сенімсіздік білдіру үшін дауыс са-

нын жинап ала алмаса, онда Үкіметтің заң жобасы өтеді. Дауысќа

салу кезінде дауыс былай бөлінді: Мєжілістің жетпіс жеті депута-

тынан елу бес депутат жєне Парламент Сенатының отыз жеті

депутатынан үш депутат Үкіметке сенімсіздік білдірді, біраќ та

сенімсіздік білдіруге Сенаттың үштен екісі дауыс беруі керек еді.

Сонымен, іс жүзінде бүкіл Парламент ќажетті дауыс санын

жинай алмады. Алайда Иманғали Тасмағамбетов егерде

Мєжілістің елу бес депутаты (басым көпшілігі) оған ќарсы бол-

са, онда ол Премьер-министр болып ќала алмайтынын айтты да,

өз еркімен ќызметтен кетемін деп шешті. Оны мен Мєжіліс

спикері арасындағы жаќсы ќалыптаспаған ќатынас та бұл жерде

аз рөл атќарған жоќ.

Экономиканың жаќсы өсу ќарќынымен бірге бізде азаматтар-

дың єлеуметтік жағдайын оңалту, мєдениетке, білім беруге, ден-

саулыќ саќтауға баса көңіл бөліп, адам ресурстарын дамыту

мүмкіндігі пайда болды. Бұл жұмысќа єлеуметтік салада жұмыс

тєжірибесі бар адам сай келетін еді. Сондай адам Иманғали Тасма-

ғамбетов болды. Ол менің көптен бергі сенімді єріптесім болатын.

Єкім болып та үлгерген еді жєне Үкіметке де тосыннан келген

адам емес еді. Парламентке ұсынылған заңдардың баяу ќарасты-

рылуы оның белсенді болмысын бұзды. Осы жағдайды айќындай

айтќанда, жас ұрпаќќа сабаќ боларлыќ аќыл берсем деймін: мем-
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лекеттің жоғарғы басшылары ел мүддесі туралы єңгіме жүріп

жатќанда, өздерінің сезімін ұстай білуі керек.

Үкімет отставкаға кеткен соң, мен Сенаттың да, Мєжілістің де

депутаттарымен кездестім. Үкімет ұсынған заң жобасының нұсќа-

сын сан рет түсіндіріп, ќорғауыма тура келді. Жер мєселесінің

шешілуі ќарағайдың жас өскінін еске түсіреді. Ол ќұрғаќшылыќќа,

кейде дауылдатып соќќан желдің екпініне ќарамастан, ќасарысып

биікке бой көтереді. Біраќ оның жолында кездескен кедергілер

осынау ќуатты да сымбатты ағашты бір бұратылған сиыќсыз кей-

іпке түсіретіндей ќатер төндіртеді. Жеке меншікті енгізу керек пе

єлде керек емес пе деген мєселелер ауыл шаруашылығының да-

муы мен одан єрі өсуі үшін кедергі болды, сондыќтан оның шешімін

ұзаќќа созу бізді мүлде «күдіктің ќұй батпағына» батырып жібе-

ретін еді.

Мен Конституциялыќ кеңеске жүгіндім: егер ол сол кезде Жер

Кодексінің барлыќ ережелерін Конституцияға сєйкес деп таныса,

мен оған ќол ќойған болар едім де, ал жоба іске асып кетер еді.

Алауыздыќты депутаттармен тағы да талќылай келіп, біз ортаќ тіл

таптыќ. Осылайша бұл кодекс үшін күрес ќызу шиеленіспен өтіп,

еліміздің ауыл шаруашылығын реформалау жөніндегі ең соңғы ірі

ќадам жүзеге асырылды, сондыќтан жаңа Жер Кодексі ауыл тұрғын-

дарының игілігі мен Ќазаќстан ауылдарының ќалыптасуына жұмыс

істеуі керек.

2003 жылдың 20 маусымында мен Жер Кодексіне ќол ќойдым,

оның ең басты жєне маңызды өзгерісі ауыл шаруашылығы маќса-

тындағы жерлерге жеке меншік институтының енгізілуі болды.

Республиканың ерекшелігі мен өткендегі тєжірибесін ескере

келіп, Кодекс жер пайдаланудың үш түрін – тұраќты пайдалану,

уаќытша пайдалану (жалға беру) жєне жеке меншік түрлерін ќарас-

тырды. Кодекске сєйкес, мемлекеттік кєсіпорындар тұраќты жер

пайдаланушылар болды, ал шетелдіктер мен шетелдік заңды тұлға-

лардың кемінде 10 жыл мерзімге тек жалға алуға ғана ќұќығы

болды, біраќ олардың жер телімдерін кепілдікке беруден басќа

ешќандай келісім жасауға ќұќығы болмады.  Енді Ќазаќстан Рес-

публикасының жеке тұлғалары  мен мемлекеттік емес заңды тұлға-

лары мемлекет меншігіндегі ауыл шаруашылығы маќсатындағы жер

телімдерін иеленуге жеке меншік ќұќығын алды. Сонымен ќатар

аталмыш жер телімдеріне иелік ету ќұќығын кадастрлік ќұны (ба-

ғаланған) бойынша жєне Үкімет тағайындаған кадастрліктің 75%-

ы мөлшерінде, жеңілдетілген баға бойынша сатып алуға болады.

Осы екі жағдайда да жердің ќұнын 10 жыл мерзімге дейін бөліп-

бөліп төлеу ќарастырылған. Жеке меншік институтымен ќатар 49
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жылға дейін жалға беру институты саќталды, біраќ оны кепілге

беруден басќа ќандай да бір келісім жасауға болмайды. Басќаша

айтќанда, жерді мемлекеттен міндетті түрде сатып алу шарт емес,

оны жалға алу мерзімін жалғастыра беруге болады. Ауыл шаруа-

шылығы маќсатындағы жерлерді жеке меншікке сатудан түскен

ќаржы Ұлттыќ ќорға аударылады.

Жер мєселесі шынында да даулы мєселе болды, ол ќазаќстан-

дыќ ќоғамның єр түрлі топтары арасында сан алуан пікірталастар,

ќайшылыќтар туғызды. Сын түрінде айтылған пікірлерді талдай

келіп, біз жеке меншікке ќарсылардың келтірген уєждерінің көбі

жеткілікті түрде дєлелді емес екенін жєне ќазаќстандыќ жер пай-

далану тєжірибесіне сєйкес келмейтінін байќадыќ.

Мысалы, ең үлкен ќауіп жерді «латифундистер» дейтіндер са-

тып алады дегеннен шыќты. Олар шынында да, ауыл шаруашылы-

ғында ќосалќы жалгерлік жағдайында жұмыс істейтін инвестор-

лар болып табылады. Сондыќтан жер шаруалар үшін ќол жетпес-

тей болып ќалуы мүмкін деген сөздер айтылды. Єлемнің көптеген

елдерінде, соның ішінде АЌШ пен Ресейде, мұндай компаниялар

өндірісті интеграциялаушы деп аталады, олардың иелігінде жер

мүлде болмайды. Жаңағыдай жағдайға жол бермеу үшін Кодексте

белгілі бір шаралар ќарастырылды. Жердің бір ќолға шоғырла-

нуын болдырмау маќсатында азаматтар мен заңды тұлғалардың

жеке меншігіне мемлекет ұсынған жер телімдерінің аќырғы мөлше-

ріне шектеу енгізілді. Ауыл шаруашылығы жерлерін ең алғашќы

кезекте сатып алуды ќамтамасыз ету маќсатында ауылшаруашы-

лыќ білімі, аграрлыќ секторда жұмыс істеген тєжірибесі бар жєне

аталмыш ауылда тұратын азаматтарға шаруа (фермерлік) ќожа-

лыќтарын жүргізу үшін жер телімдерін алуға артыќша ќұќыќ

беру ќарастырылды.

Жер нарығын толыќтай ырыќтандыруды жаќтаушылар оны

сатудағы, соның ішінде, шетелдік азаматтарға ќойылатын барлыќ

шектеулерді алып тастауды ұсынды. Бұл тұста ауыл шаруашылы-

ғына шетелдік инвестицияны тарту ќажеттігі басты дєлел болды.

Бұл уєж жеткілікті түрде дєлелді болмады, өйткені, ауыл шаруа-

шылығының ерекшелігін ескерсек, єлемдегі барлыќ елдерде ауыл

шаруашылығы секторына демеу ќаражаты көрсетіледі жєне онда

тек ұлттыќ капитал ғана жұмыс істейді.

Кодекс ќабылданғаннан кейін де ай бойы түйінді мєселелер

бойынша пікірталастар тоќталған жоќ, ал кезекті астыќ жинау

науќаны ауыл тұрғындарын жаңа Жер Кодексі жағдайында өздерінің

үйреншікті істерімен айналысуына мєжбүр етті.



Жер мєселесінің эволюциясы    299

Жер Кодексін ќабылдағаннан кейін

Мен осы тарауды жазған кезде, Жер Кодексінің ќабылданға-

нына жєне ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлерге жеке

меншіктің енгізілгеніне екі жылдан астам уаќыт болып еді. Мен

ќабылданған шешімнің жєне таңдап алған саясаттың дұрысты-

ғына көзімді тағы да жеткізе түстім. Жеке меншік ќоғамдағы

саяси тұраќтылыќтың іргетасы болды жєне єлі де бола бермек.

Жер реформасы нарыќтыќ институттардың дамуы мен нығаюы-

на бағытталған. Ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлерге

жеке меншікті енгізуге ќарсы болғандардың болжамдары, жерді

«латифундистер» жаппай сатып алып ќояды деген сєуегейлік-

тері аќталмады.

2004 жылғы 20 тамыздағы дерек бойынша, жеке меншікке

30 мың гектар ауыл шаруашылығы маќсатындағы жерлер алы-

ныпты. Сарапшылардың пікірінше, таяу арадағы он жылда жердің

10-15%-дан аспайтын ғана көлемі сатып алынбаќ. Жерге ќойыл-

ған бағаның жоғары болуына байланысты, фермерлер үшін ең

ќолайлысы – оны мемлекеттен жалға алу. Бұл біз сияќты жос-

парлы экономикадан нарыќтыќќа өткен Шығыс Германияның

тєжірибесімен дєлелденеді. 1991 жылдан 2003 жылдың өн бой-

ында Шығыс Германияда, мемлекеттің меншігінде болған жер-

лердің бар-жоғы 6%-ы ғана сатып алынған. Біраќ ол тєжірибеге

ќарамай-аќ, талќылау барысында депутаттар енгізген кейбір шек-

теулер Жер Кодексінде орнын тапты. Менің ойымша, жекелей

алғанда, сатып алынғаннан бергі он жылдың ішінде ќайта са-

туға тыйым салатын бұл шектеулер артыќ жєне тиімсіз болып

табылады. Біраќ ең басты нєрсе бұл емес.

Жер реформасының табысты болуы ұзаќ мерзімді кешенді

шараларды іске асыруға тікелей байланысты. Ауылшаруашылыќ

маќсатындағы жерлердің жеке меншігіне рұќсат еткен Жер Ко-

дексінің ќабылдануы Ќазаќстандағы жер ќатынастарын жетілді-

рудің жєне жер нарығын дамытудың жолындағы тек алғашќы

ќадамдар ғана. Айта кету керек, осы ќадамның өзі-аќ экономи-

каның аграрлыќ саласын серпілтіп тастады. Жеке капитал ауыл-

дағы мемлекеттік саясатќа сенді жєне енді ќаржыны кєдімгідей

агроөнеркєсіптік кешенге сала бастады.

2002-2005 жылдарда ауылды ќолдауға арналған бағдарлама-

ның уаќытында ќабылдануы өзінің нєтижесін беруде. Мемлекет

ауыл тұтынушысын ќолдауға бір жарым миллиард АЌШ долла-
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рын жұмсады. Бұдан басќа ерекше салыќ жеңілдіктері берілді.

Жанұялар тек жер салығын  ғана төлейді, ол барлыќ басќа

салалар төлейтін салыќтардың 20%-ы ғана. Мемлекет малды асыл-

дандыруға, тұќымды жаќсартуға, суармалы жер шаруашылығы-

на, минералды тыңайтќыштарға демеу ќаржы беріп отыр. Инфра-

ќұрылымды, ауызсумен ќамтамасыз етуді, мектептер мен ауру-

ханалар ќұрылысын жаќсартуды ќарастыратын ауылдыќ жер-

лерді дамыту бағдарламасы өз алдына іске асырылды. Өндірілген

өнімнің шынайы иесіне айнала отырып, ауылдыќтар лизингке

ќазіргі заманның техникасын сатып алуға ќол жеткізді. Аграр-

лыќ секторды жүйелі түрде дамытуға ќажетті заңдар ќабылдан-

ды. Бұл жерде ауылдың мєселелерін жүйелі түрде шешу жөнінде

жұмыстар жүргізіп отырған ауыл шаруашылығы министрі Ах-

метжан Есімовтің еңбегін атап кеткен жөн. Тєжірибелі маман,

басќарушы, өз ісіне берілген адам, тєуелсіздік алғаннан бергі

жылдардың ішіндегі ең үздік ауыл шаруашылығы министрі.

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 2006 жылдың

бірінші жарты жылдығында жалпы республика бойынша 77,5

млрд. теңге болды, бұл 2005 жылдың осы кезеңіне ќарағанда

3,8% артыќ.

Сонымен ќатар, жер реформасын одан єрі тереңдетуге бай-

ланысты жєне Ќазаќстандағы жер нарығының өркениетті түрде

ќызмет істей бастауына серпін беру үшін үлкен жұмыстар

атќарудың ќажеттігін мен түсінемін.

Мемлекет үнемі іске асырылып жатќан жер реформасының

негізгі жағдайларымен жєне оны іске асырудың тетіктерімен ауыл

халќын үздіксіз хабардар етіп тұруы тиіс. Фермерлерді ќолдай-

тын тұраќты консультациялыќ-ќұќыќтыќ жүйені ќалыптастыру,

жерді тиімді пайдалануға жєне топыраќ ќұнарлығын арттыруға

жұртты ынталандырып отыратын тетіктер жасалуы керек.

Ќазіргі кезде бекітілген жер салығы мөлшерінің көлемі жер

ќыртысы бонитетінің балдары бойынша есептеледі, ол жердің

кадастрлыќ (бағалаулыќ) ќұнына байланысты емес. Жер тиімді

пайдаланылмаған, оны өңдеудің тєртібі бұзылған, оның пайда-

лану бағыты өзгерген жағдайда, Жер Кодексінде жазалау шара-

лары ғана ќарастырылған (жерге меншік ќұќығы жєне оны пай-

далану ќұќығы жойылады). Нарыќтыќ экономика жағдайында

топыраќ ќұнарлығын саќтауға, жерді үнемді жєне тиімді пайда-

лануға ынталандыру үшін бұл шаралар жеткіліксіз. Ќарапайым

тілмен айтќанда, үнемсіз пайдаланған жағдайда тек ќана жаза-

лап ќана ќоймай, сондай-аќ жерге ұќыптылыќпен ќарауды ын-

таландырып отыруымыз да ќажет. Өйткені топыраќ ќұнарын
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ќалпына келтіруге байланысты шаралар ќолданғаннан гөрі тиісті

талаптарды бұзбау єлдеќайда оңай.

Ауыл шаруашылығын несиелеу жүйесін дамыту ќажет.

Кепілдік базасының жетіспеушілігінен жєне банк пайыздары-

ның ќымбаттығынан ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші-

лерге несие алу єлі де ќиын. Жер нарығының дамуына байла-

нысты бұл проблемалар біртіндеп жоғалады.

Осымен ќатар істің бюрократтығын одан єрі азайту шарала-

ры ќабылдануы керек. Тек ќазірдің өзінде барлыќ жерлерде

мемлекеттік органдардың ќызметінде «бір терезе принципі»

енгізілді жєне нєтижелі ќызмет атќарып тұр. Лицензиялау

түрлерінің саны азаюда. Жер бөліктеріне ќұќыќ алу тєртібі біраздан

кейін мүлде жеңілдейтін болады. Бұл проблема мемлекеттік орган-

дардың єр түрлі ќозғалмайтын мүлікке ќұќыќты тіркеу жүйесінің

жетілмегендігіне жєне бірін-бірі ќайталанылатындығына байла-

нысты болып отыр. Ќазаќстанда электронды үкіметтің дамуымен,

ќарапайым шаруаларға жер ќұќығын бекітетін ќұжаттарды алу-

дың тєртібін жеңілдететін, электронды кадастр жасалады.

Сонымен ќатар реформаны жүргізу барысында жалпы са-

лаға баса назар аудару ќажет, себебі ауыл шаруашылығы – бұл

экономиканың бір саласы ғана емес, сондай-аќ єлеуметтік мєсе-

лелердің үлкен жиынтығы. Бұл сала мемлекеттің өмірінде ерек-

ше рөл атќарады. Бұған ќоса, ауыл шаруашылығын ќолдай оты-

рып, мемлекет масылдыќ менталитеттің ќалыптасуына өзі жағ-

дай туғызып алмауы керек.

Мемлекет ќолайлы жағдайды тек болашағы бар жерлерге

ғана туғызады. Бұл ќолдау инфраќұрылымға жєне єлеуметтік

салаға инвестиция салу түрінде болады. Дєлірек айтќанда, ол

салынатын мектептер, ауруханалар, жолдар жєне ауызсумен ќам-

тамасыз ету жүйесі түрінде болмаќ. Тиімді ауыл шаруашылы-

ғын ќалыптастыру, бірінші кезекте, фермерлік шаруашылыќтар-

дың өздеріне, адамдардың жаңа нарыќтыќ принциптер бойынша

жұмыс істеу жєне оған сєйкес ќайтадан оќып-үйрену ниеттері-

не байланысты. Тиімді шаруашылыќты ќалыптастырудың үлгісі

ретінде мынадай мысалды келтіруге болады. АЌШ-та 1 фермер

жылына 38 мың доллар өнім өндіреді екен. Бұл көрсеткіш Авст-

ралияда – 22 мың АЌШ долларына, Канадада – 17 мың АЌШ

долларына тең көрінеді. Ќазаќстанда ауыл шаруашылығының

бір ќызметкеріне єзірге жылына 900 АЌШ доллары келеді.

Сондыќтан мемлекеттің таяу арадағы негізгі маќсаты – мем-

лекеттің ешќандай тікелей араласуынсыз, еңбек өнімділігі жоға-

ры жєне бєсекеге ќабілетті жеке меншік агроөнеркєсібінің ќыз-
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мет істеуі үшін ќолайлы жағдайларды ќалыптастыру. Таяу уаќыт-

тарда Ќазаќстанның ауыл шаруашылығында, инвестициялыќ тар-

тымдылыќты жєне осы саланың экономикалыќ тиімділігін ынта-

ландыратын, өркениеттендірілген жер ќатынастарының орнай-

тынына менің сенімім мол.

Осындай оптимистік болжаулар жасауға, менің пікірімше,

мүмкіндік беретін не нєрсе? Бұл – біріншіден, жер ќатынаста-

рын реформалау саласындағы жетістіктер: ауылшаруашылыќ маќ-

сатындағы жерлерге жеке меншік ќұќығының енгізілуі, ќосалќы

жалгерлік институтын жою, жер заңнамасын жүйелеу. Екінші-

ден, ауылдағы жағдайдың жаќсарғандығын дєлелдейтін аграр-

лыќ сектордың соңғы жылдардағы экономикалыќ көрсеткіштерінің

тұраќты өсуі. Үшіншіден, Жер Кодексінің ќабылдануы жер ќаты-

настарындағы реформаның аяќталғандығын көрсетпейді.

Эволюциялыќ үрдіс шексіз, яғни, біз бірлесіп келешек тура-

лы ойлауымыз керек. Мысалы, «Ќазаќстан Республикасының Жер

Кодексіне ќосымшалар енгізу туралы» Заң ќабылданды, осыған

сєйкес 9-ыншы жєне 13-інші баптарға ќосымшалар енгізілді. Бұлар

бойынша жер телімдерін халыќаралыќ ұйымдар ќатынасатын

ғылыми орталыќтарға тегін беру, сол сияќты жєне жеке тұрғын

үй ќұрылысына жер телімдерін берудің Ережелерін бекіту

жөніндегі Үкіметтің ќұзыретін кеңейту ќарастырылған.

Енді жерге жеке меншік енгізілгеннен кейін, айтып жүрген,

ауыл шаруашылығының өзіміз таңдап алған моделін іске асыру

жөнінде бұдан да батыл шараларға кірісе аламыз. Мен мұны

бұрыныраќта айтќанмын бұл жерде бірінші жєне негізгі бағытќа

ауылшаруашылыќ өнім өндірушілердің бєсекеге ќабілеттілігі

жатады. Мен бұл туралы жиі айтамын, соған ќарамастан, кейде

маған, осы сөздерді ауыл тұрғындары єлі күнге дейін көкейлері-

не түймеген болып көрінеді. Олар көбіне алдағы болғалы тұрған

Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жєне импорттыќ өнімдердің

ќаптап кететіні туралы ғана ойлайды. Менің ойымша, бұл ќисын-

сыз. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, біздің өндірушілерге өз тауарла-

рын тасымалдау жєне орналастыру туралы алаңдаудың ќажеті

жоќ, ал мұның өзі көп жағдайда шығынды азайтады. Сонымен

ќатар, енді олар тұтынушылар мен рынокты жаќсы білетін бол-

ды. Жєне ең бастысы – бұларды тұтынушы жаќсы білетін бол-

ды. Кез келген батыс компаниясы үшін осы артыќшылыќтар –

бірден-бір ќажеттісі. Шығынды азайтыңдар, сапаны көтеріңдер,

тұтынушымен жұмыс істеңдер – сонда ешќандай да еуропалыќ

тауыќ немесе ұн сендердің рыноктарыңды ешуаќытта жаулап

ала алмайды. Ал ќандай да болмасын мемлекет тарапынан бола-
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тын ќорғау шараларын немесе ќатаң ќамќоршылдыќ саясатты

ұмытуға болады. Біз енді ешуаќытта бұған ќайтып оралмаймыз.

Ќазаќстан нарығына келгісі келгендерді шектемей-аќ, біз өзіміздің

ауылшаруашылыќ өнім өндірушілерін ќолдаймыз жєне олардың

бизнесінің дамуына ќолайлы жағдай жасаймыз.

Бєрінен бұрын, біз ауылшаруашылыќ өнімдерін ұќсату сала-

сын дамытуымыз керек. Ќазаќстан – астыќты экспортќа шыға-

ратын ірі ел. Алайда оны ұќсататын саланы дамытатын болсаќ,

біз аќырғы өнімді экспорттаушыға айналамыз, бұлай жасау єлде-

ќайда тиімді. Біздің ауылшаруашылыќ өнімдеріміз халыќаралыќ

стандарттарға көшірілуі тиіс. Ќазірдің өзінде астыќты, сүтті, бағ-

баншылыќ пен көкөніс өнімдерін жєне маќтаны ұќсату жөнінде

кластерді ќалыптастыруда көп жұмыс істелді. Біз аграрлыќ ғылым-

ды дамытуға зор көңіл бөлмекпіз. Ќазаќстанның табиғи-климат-

тыќ жағдайы ерекше. Біздің артыќшылығымыз да, осал жеріміз

де – осында. Біздің ауылшаруашылыќ ғалымдарымыз күндердің

күнінде жеріміз бен ауа-райымызға барынша сєйкес келетін да-

ќылдар шығаратынына менің сенімім мол.

Ауыл шаруашылығының ќазаќстандыќ моделін жасау шең-

беріндегі екінші бағыт – бұл ауыл шаруашылығы аумаќтарын

дамыту. Ауылдың айтарлыќтай көтерілуі шаруаның тұрмыс жағ-

дайын, оның сапасын жєне тұрмыс салтын батыл өзгертпей бол-

майды. Сондыќтан біршама күшті ауылдыќ аумаќтарды абат-

тандыруға бағыттау керек. Ең бастысы, шаруалар өз ќарекетін,

жєне өз ауылдарын өздері жайластыруға мүмкіндіктері болуы-

на жағдай туғызу. Сонымен ќатар, Ќазаќстанның єлемдегі бєсе-

кеге барынша ќабілетті елу елдің ќатарына кіру жоспарына сєйкес,

«Ќазына» орныќты даму ќорымен жєне «Самұрыќ» холдингімен

ќатар, єлеуметтік-кєсіпкерлік корпорациялары, ал ауыл шаруа-

шылығы секторын дамыту үшін – ұлттыќ «ЌазАгро» холдингі

ќұрылмаќ.

Жер реформасының негізгі жетістіктерін айта отыра, ең бас-

тысын ұмытып кетпеу керек. Ертеден келе жатќан: «Біз табиғат-

ты өз ата-бабаларымыздан мұраға алмаймыз, біз оны өзіміздің

ұрпаќтарымыздан ќарызға аламыз» деген мєтел бар. Жер ќаты-

настарының мєселелерін шешу жөнінде дєл осындай ќадамдар

керек. Менің бұлай батыл айтуым жердің нағыз ќожасы ғана

оған аялап ќарайды жєне ұрпаќтарға сол күйде беріп кетеді

деген сенімге негізделген.

Егерде сол уаќытта менің бойымды билеген сезімдер туралы

айтатын болсаќ, оларды тек сол кездерде осындай шешім ќабыл-

даған адам ғана түсінеді деп ойлаймын. Мен мойнында халыќ

алдындағы жауапкершілік жатќан мемлекеттің жоғарғы басшы-
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сының жапа-жалғыздығы туралы айтќан көптеген аса көрнекті

тарихи тұлғалардың, мемлекет басшыларының пікірлерімен келі-

семін. Бүкіл ел үшін, оны сайлаған халыќ үшін, мемлекет Бас-

шысына ерекше жауапкершілік жүктеледі. Ол өзінің елі тұтќи-

ылдан ќиындыќтарға тап болмауы үшін барлығын жасауы ке-

рек, ахуалдың шынайы дамуын сезінуі тиіс.

Дүниенің барлығын «иє» немесе «жоќ» деп түгендеп шығу

деген шын мєнінде болмайды, болашаќќа үңілу ќиын, өткенді

өзгерту мүмкін емес. Бұндай жағдайда тек ќана күдік пен

күптілікті ғана сезінесің. Єрине,  кеңесшілер бар, арасында ше-

телдіктері де  жоќ емес, көмекшілер де бар, кеңес бере алатын

Үкімет бар. Барлыќ, кейде ќарама-ќарсы бірін-бірі жоќќа шыға-

ратын ұсыныстар мен пікірлерді түгел тыңдағаннан кейін, ең

маңызды єрі тағдырлыќ шешімдерді ќалай болғанда да өзің ќабыл-

дауға тура келеді. Мұнан да мемлекеттің бірінші басшысының

орасан зор жауапкершілігі мен ќиындыќтарын көруге болады.

Бұрынғы елде жұмыс істеуге үйренген бұрынғы басќарушы

элитаның өкілдері жаңа жағдайда жұмыс істегілері келмеді жєне

жұмыс істей де алмады. Олардың көпшілігі, ұжымшарсыз жєне

кеңшарсыз Ќазаќстанда аштыќ болады, ауыл шаруашылығының

экономикасы күйрейді деген ќауіп айтты. Біраќ өмір басќаны

көрсетті. Көп жылдар бірге істеген ескі достармен айрылысуға

да тура келді. Мен оларды түсінетінмін, біраќ оларды ќызмет-

терінде ќалдыра алмадым, өйткені іске кедергі болды. Олардың

біреулері мұны түсінді, екінші біреулері ашыќ оппозицияға кетті,

менің біріншілеріне де, екіншілеріне де араздығым да, өкпем де

жоќ. Бізге төрелікті тарихтың өзі берсін.

Осыған ќарамастан жүргізілген реформалардың тиімділігінің

арќасында, еліміздің орныќты дамуын, экономиканың одан єрі

өсуін, халыќтың єл-ауќатының көтерілуін ќамтамасыз ететін

бекініс жасадыќ деп, біздің толыќ негізде айтуымызға болады.

Іс жүзінде, жерге жеке меншік институты біздің еліміздің

бүкіл тарихында бірінші рет енгізілді. Бұл Ќазаќстан үшін көзге

көрінетіндей айшыќты болды. Мен єлде бір идеялар мен жоба-

лар ешкімнің ойына кірмеген екен деп, олардан бас тартуға

болмайтынын бұрында ойлайтынмын. Барлығы да єйтеуір ќашан-

да болмасын бірінші рет іске асады. Сонымен, 1991 жылы

тєуелсіз Ќазаќстанның тұңғыш ғарышкері біздің ғарыштағы

ерліктеріміздің жаңа дєуіріне жол салып, ғарышќа ұшуды жүзеге

асырды.



VІІІ тарау

ЖҰЛДЫЗДАРЃА ЖОЛ

САЛЃАН ЌАЗАЌСТАН



306    ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ



Жұлдыздарға жол салған Ќазаќстан   307

Жер кіндігі

О
сыдан он бес жыл бұрынғы оќиғаларды еске ала отырып,

мен, бір үлкен рєміздік мєні болған тарихи жағдайдың

түйісуіне таң ќалдым. Ќазаќстан егемендігінің орнауы ғарыштың

өзінен басталды. Кеңес Одағының ыдырауы ќарсаңында,1991 жылы

тамызда «Байќоңыр» ғарыш айлағы республиканың меншігі деп

жарияланды, осы жылдың ќазанында ғарышќа бірінші ќазаќ ғарыш-

кері ұшты, ал Ќазаќстанның тєуелсіздігі туралы Декларацияны біз

желтоќсанда ќабылдадыќ. Яғни, ұлттыќ мемлекет болғымыз кел-

ген ниетімізді, біз, жерден гөрі, ғарышта бұрыныраќ мєлімдеген

сияќтымыз! Мен бұл жөнінде ќазір, көп жылдар өткеннен кейін,

жоғарыдан берілген ишараны көремін.

Менің ғарышќа деген көзќарасым, басќа да адамдардікі сияќты,

ерекше болды жєне бүгін де солай ќала береді. Бұл – бүкіл ғалам-

ның, жерден тыс өркениеттердің кереметтей ќұпияларын бойына

жинаған, ата-бабалар рухымен байланыстырып тұрған тылсым

дүние. Ол мені ќашанда ќызыќтыратын, жан дүниемді баурайтын.

Бір ќызығы, Байќоңыр жерінің ғарыштыќ болашағы туралы, өз

заманында Ќорќыт-ата көріпкелдікпен айтып кеткен. Саќталып

ќалған аңыздарда, бірен-саран жазбаларда, Ќорќыт-атаның ќаси-

етті жерді жєне мєңгілік өмірді іздегені айтылады. Жер-дүниені

кезген ізденістері кезінде, оның соңынан ылғи да, өзі ќатты

ќорќатын өлім еріп жүреді. Аќырында ол ғайыптан: «Егер жердің

кіндігін тапсаң, онда аман ќаласың» деген сөзді естиді. Ќорќыт-ата

Шығыстың көптеген елдерінде болады. Ол еш уаќытта соғыс, та-

биғат апаттары болмайтын жєне өлім дегенді білмейтін жерді іздеген.

Ол Жер бетінде сондай жердің бар екеніне сенген жєне оны

жырлап өткен.

Аќырында, Ќорќыт ата туған жеріне, Сырдарияның жағасына

ќайтып оралады. Ойлана келе, ол мєңгілік өмір – өнерде деген

тоќтамға келеді. Сөйтіп, жан дүниенің тебіренісін сыртќа шығара

алатын аспапты – ќобызды ойлап табады. Аңыз бойынша, Ќорќыт-

ата дарияның ортасына, судың бетіне кілемін төсеп, ќобызын тар-
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татын көрінеді. Сонда күйдің ќұдіреті оны судың бетінде ќалќы-

тып, батып кетуге жібермепті. Ќорќыт-ата ќобызын тартып отыр-

ғанда өлімнің өзі де ол жерден ќашып, баќытты өмір ғана ќалады

екен. Бірде ол ұйыќтап кетсе керек, сол кезде судан бір кішкентай

жылан шығып шағып алыпты, абыз содан көз жұмыпты.

Данышпанды кең даланың төріне жерлеген. Өлерінің алдында

ол өзінің ќасиетті жерді тапќанын айтады. Бұл жер – Сырдария-

ның бойы екен. Ол өзі көз жұмған жерін «жер кіндігі» деп атаған

көрінеді. Ќорќыт-ата дєл осы жерде өзінің аспанмен жєне Жара-

тушымен байланысты сезінгенін айтыпты.

Талай ғасырлар өткеннен кейін Сергей Королев бастаған кеңес

ғалымдары ғарыш айлағын салу үшін ќазіргі Байќоңырды таңдап

алды. Бұл Ќорќыт-ата жерленген өңірге таяу тұрған жер. Ќате-

леспепті. Бірнеше ондаған ғарыш айлаќтарының ішінде, Байќоңыр

өзінің орналасуы бойынша ең ќолайлысы деп табылды. Ол эква-

торға єжептєуір жаќын орналасќан. Механиканың заңы бойынша

ғарышќа ұшыру үшін отын аз жұмсалатын көрінеді. Сонымен

бірге экватордың өзінде орналасќан ғарыш айлаќтарынан ерек-

шелігі сол, мұнда жауын-шашын жоќтың ќасы. Күн жылдың 300

күнінде жарќырап тұрады.

Шынында, Байќоңыр дүние жүзі ғарышкерлігінің бесігіне, ғарыш

орталығына, адамдар ғарышќа аттанатын Жердің айлағына айнал-

ды. Дєл осы жерде, ќазаќ жерінде, олар ғарышкерлер атанды.

Ал біздің ќазаќтан шыќќан ғарышкеріміз ќайда? Осындай ќисын-

ды, наќ жєне аныќ сұраќ менің, яғни Ќазаќ КСР-і Президенті

ретіндегі менің алдымнан 1990 жылы шыќты. Оның көкейтестілігі

КСРО-ның өміріндегі болғалы тұрған үлкен өзгерістердің ќарса-

ңында тіпті айќындала түсті. Жалпы бұл идеяны ќолдаған Ре-

сейдің ғарыштыќ жєне єскери ведомстволарының басшыларымен

алдын ала келіскеннен кейін, біз КСРО Жалпы машина жасау

министрі Олег Николаевич Шишкин екеуміз арнайы ұшаќпен ғарыш

айлағына ұшып келдік.

1991 жылы 12 ќаңтарда Байќоңыр бізді ќоңырќай күн райы-

мен ќарсы алды. Ленинскі ќаласының «Крайний» єуежайына ұшып

келген ұшаќтың басќышынан түсіп келе жатќан мен, бізді ќарсы

алған єскери басшылардың сұр шинельдерінің арғы жағынан жа-

бырќау табиғаттың көрінісін байќағанмын. Кенет ќыстың ызғарлы

аязы мен өңменіңнен өтетін желіне ќарамай, от-жалындай шал-

ќып, ќолдарында гүл шоќтары бар балалар маған ќарай жүгіріп

келе жатты. Бес-алты жастағы ќазаќтың ұлы маған ќан-ќызыл

ќалампыр гүлін ұсына берген. Мен сол кезде еріксіз ойланып ќал-

дым. Байќоңырға байланысты жоспарлардың, ќандай да болмасын

кедергілерге ќарамай, іске асуы керек деген берік ойға келдім.

Мен үшін табан жолда Ќазаќстанның болашаќ ғарышкерлігінің
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рємізіне ұќсап кеткен жеткіншек баланы бауырыма басып, үлкен

ризалыќ сезіммен ќолын ќыстым, сонсоң жанында тұрған ќыз ба-

ланың басынан сипадым.

Екі тєулік біз Байќоңырда жұмыс істедік. Жұмыс кестесі өте

тығыз болды. Маған ғарыш айлағындағы, Ленинскі ќаласындағы

жағдайды бүге-шігесіне дейін білу, Байќоңырдың іргесіндегі Төре-

там жєне Аќай елді мекендерінің тұрғындарымен кездесу, респуб-

ликалыќ ғарыш мектебіне бару жєне ең бастысы – Ќазаќстанның

атынан Байќоңырға байланысты саяси мєлімдеме жасау керек бол-

ды. Орталыќ жєне Ќазаќстан тележурналистері ќатысќан бас-

пасөз конференциясында мен Ќазаќстанның ғарыш кеңістігін иге-

руге ќатысу ниеті туралы айта келіп, ғарыш кешенін ұстап тұру

жєне саќтау Кеңес Одағы республикаларының ортаќ күш салуы-

ның арќасында ғана мүмкін екендігіне баса назар аудардым. Ѓарыш

айлағының жаңа, ќазаќстандыќ мєртебесі туралы ой єлі ешкімнің

басына ќона алмай, ауада ќалќып жүр еді. Сондыќтан осында

отырған адамдардың ой-ниетінің єрќилы екенін айтпай-аќ көруге

болатын. Байќоңырға Ќазаќстанның Президенті ретінде барған

бірінші сапарымда, біз «Прогресс» жүк тасу кемесінің дайынды-

ғын көрдік. Сол кезде ғарыш айлағында жылына екі рет, көктем-

де жєне күзде, пилот басќаратын ұшыру іске асырылатын, ќазір

де солай. Мен біздің ғарышкердің ұшуы ќажеттігі туралы мєсе-

лені күн тєртібіне ќойдым, єңгіме іс жүзінде 1991 жылдың ќыр-

күйек-ќазаны туралы болды.

«Байќоңыр» ғарыш айлағы Ѓалам жағалауындағы бірінші

айлаќќа айналды. 1954 жылы ғарыш айлағын салатын жерді

таңдап алу үшін Мемлекеттік комиссия ќұрылды. Комиссия-

ның төрағасы болып, «Капустин Яр» сынаќ полигонының бас-

тығы, артиллерия генерал-лейтенанты В.И. Вознюк тағайын-

далды. Елдің бірнеше аудандарында болып, жер жағдайын

байќағаннан кейін, комиссия ғарыш айлағын Арал теңізінен

шығысќа ќарай жатќан Байќоңыр елді мекенінен бірнеше жүз

шаќырым ќашыќтыќтағы Ќазаќстанның шөлді өңіріне орна-

ластыруды ұсынды. Бұл жердің басќалармен салыстырғанда

бірнеше артыќшылыќтары бар еді. Атап айтќанда, олар: ғарыш

айлағының ғана емес, сонымен бірге зымыранды ұшыру трас-

сасының өн бойындағы жерлерде де халыќтың аз ќоныста-

нуы; ортаазиялыќ ірі Сырдария өзенінің болуы; таяу маңнан

темір жол магистралі мен автомобиль трассасының өтуі;

үш жүз күн бойы күннің жарќырап тұруы жєне, ең бастысы,

Жер айналып тұрғанда, ќосымша жылдамдыќты пайдалануға

мүмкіндік беретін, экваторға жаќын орналасуы болатын.
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Осы жылдардың бєрінде Байќоңыр Ќазаќстан үшін жабыќ

болды, енді ќазаќ ғарышкерінің ғарышќа ұшатын уаќыты келді

– өмірдің өзі тудырған, менің дєлелім ќарапайым да ќисынды

болды. Баќытымызға ќарай, одаќтыќ басшылыќтың көптеген

өкілдері мұндай ұшу сапарын жерінен отыз жыл бойы ғарышќа

ғарыш кемелері самғап жатќан республика үшін єділеттіліктің

ишарасы деп түсінді. Мен, Ќазаќстанның ғарышќа ќарай жасай-

тын осы бір алғашќы ќадамы уаќыттың өзі ќойған талабы екенін

айќын ұғындым.

Ѓарышкер болуға үміткерлерді іздеу сияќты едєуір ќиын жұмыс

басталды. Оларды єскери ұшќыштар арасынан іздедік. Мен КСРО

Ќорғаныс министрінен Єскери-єуе күштері ќызметкерлерінің ара-

сынан ұшќыш ќазаќты іздеулерін сұрадым. Шағын ұшаќтармен

биікке ұшудан рекордтар жасаған нұсќаушы-ұшќыш – Талғат

Мұсабаевтың кандидатурасын ұсынды. Біраќ оны дайындауға уаќыт

ќажет болды. Одаќтыќ ғарыш ведомствосы біздің ғарышкерді аса

ќаламады, кезекте олардың өздерінікі тұрды. Біраќ мен бұл мєсе-

лені жылдам шешкім келді. Өйткені, М.С. Горбачевпен жєне Ќор-

ғаныс министрлігімен жүргізілген ауыр келіссөздердің барысында

бұл мєселе шешілген болатын. Бірде мен, біздің газеттерді оќып

отырсам, Шымбұлаќта, біздің жерлесіміз – єскери ұшаќтардың

сынаушы-ұшќышы Тоќтар Єубєкіров демалып жатыр дегенді жа-

зыпты. Мен ќолма-ќол оны өзіме шаќырып алдым. Содан кейін-аќ

ќандай ќиындыќтар болды десеңізші: біресе оның жасы 45-те,

жарамайды деді, біресе денсаулығынан кінєрат тауып алды. Біраќ

мен де тұрып алдым, аќыры ол ғарышќа көтерілді.

Бірнеше айдың ішінде Ќазаќ КСР-і Ѓылым Академиясының

Президенті Өмірзаќ Сұлтанғазин жєне Виктор Дробжев бастаған

республиканың жетекші ғалымдары, менің тапсырмам бойынша,

Ќазаќстанның бірінші ұлттыќ ғарыш бағдарламасын ќұрастыруға

кірісті. Атап айту керек, бағдарламаның ғылыми жағы бұрыныраќ

жасалып ќойылған болатын, ол өзінің жұлдызды сєтін күтіп жат-

ќан. Бірінші ќазаќ ғарышкерінің ұшуына байланысты бағдарла-

маға сєйкес түзетулер енгізу ќажет болды.

Ѓарыш бағдарламасын дайындауға байланысты бєрі осылай ап-

аныќ болса, ал анау ғарышкерді дайындау жайы оңайға түскен

жоќ. Ұшу сапары кезектен тыс еді, дайындыќќа уаќыт мүлде аз

ќалған жєне сондыќтан ғарышкерге үміткер, сол кезде Кеңес Ода-

ғының Батыры атағы бар, КСРО-ның еңбегі сіңген сынаушы-ұшќышы

Т. Єубєкіров негізгі экипаждың мүшесі ретінде, ал Т. Мұсабаев

оның дублері ретінде белгіленді.
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Ресейдің ғарыш ведомстволарының жєне Ѓарышкерлерді дай-

ындау орталығының жоспарларындағы үлкен өзгерістерге байла-

нысты, жетекшілерімен, мамандармен, єскери адамдармен көпте-

ген келіссөздер жүргізіліп, аќыл-кеңестер алынды. Нєтижесінде

єзірге саяси шешім ќабылданғанға, дейін менің КСРО Ќорғаныс

министрі Дмитрий Язовќа жєне тіпті Кеңес Одағының Президенті

Михаил Горбачевке тікелей шығуыма тура келді.

1991 жылы аќпанда біздің шаќыруымыз бойынша Алматыға

Мєскеуден ғалымдардың үлкен бір тобы – Ресей ғарыш агенттігінің

бас директоры Юрий Коптев, «Энергия» ғылыми-өндірістік

бірлестігінің бас директоры Юрий Семенов, Ѓарышкерлерді

дайындау орталығының бастығы Владимир Шаталов, КСРО Ѓарыш-

тыќ зерттеу институтының директоры жєне т.б. ғарыш маманда-

ры келді. Республиканың Ѓылым академиясында кездесу болды,

нєтижесінде Ќазаќстанның бірінші ғарыш бағдарламасы бекітілді.

Осы уаќыттарда Байќоңырда Юрий Гагариннің ғарышќа ұшу-

ының 30 жылдығын ұйымдастыру жөнінде Одаќ жєне Ресей ве-

домстволарының басшыларымен де ќатарлас келіссөздер жүріп

жатќан. Бірінші ќазаќ ғарышкерінің ұшуы ќарсаңында осы мере-

келік шараларды ғарыш айлағында Ќазаќстанның басшылығымен

өткізу шешілді. Мен республиканың Министрлер Кеңесіне Байќо-

ңырдағы салтанатты дайындау мен өткізуді өз ќолдарына алу

жөнінде тапсырма бердім. Үш айдың ішінде ұлан-ғайыр жұмыстар

атќарылды.

1991 жылы 12 сєуірде Байќоңырда менің ќатысуыммен кере-

меттей үлкен сауыќ болып өтті. Ол тікелей эфир арќылы Мєскеу-

ге берілді. Ленинскі ќаласының көшелерінен мыңдаған карнавал

шеруі өтті, Орталыќ стадионда жұртшылыќќа сирек кездесетін

жүк тасушы, бортында Ресейлік «Энергия Буран» атты зымыран-

тасушы бар «Мрия» ұшағының үлгілі ұшуы көрсетілді.

Байќоңырдың маңайындағы асығыс жасалынған ипподромда

ат жарыстары болды, ал ғарыш айлағының Гагарин старт алған

алаңында кеңестік эстрада жұлдыздарының гала-концерті анш-

лагпен өтті.

Бір сөзбен айтќанда, фестиваль көлемі жағынан да, елді баура-

ған жан тебіренісі жағынан да ғарыштыќ болды. Көрген жұрттың

айтуы бойынша, Байќоңыр Жердің бірінші перзентінің ғарышќа

ұшуының 30-жылдығы ќұрметіне өткізілген мұндай орасан зор

көріністі – халыќаралыќ «Ѓарыш, спорт, эстрада жұлдыздары» си-

яќты фестивальді бұрын-соңды көрген емес. Бұл менің Байќоңырға
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екінші келуім, ал Ќазаќстанның ғарышќа ќарай жасаған алғашќы

саяси ќадамы болатын.

Сөйтіп, тарихи күн – 1991 жылғы 2 ќазан да келді. Бұл Бай-

ќоңырға жасалған менің үшінші сапарым болатын. Мен ғарыш

айлағына таңертеңгі сағат 7-де ұшып келдім, 11:59-да кеңестік-

австриялыќ экипаждың старты күтілуде еді. Бірнеше сағаттың ішінде

251-ші алаңќайдағы «Юбилейный» аэропорты бірнеше ондаған

ұшаќтарды ќабылдады. Ѓарыш айлағына Австрия канцлері Франц

Враницкий, КСРО Жоғарғы Кеңесінің төрағасы Иван Степанович

Силаев, барлыќ одаќтас республикалардың басшылары, Ресейдің,

Ќазаќстанның, Украинаның, Австрияның ќұрамында көп адамда-

ры бар делегациялары, шетел мемлекеттерінің ғарыш ведомствола-

рының өкілдері келді. Халыќаралыќ экипаждың ұшуына көңіл

аудару саяси себептерге байланысты да жоғары болды. Бір ай

шамасы бұрын, 1991 жылы 31 тамызда, Ќазаќстанның территория-

сында орналасќан Байќоңыр ғарыш айлағы республиканың меншігі

деп жарияланды. Сондыќтан мені тек болғалы тұрған ұшу ғана

емес, сонымен ќатар Байќоңырдың болашағы да толғандырды.

1991 жылғы 2 ќазан, сағат таңертеңгі 10:00. «Союз» старт

кешені ќұрастыру-сынаќ корпусы алдындағы алаңға ғарышкерлер:

ресейлік Александр Волков, ќазаќстандыќ Тоќтар Єубєкіров жєне

австриялыќ Франц Фибек шыќты. Бірнеше килограмдыќ салмағы

бар ќондырғылармен жабдыќталған өздерінің скафандрларында олар

ебедейсіз, жерде алғашќы ќадамдарын жасай бастаған нєресте

сияќты көрінді.

Командир, полковник Волков Мемлекеттік комиссияның төра-

ғасына саңќылдатып, экипаждың ұшуға дайын екендігін мєлімдеді.

Осы жерде Мемлекеттік комиссиясының төрағасы, генерал Влади-

мир Иванов, тегі, сол сєттің маңыздылығын түсінген болуы керек,

алдымен маған ќарап, содан кейін микрофонды Єубєкіровке бұрды,

оның сөз айтуына мүмкіндік берді.

Тоќтар абыржусыз ќазаќ тілінде: «Ќұрметті Президент! Ѓарыш-

кер Єубєкіров Ќазаќстан жерінен ғарышќа ұшуға дайын!» – деп

рапорт берді, мен ќолдап басымды изедім. Барлығы жоспар бойын-

ша жүріп жатты. Біз ќонаќтармен бірге стартќа дайындыќтың,

ғарышкерлерді зымыранның өзіне дейін шығарып салған барлыќ

кезеңдеріне ќатыстыќ. Оларға жєне ұшуды басќару үшін бункер-

де ќалған «Энергия» ғылыми-өнеркєсіп бірлестігінің бас директо-

ры Юрий Семенов пен «Байќоңыр» ғарыш айлағының бастығы,

генерал-лейтенант Алексей Шумилинге сєттілік тілеп, мен №18

баќылау пунктіне келдім.
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Бұл шағын старт алаңы жалаулармен безендіріліпті, айналдыра

киіз үйлер тігілген, олардың жанына Ќазаќстан ғарышының тірі

символы – аќ бота ноќтасынан байланыпты, барлыќ жерде халыќ

музыкасы естіліп тұрды. Маңайдағының бєрі шағын мерекелік ауыл-

ды елестеткендей.

Стартќа дейін бірнеше минут ќалды. Маған журналистердің

болып жатќан  оќиғаға түсінік айтыңыз деп ќайта-ќайта айтќан

өтініштеріне ќұлаќ асуға тура келді. Баспасөзге берген өзімнің

сұхбатымда: «Болашаќта ғарышты игеруді Одаќтың барлыќ рес-

публикаларының ќатысуымен іске асыру керек деп ойлаймын,

өйткені ғарыш айлағы – біздің дүниежүзілік экономикалыќ жа-

рыстағы бірден-бір басымдылығымыз», – деп ерекше атап көрсеттім.

Ал баќылау пунктінде жанымда тұрған КСРО Жоғарғы Кеңесінің

төрағасы Иван Степанович Силаев: «Нұрсұлтан Єбішұлы, мен

Сізді толыќ ќолдаймын. Енді ғана жаңа экономикалыќ формация

ќұрылды (ТМД-ның ќұрылғанын айтып тұр), бұл ғарыш айлағы-

ның жєне ғарыш кеңістігін игерудің болашағына байланысты

жағдайды өзгертеді. Осы жерде республикалардың барлыќ бас-

шылары тұр. Жєне осы жағдайда, олардың өздері Байќоңырдың

мүмкіндіктерін, єлеуетін, орасан зорлығын өз көздерімен көрген-

дері маңызды» – деп ќосты.

Міне сөйтіп көтеріңкі дауыспен байланыс арќылы минуттыќ

дайындыќ жарияланды. Мен сағатыма ќарадым, тілектестік белгісі

ретінде жанымда тұрған Тоќтардың туысына: «Жолы болсын!»

дедім. Айналада ќұлаќќа ұрған танадай тыныштыќ орнады, тек:

«Стартќа кілтті аш, от алдыр, жібер!» – деген наќты бұйрыќтар

естіліп тұрды.

Мыңдаған көздер металл конструкцияға оранған «Союз ТМ-

13» ғарыш кемесі тұрған старт позициясына ќадалды. Көрініс ай-

дан-аныќ көрініп тұр. Міне ќызмет көрсетіп тұрған фермалар баяу

ќозғалып кейін жылжыды, бұрќ еткен аќ түтіннің ортасынан

көрінген, ғарыш кемесін өзімен бірге ілестіре, айбынды отты шар

көтерілді. Жердің тартылу күшін жеңе отырып, зымыран көкке

ќарай ұмтылды. Тек біраз уаќыт өткеннен кейін ғана барып, бізге

жерді сілкіндіріп жіберген ќуатты гүріл естілді.

Бұл єрбір адам Ѓаламның ќуатын жєне адамдардың ғарыш

алдындағы бірлігін шын мєнінде түйсінген ерекше бір сезім еді.

Өзінің ұлдарын ќауіпті алыс сапарға шығарып сала тұрып, жер

тұрғындарының біртұтас жанұясына айналған біздің бєріміз, осы

бір ғарыш стихиясының алдында өзіміздің тең екендігімізді сезіндік.
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Мен ғарышќа ұшу сапарларын бұрын да талай көргенмін, біраќ

бұл жолғы ұшу, єрине, ерекше болатын. Тұрғандардың біреуі

алаќанын шапалаќтап ќалды. Мен: «єлі ерте, ќолды орбитаға шыќ-

ќаннан кейін соғу керек», – дедім.

Зымыран Байќоңырдың үстіндегі күздің ашыќ аспанына ќарай

самғап барады. Оны көзден таса ќылмай, жұрттың бєрі кеменің

ұшу траекториясын баќылап, жоғары ќарап тұр. Жалпы елдің

толќуы маған да берілді, біраќ мен сабыр саќтауға тырыстым.

Иван Степанович Силаевтың баќылау пунктінің күнќағарының

астынан, зымыранды көремін деп төмен еңкейгені сондай, таяныш

сөреге жатып ќалған сияќты болды. Осы бір «жанды» суреті бар

телевизия кадрлары дүние жүзін айналып шыќты.

Бұл кезде артында тек аќ жолаќ ізін ќалдырған «жұлдызша-

ның» көзден таса болғанына ќарамастан, елдің бєрі он минуттай,

ќобалжумен аспанға ќарап тұрды.

Трибуналар босап ќалды, жаќсылап көру үшін елдің бєрі алаң-

ќайға жүгірді.

Тек Мєскеу митрополитті Питирим ғана сол орнында ќалып,

алысќа ойлана ќарап тұрды. «Бєлкім, ол осының бєрін өз көзімен

көріп: Ќұдайдың жєне Ѓарыштың алдында біз – пенделердің ќан-

шалыќты бір екенімізге көзі жеткен шығар» деген ой келді маған.

Міне, аќырында, радиодағы дауыс, өзінің ресми үнінен ќайтып:

«Ажырасу болды! Кеме орбитаға шығарылды!» деп айғайлады.

Тыныштыќты ду ќол шапалаќтау бұзып жіберді. Маңайдағы-

лардың бєрі ќұшаќтасып, бір-бірімен сүйісіп жатты. Көбінің көзінде

ќуаныштың көз жасы тұрды. Көптеген ќұттыќтауларды ќарсы ала

тұрып, біз канцлер Враницкий екеуміз өзімізді баќытты сезіндік:

біздің елдерімізден жұлдыздарға ќарай жол салынды.

Ќазаќтың ќонаќжайлыќ дєстүріне сєйкес, Гагарин старт ке-

шені бір күнге, 1991 жылдың 2 ќазанында, Ќызылорда облыстыќ

атќару комитеті мен жергілікті атќару орындарының тырысуы

арќасында, безендірілген киіз үй ќалашығына айналды. Бұл жерде

көл-көсір ас та, сыйлыќтар да, базарлыќтар да, ұлттыќ киімдегі

єртістер де, ең бастысы менің ќазаќ халќымның орнымен келген

єділетті салтанат рухы болды. Байќоңырдағы күздің осы бір шуаќ-

ты күні Ќазаќстан ғарышкерлігінің жылнамасын ашты.

Біраз уаќыттан кейін, осы жерде, баќылау пунктінің аумағын-

да, біз Австрияның канцлері Ф. Враницкий екеуміз журналистерге

баспасөз конференциясын бердік, онда мен тағы да: «Байќоңыр –

бұл кеңес халќының игілігі, бүкіл елдің байлығы ғана емес, соны-

мен бірге біздің єлемдегі ортаќ басымдылығымыз» деп атап көрсеттім.
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Осы жерде мен өзім жарлығыммен Ќазаќстанда Ѓарыштыќ

зерттеулер бойынша агенттіктің ќұрылатындығын жєне оны рес-

публика академиктерінің бірі басќаратынын хабарладым. Біздің ал-

дымызда, конверсия шеңберінде, ғарыш кешенінің мүмкіндіктерін

Ќазаќстанның экономикалыќ мүддесіне ќарай бұру міндеті тұрды.

Ел бюджетінің ғарыштыќ ведомстволар талаптарын ќамтама-

сыз ете алмайтындығы жұрттың бєріне айќын болатын, ал бұл

дегеніміз ғарыштыќ жобалардың іс жүзінде тоќтауы деген сөз еді.

Мен ғарыш айлағына келген барлыќ республикалардың басшыла-

рына: «Байќоңырда жұмыстың тоќтамауы үшін ќолдан келгеннің

бєрін жасау керек» – дедім.

Біздің кеңестік-австриялыќ экипажбен ғарыштыќ байланысы-

мыздың бірінші сеансы ќалай болғаны єлі есімде. Ұшу сапарларын

басќару орталығының ќызметкерлері, менің «Мир» орбиталыќ стан-

сасы арќылы Алматыдан сөйлесуімді ќамтамасыз ете отырып, ел

Президентінің өзінің ғарышкерлермен сөйлескісі келетініне таң

ќалғандарын жасыра алмады. Менің халыќаралыќ экипажбен сөйлес-

кен сөздерім кєдімгі ќарапайым адамдыќ, керек десеңіз – єкелік

ќамќорлыќ сөздер болатын.

Иє, ќазаќ халќының ұлы тұңғыш рет ғарышќа ұшты, мен бұған

өз маќтанышымды жасырған жоќпын. Өзіміздің ана тілімізде сөйлес-

кен кезде, Тоќтар ғарыштан ќарағанда біздің Жердің ќандай єдемі

екендігін жєне Ќазаќстанның аумағын зерттеу жөнінде ќандай

сынаќтар жүргізіп жатќанын айтты. Жалпы, экипаж өте ынты-

маќты, көңілді, ұшќыр ойлы болып шыќты. Кейіннен Ұшу сапар-

ларын басќару орталығының басшысы Владимир Соловьев атап

өткендей, жігіттер орбитада бірде-бір аќаусыз жұмыс істеді, бұл

олардың тек кєсіби біліктілігін ғана көрсетіп ќоймай, сонымен

бірге шағын ұжымның ішіндегі ќалыптасќан жағымды ортаны да

көрсететін еді.

Ќиын перзент – Байќоңыр

Байќоңыр – бұл, шындығында, Кеңес Одағының ќолтума пер-

зенті. Біраќ, Ќазаќстан ең соңында жүрген «суверенитеттер шеруі-

нен» кейін, біздің бұрынғы одаќтас республикалардың ғарышќа

ќарауға да уаќыттарының жоќ екендігі айќын көрінді. Ѓарыш ай-

лағын іс жүзінде ќамтамасыз ету негізгі ғарыштыќ бағдарламала-

ры Байќоңырмен байланысты болған Ресейдің жєне тарихи ќалып-
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тасќан жағдайлармен оның меншік иесіне айналған Ќазаќстанның

ғана ќолынан келетін еді.

Жас егемен мемлекеттің атќару билігінің жаңа түрі – єкімшілік

басшылығы Ленинскі ќаласын да орағытып кеткен жоќ. 1992 жылы

аќпанда менің Жарлығыммен Байќоңырдың тарихында бірінші рет

Ленинскі ќаласының єкімшілік басшысы болып – Виталий Брын-

кин тағайындалды.

Сол кезде ғарыш айлағының єкімшілік орталығы – Ленинскі

ќаласы республикалыќ дєрежедегі ќала мєртебесін алды, ал оған

іргелес жатќан Төретам жєне Аќай елді мекендері ќала ќұрамына

енді. Өтпелі кезеңнің барлыќ ќиындыќтарына ќарамай, дєл осы

уаќытта ќаланың коммуналдыќ ќызметінің негізі ќаланды, Ќазаќ-

стан Республикасының жергілікті мемлекеттік органдары ќұрыл-

ды, ғарыш айлағында ќазаќстандыќ ќоғамдыќ ұйымдарды дамыту

да белсенді түрде жүріп жатты. Біздің республиканың көгілдір

жалауы Байќоңырдың үстінде сенімді түрде желбіреп тұрды.

1993 жылы 25 аќпанда Ќазаќ КСР-нің Ѓарыштыќ зерттеулер

агенттігі Ќазаќстан Республикасының Ұлттыќ аэроғарыштыќ

агенттігіне айналдырылды, бас директоры болып бірінші ќазаќ

ғарышкері Тоќтар Єубєкіров тағайындалды. Байќоңырда іле-шала

«Байќоңыр ғарыш айлағы» деп аталған Ќазаќстанның Ұлттыќ аэро-

ғарыштыќ агенттігінің басќармасы ќұрылды.

Ќазаќстанның Байќоңырдағы екі жылғы басќаруы кезінде біздің

отандастарымыздың көбіне ғарыш айлағын көруге, Ќазаќстан бас-

пасөзіне жабыќ болған режимді нысандарды көрсетуге мүмкіндік

туды. Өйткені сол кездегі идеологиялыќ міндеттердің бірі ғарыш-

тыќ кешеннің мүмкіндіктерін Ќазаќстанның мүддесіне ќарай бұру

болатын. 1993 жылдың жазында ғарыш айлағына Ќазаќстан жур-

налистерінің үлкен бір тобы келді, мұнда олар Ќазаќстан Журна-

листер одағының көшпелі мєжілісін өткізді.

Байќоңырды ќорғау жєне ќолдау ќажет болды, өтпелі кезеңнің,

экономикалыќ жєне єлеуметтік төмендеудің жалпы ТМД бойын-

ша барлыќ проблемаларын мүдделілік көрсеткен бұќаралыќ аќпа-

рат ќұралдары жергілікті жердегі ќазаќстандыќ атќару билігінің

ќауќарсыздығына жапты. Ресейдің орталыќ телевизиялыќ арнала-

ры Байќоңырдың ќұлдырауының «жан түршіктірерлік» көріністерін

беріп жатты. Бұған кінєлі ретінде, жанамалап болса да, «кеудем-

соќтығы» мол Ќазаќстанды айыптауға тырысты.

Уаќыт жєне жағдай өз талаптарын ќойды. Ресей жағының

ќаржыны ќысќартуына байланысты тоза бастаған Ѓарышкерлік

кешенді саќтауға шұғыл шаралар ќабылдау керек болды. Ленинск

ќаласы бүтіндей Ќазаќстанның мемлекеттік ќамтамасыз етуінде



Жұлдыздарға жол салған Ќазаќстан   317

болды, біраќ одаќтыќ маңызы бар ќаланы ұстап тұруға бюджет

тапшылығы ќол байлау жасады. Осы кезде Байќоңырды кєдімгідей

ќұрып кетуге апарып соќтыруы мүмкін «адам факторының» дағда-

рысы пайда болды.

Адамдар, ғарыштыќ техниканың табылмайтын білікті маманда-

ры, ғаламның ғарыш айлағының романтиктері мен патриоттары

Байќоңырдан өздерінің тарихи отандарына ќоныс аудара бастады.

Миграция ұлттыќ сипатта болған жоќ, адамдар жай ғана тєуір

тұрмыс пен тыныштыќты іздеді.

Сондыќтан республиканың Ұлттыќ Аэроғарыштыќ агенттігі бүкіл

дүние жүзінен бірлесіп ғарыштыќ ќызмет жасауға єріптестер іздеді.

Байќоңырдың негізінде Халыќаралыќ ғарыштыќ компания ќұру

идеясы оның жұмысындағы басты бағытќа айналды. Біраќ уаќыт

өтіп жатты, ғарыштыќ дамуды жєне Байќоңырды игерудегі шын

мєніндегі серіктестер тағы да Ресей мен Ќазаќстан болып шыќты.

1994 жылы 28 наурызда біз Ресей Федерациясының Прези-

денті Борис Николаевич Ельцин екеуміз Байќоңыр жөнінде тең-

десі жоќ жауапты шешім ќабылдап, «Байќоңыр» ғарыш айлағын

пайдаланудың шарттары мен негізгі принциптері туралы» халыќ-

аралыќ келісімге ќол ќойдыќ. Онда егеменді екі мемлекеттің тари-

хында бірінші рет «Байќоңыр» ғарыш кешенін жалға беру туралы

мєселе ќойылған.

Біз Ресей Президентімен екеуміз осы шешімді жариялаған-

да, Кремльдің Георгий залында таң-тамаша болған дауыстар гу

ете түсті.

Ресейліктер риза еді, өйткені жұмысты жалғастыру үшін оларға

да бұл бірден-бір ќолайлы шешім болатын. Ал бірталай жыл-

дан бері Халыќаралыќ ғарышкерлік компаниясы туралы идеямен

жүрген ќазаќстандыќтар опынып ќалды. Сонымен ќатар «жалға

беру» деген ұғымның өзіне көпшілік түсінбей жатты. Мен маман-

дардың жалға беру деген тек ғарыш айлағындағы нысандар мен

техникаға ғана ќатысы бар, єңгіме адам туралы емес деп дєлелдеп

жатќандарын естідім. Шын мєнінде, барлыќ проблемалар сол «адам

факторына» тіреліп жатты. Ѓарыш айлағын ќаладан бөлуге бол-

майтын. Аќырында біз «ғарышкерлік кешені» деген атауды тап-

тыќ, бұл ұғым ғарыш айлағының нысандарын жєне Ленинскі ќала-

сын тұрғындарымен бірге ќамтыды. Тек осындай жағдайда ғана

ресейліктер Байќоңырдың одан арғы ќызмет жасауына баратын

болды, біздің жаќ осыны ќабылдады. Мен Байќоңырдағы біздің

отандастарымыздың мораль тұрғысынан алғанда ќысым көру ыќти-

малдығын айќын түсіндім. Біраќ ғарышкерлік кешенінің ғылыми-

техникалыќ жєне интеллектуалдыќ єлеуетін саќтаудың ќажеттігі

Ќазаќстанның мемлекеттік мүдделерінен де жоғары тұрды, ол
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єлемдік деңгейдегі міндет болатын. Сонымен ќатар бізге, ќазаќ-

стандыќтарға, ғарышкерлік ќызметте орасан зор тєжірибе жинаќ-

таған ресейліктерден єлі де көп нєрсені үйрену ќажет еді.

«Байќоңыр» кешені бойынша ќазаќстандыќ-ресейлік келісім-

шарт негізінің өзіндік ерекшелігі бар. Ќол ќойылып, жасалынып

жатќан жаңа келісімдер тек бірлескен ғарышкерлік ќызметті ғана

ќамтып ќоймайды, ең бастысы – Ресей Федерациясы жалға алу

жағдайындағы «Байќоңыр» кешенінің жан-жаќты тіршілік єре-

кетін де ќамтиды. Сонымен бірге «Байќоңыр» кешені дегенде,

«Байќоңыр» ғарыш айлағындағы сынаќтыќ, технологиялыќ, ғылы-

ми, өндірістік-техникалыќ, єлеуметтік жєне ќамсыздандыру ны-

сандары жєне єлеуметтік ќұќыќтары тиісті екі жаќты келісім-

дердің араласуымен реттелетін, тек Ресей азаматтары ғана емес,

Ќазаќстан Республикасының азаматтары да тұратын Байќоңыр

ќаласы деп түсінуіміз керек-ті.

Байќоңыр жөнінде негізгі єріптесімізбен арадағы ќатынастарды

орныќтырған келесі наќты ќадам Ќазаќстан Республикасының

Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы келісім

болды, соның негізінде 1994 жылы 10 желтоќсанда «Байќоңыр»

ғарыш кешенін одан єрі он жылға ұзартуға болатын, жиырма

жыл мерзімге жалдау туралы келісім-шартќа ќол ќойылды. Бұл

ќұжаттың кіріспесінде екі жаќ екі мемлекетті мүддесі үшін ғарыштыќ

зерттеулердің одан єрі жалғастырылуын ќамтамасыз етуге екі

жаќтың да ниеті бар екендігін айта отырып, осы ќадамның Ресей

мен Ќазаќстан үшін тарихи маңызы бар екенін атап көрсетті.

Ѓарыш айлағын пайдалану үшін төленетін жал аќысы 115 млн.

АЌШ долларына тең болды. Екі жаќтың жұмысын реттеп отыра-

тын орган болып, Ќазаќстан Республикасы жєне Ресей Федерация-

сы арасындағы Өзара ынтымаќтастыќ жөніндегі үкіметаралыќ

комиссияның ќарамағында болатын «Байќоңыр» кешені жөніндегі

комиссия көрсетілді.

Мен Байќоңырдың күрделі тағдыры туралы жиі ойланамын.

Мұнда ғарыштыќ биіктіктер мен жер үстінің проблемалары ұшта-

сып жататын, ол ешќашан екі жаќтың ешќайсысына ешбір жаќќа

басымдылыќ бергізбей, мемлекетаралыќ маќсаттардың тең орта-

сында тұрды. Ұлы Одаќтың осы бір ќолтума жұрағаты Ќазаќстан

мен Ресейдің ортаќ, біраќ шөре-шөре емес, сүйікті перзентіне ай-

налды, ол өзіне кім ыстыќ, кім жаќын деп ешуаќытта ойламайды.

Бұған тек уаќыттың өзі ғана бас төреші бола алады. Біздің

бірінші ќазаќ ғарышкері ұшќан сєттен бергі өткен он бес жыл

жєне жалға беру туралы келісім-шартќа ќол ќойылғаннан бергі он

екі жыл бұл шешімнің дұрыс екендігін тағы да дєлелдеп отыр.
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Осы жылдары Ресей өзінің негізгі ғарыш бағдарламасын орындау

үшін басты старт алаңын саќтап, ќайта жараќтандырды.

Ќазаќстан, ресейліктермен тығыз ынтымаќтастыќтың арќа-

сында, екі ғарышкердің-ғарышта бірінші ұлттыќ ғылыми бағдар-

ламаны орындаған Тоќтар Єубєкіровтың жєне Ќазаќстан Рес-

публикасының мүддесінде ғарыштыќ сапарда үш рет болып,

орбитаға шығудың ардагері атанған Талғат Мұсабаевтың ұшуын

ќамтамасыз етті.

Ќазаќстанның ғарыштағы жетістіктері туралы айтатын болсаќ,

Ресейдің Батыры жєне Ќазаќстанның Халыќ Батыры, екі елдің

ұшќыш-ғарышкері Талғат Мұсабаевтың рөлін ерекше атап өткім

келеді. Оның ғарышкер болып ќалыптасу тарихы Байќоңырдың

тарихын таң ќаларлыќтай етіп ќайталайды. Өзі ќазаќ – ол ғарыш-

тағы жұмыстарды жалғастыру үшін, Ресей азаматтығын алды. 1994

жылғы бірінші ұшуынан кейін, орбитада бортинженер ретінде

жарты жылдыќ вахтада болған Талғат Мұсабаевќа Юрий Мален-

ченкомен бірге Ресейдің жоғары наградасы тапсырылды. Екінші

рет ұшуға дайындалу ќарсаңында ол менімен аќылдасты. Талғат

экипаждың командирі болып ұшќысы келді, біраќ ол үшін «Ѓарыш

туралы» Ресей Федерациясының Заңына сєйкес, оған Ресейдің аза-

маттығын алу керек болды.

Оның бірінші ұшу сапары кезінде жүргізген ғылыми экспери-

ментті єрі ќарай жалғастыруды ќажет етті.

Дєлел аз емес еді, біраќ азаматтыќтың этикалыќ жағы ќатты

ойландырды. Мен оның күдігін сейілттім: «Сен бұрын да ќазаќ

болатынсың, ќазір де ќазаќсың, Ќазаќстанның ғарыш бағдарлама-

сын орындау үшін саған бұл шартќа баруың керек» дедім. Бір

емес, үш рет ұшу сапарларының барысында Т. Мұсабаев өзінің

батылдығы мен ерлігін көрсетті. Т. Мұсабаев 1998 жылғы екінші

ұшу сапарында төтенше жағдайда «Мир» орбиталыќ стансасын

шын мєнінде ќұтќарып ќалды дегенді естігенде, мен таң ќалған

жоќпын. 2001 жылы орбитаға ғарыштыќ бірінші турист, амери-

кандыќ миллионер Деннис Титоны «апарып келу» тікелей соған

тапсырылған болатын. Екі елдің ғарыш бағдарламаларын орындау-

дан басќа, Талғат мүмкіндігі бола ќалған жағдайда Ќазаќстанға

көңіл бөлуге үлгіретін. Оның халыќаралыќ «Азия дауысы» фести-

валін ќұттыќтауы, ұлы Абайдың өлеңін ғарышта жүріп айтуы,

Ќазаќстанның жаңа астанасы – Астананың тұсау кесеріне ќаты-

суы – соның көрінісі.

Ќазаќ тілінде ғарыштан лебіз есту адамның жан дүниесін ќалай

тебіренткенін, ќаланың халќы єлі де ұмытпаған шығар, сірє. Орби-

тадағы бірінші жалау, мұсылмандардың ғарыш нұрымен ќасиет-
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телген Ќұраны, ќазаќ жерінің бір уыс топырағы – осының бєрі

Талғаттың атымен байланысты еді.

Ѓарышќа ұшу барысында да жєне орбитадағы жұмыстары

аяќталғаннан кейін де, ол ќашанда өзінің орнын ќажетті жерден

тауып отырды.

Міне ќазір де, белсенді ұшу ќызметін аяќтағаннан кейін, ол

бірлескен Ресей-Ќазаќстан «Бєйтерек» кєсіпорнының басшысы ќыз-

метінде жүріп, жаңа зымырандыќ ғарыш кешенін ќұру жөнінде

жауапты міндеттерді атќаруда. Жауапкерлігі үлкен осы ќызметке

тағайындағанда тағы да Мұсабаевтың ресейлік-ќазаќстандыќ бол-

мысы ескерілді.

Ізбасарлар туралы ойланудың керектігін жұрттың бєріне жа-

риялап айтќан да сол болатын. 1997 жылы Мұсабаев маған Ќазаќ-

стан Республикасының ғарышкерлігіне үміткерлерді дайындау мєсе-

лесінің созылып бара жатќандығы туралы баяндамамен келді.

Осыдан кейін сұрыптаумен айналысатын жұмысшы тобы ќұрыл-

ды. 800 адамның ішінен медициналыќ комиссиядан тек төртеуі

ғана өтті, ал Мєскеудегі негізгі медициналыќ комиссияның талап-

тарына Мұхтар Аймаханов пен Айдын Айымбетов ќана сєйкес

келді, олар осыдан кейін Жұлдызды ќалашыќќа дайындыќтан өтуге

жіберілді.

Т.Мұсабаев «Союз ТМ-19» Ѓарыш кешеніне бірінші ғарыш-

тыќ ұшу сапарын 1994 жылы 1 шілдеде жүзеге асырды, бортин-

женер ретінде Ю. Маленченкомен жєне В. Поляковпен бірге

орбитада 126 сағат жұмыс жасады. Жалпы ұзаќтығы 11 сағат

07 минутќа созылған уаќыт бойы екі рет ашыќ ғарышќа шығу-

ды іске асырды.

29 ќаңтар – 25 тамыз 1998 жыл – Н. Бударинмен жєне

Л. Эйартицпен (Франция, 1998 ж. 19 аќпанға дейін), сол сияќты

Э. Томаспен (АЌШ, 1998 ж. 8 маусымға дейін) «Союз ТМ-27»

Ѓарыш кешені жєне «Мир» орбиталыќ кешені командирі ретінде

екінші рет ғарышќа ұшты. Ұшу барысында жалпы ұзаќтығы 30

сағат 08 минутќа созылған уаќытта 5 рет ашыќ ғарышќа

шығуды іске асырды. Ұшудың ұзаќтығы 207,5 тєулік болды.

2001 жылғы 28 сєуірден 6 мамырға дейін - «Союз ТМ-32»

Ѓарыш кешені командирі ретінде Ю. Батуринмен (бортинже-

нері) жєне бірінші ғарыш турисі, АЌШ азаматы Деннис Тито-

мен бірге үшінші рет ұшуды іске асырды.
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Єңгіменің хронологиясына ќайтып орала отырып, 1995 жылды

еске түсіремін. Мемлекетаралыќ келісімдерге сєйкес, Ленинскі ќала-

сының мєртебесі өзгерген. Ќазір ол, бұрынғыша, Ќазаќстан Рес-

публикасының єкімшілік-аумаќтыќ бөлшегі болып табылады, біраќ

жалға беру уаќытына сєйкес, Ресей Федерациясының федералдыќ

маңызы бар ќалалары ќатарлы мєртебеге ие. Бұл ќаланың Ресей

Федерациясының ќұзырына жататынын, ќаржыландыру көздері

де Ресейдікі екендігін көрсетеді. Ленинскі ќаласында тұратын Ќазаќ-

стан азаматтарының конституциялыќ ќұќыќтарын Ќазаќстан Рес-

публикасы Президентінің «Байќоңыр» ғарыш айлағындағы арнайы

өкілі ќорғайды. Менің шешіміммен 1995 жылы ќаңтарда осы ќыз-

метке Байќоңырдың ардагері, ғарыш айлағының ќұрылысшысы

Ерғазы Нұрғалиев тағайындалды.

Біртіндеп ќала мен ғарыш айлағының тіршілік тынысы ќалпына

келе бастады. 1995 жылы Байќоңыр тұрғындары маған Ленинскі

ќаласын Байќоңыр деп атау туралы ұсыныспен шыќты жєне жыл-

дың соңына ќарай бұл шешім ќабылданды, ќала өзінің ќазаќша

Байќоңыр деген байырғы атын алды.

Ѓарыш айлағымен бірге, 1955 жылы 5 мамырда, сынаушылар

поселкесінің ќұрылысы басталды, ол бас кезінде «Заря» посел-

кесі деп аталды да, кейіннен, саяси ахуалға байланысты, атын

талай рет өзгертіп, Ташкент-90, Төретам поселкесі, Ленинск,

Звездоград поселкесі, Ленинскі ќаласы (21 маусым 1966 жыл)

жєне, аќырында, 1995 жылы 20 желтоќсанда бүгінгі, дүние жүзіне

белгілі – Байќоңыр деген атќа ие болды. Бүгінгі Байќоңыр –

заңды түрде шөлдегі жазира деп атауға тұратын, осы заманғы

єлеуметтік-мєдени жєне єкімшілік орталыќ. Ќаланың инфра-

ќұрылымында 1200-дей нысандар мен ғимараттар бар, тұрғын

ќоры жалпы көлемі миллион шаршы метрден артыќ көп ќабат-

ты 367 үйден тұрады. Ќалада  жалпы білім беретін 13 мектеп,

мектеп жасына дейінгі балаларға арналған 9 мекеме, Мєскеу

авиация институтының филиалы, электрорадиотехника техни-

кумы, медицина училищесі, кєсіптік-техникалыќ училище бар.

Байќоңыр ќаласының халќы – 80 мыңға жуыќ. Байќоңырлыќтар

жылына Ресей мен Ќазаќстанның 16 мерекесін атап өтеді.

Бүгінде Байќоңыр ќаласында Ресей ќұрылымдарымен ќатар,

Ќазаќстан Республикасының мемлекеттік заң ќұзыретін жєне Бай-

ќоңыр тұрғындарының тең жартысынан астамын ќұрайтын Ќазаќ-
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стан азаматтарының конституциялыќ ќұќыќтарын ќамтамасыз ететін

ќазаќстандыќ басќару органдары ќызмет жасайды.

Ќаладағы ресейлік кєсіпорындар мен мекемелерде Ќазаќстан

Республикасының жеті мыңнан астам азаматтары жұмыс істейді.

Өткен он екі жылда Байќоңырдағы ќазаќ тілінде сабаќ жүргізетін

мектептердің саны бірден алтыға дейін көбейді, яғни ќаладағы

мектеп үлгісіндегі оќу орындарының тең жартысын ќұрайды.

Жалға берудің тағы бір шарты ғарыш саласында жұмыс істеу

үшін ќазаќстандыќ мамандарды дайындау болатын, бұл мєселеге

ќазір ерекше көңіл бөлінеді. Соңғы бес жылдың ішінде Мєскеу

авиация институтының Байќоңыр ќаласындағы филиалын Ќазаќ-

стан Республикасы Білім министрлігінің квотасына сєйкес ғарыш

мамандыќтары бойынша жүзден астам адам ойдағыдай бітіріп

шыќты. 2006 жылы, министрліктің күш салуымен, мемлекеттің

есебінен оќитын студенттердің саны 100 адамға дейін көбейтілді.

Байќоңыр электрорадиотехника-байланыс техникумының ќырыќ

жылдыќ тарихында Ќазаќстан Республикасының жүздеген азамат-

тары Байќоңырда өз білімдеріне ќолданыс тапты.

Бүгінгі күні «Байќоңыр» ғарыш айлағы – техникаға ќаныќќан

ғылыми-техникалыќ кешен. Ѓарыш айлағының жердегі инфра-

ќұрылымында, ғарыш аппараттарын, зымыран жеткізгіштерді

жєне жылдамдыќты үдету блоктарын жинауға жєне сынауға

арналған 11 монтаждаушы-сынаќ корпустары, 9 старттыќ ке-

шен (14 ұшырғыш ќондырғы), 8 шахталыќ ұшырғыш ќондырғы,

ғарыш аппараттарына жєне жылдамдыќты үдету блоктарына,

отын компоненттерін жєне сығымдалған газды ќұятын 4 ќұйғыш-

бейтараптандырғыш стансалар, 2 аэродром, есептеу орталығы

ќұрамындағы өлшеу кешені жєне 5 өлшеу пункті бар.

Сонымен бірге, Байќоңырдың инфраќұрылымына 360 км жылу

тораптары жүйесі, 470 км темір жол, 1200 км астам автомо-

биль жолдары жєне 2500 км байланыс жүйесі кіреді.

Байќоңырда 13 ракета-ғарыш техникасын пайдалану мен сынаќ

орталыќтары ќұрылып, ќызмет жасауда. Ѓарыш айлағын ќұрған

жылдардан бері 2500 ғарыштыќ жєне єскери маќсаттағы зы-

мырандар, 3000-нан астам ғарыш аппараттары мен жер серік-

тері ұшырылды, ғарыштыќ орбитаға 150-ден астам ресейлік

жєне шетелдік ғарышкерлер көтерілді.
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Ќазіргі «Байќоңыр» ғарыш айлағы туралы айтќанда, оның

бес түрлі зымыран-жеткізгіштерді ұшыруға мүмкіндігі бар

екендігін атаған жөн. Ќазіргі кезде жеңіл («Циклон-2»), орташа

(«Протон-К») жєне аса ауыр («Энергия») кластарындағы 15 ұшырғыш

ќондырғысы бар зымыран-жеткізгіштерден тұратын 9 старт-

тыќ кешені, зымырандар мен ғарыш аппараттарын дайындау

34 техникалыќ кешен пайдаланылуда.

Ќазаќстандағы ғарыш ќызметінің даму барысын жалпы сарап-

тай отыра, оны бірнеше кезеңдерге бөлуге болады.

Бірінші кезең 1991-1994 жылдарды ќамтиды, ол ашыќ ұлттыќ

сипатта болды: екі ќазаќ ғарышкері ұшты, Ќазаќстанның бірінші

ғарыш бағдарламасын іске асыру басталды.

Екінші кезең, ғарыш кешенінің экономикалыќ жєне саяси жағ-

дайымен тығыз байланыстағы, 1994-2004 жылдарды ќамтитын соңғы

он жылдағы нормативтік-базалыќ кезең. Бұл кезеңде Ќазаќстан

Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында «Байќоңыр» ке-

шенін жалға беру жағдайындағы ғарыштыќ жєне єлеуметтік-

ќұќыќтыќ ќызметтерді реттейтін, 30-дан астам халыќаралыќ келі-

сімшарттар мен келісімдер жасалынды.

Үшінші кезең 2005 жылдан басталды. Бұл кезеңді мен Ќазаќ-

станның іс жүзіндегі ғарыш ќызметінің белсенді даму кезеңі деп

атар едім. Ол туралы мен тереңірек айтќым келеді, себебі ол осы

саладағы біздің болашағымызды ќамтиды.

«Бєйтерек» - Ќазаќстанның ғарыштыќ діңгегі

2004 жылы ќаңтарда Астанада, Ресей Президенті Владимир

Путиннің Ќазаќстанға келген ресми сапары кезінде, Байќоңыр ғарыш

айлағын пайдаланудың мерзімін 2050 жылға дейін ұзарту туралы

келісімге ќол ќойдыќ, бұл екі жаќтың ұзаќ мерзімді ғарыш бағдар-

ламасын білдіреді. Ал дєл бір жылдан кейін, 2005 жылы 25 ќаңтар-

да, мен өзімнің Жарлығыммен Ќазаќстан Республикасының ғарыш-

тыќ ќызметінің 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік даму

бағдарламасын бекіттім. Осыған сєйкес, экологиялыќ ќауіпсіздік

жєне ќоршаған ортаны ќорғау жөнінде жоғары талап ќоятын зы-

мырандыќ-ғарыштыќ кешеннің ќұрылысы бойынша біріккен «Бєйте-

рек» Ресей –  Ќазаќстан жобасын іске асыру басталды.
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Ќазіргі кезге дейін техникалыќ жєне старттыќ кешендерді

ќұрудың жұмыс кестелерінің, сол сияќты «Бєйтерек» зымыран-

дыќ-ғарыштыќ кешенінің ќұрылыстарын, техникалыќ жүйесін жєне

технологиялыќ ќұрал-жабдыќтарын жасау кестесінің жобалары

жасалынды.

«Байќоңыр» ракеталыќ-ғарыштыќ кешені салынатын «Байќо-

ңыр» ғарыш айлағының 200-ші алаңында инженерлік-іздестіру

жұмыстары, сол сияќты жалға беруден шығарылатын жєне біріккен

кєсіпорынға берілетін ПУ №40 ќұрылысының тізімін аныќтау

жөніндегі жұмыстар аяќталды. Жобаны іске асыруға ќатысып

отырған Ресейдің бас ұйымдарымен келісім-шарттарды істелетін

жұмыстар көлемінің тізіміне сєйкес келісу жұмыстары одан єрі

жалғастырылуда.

Біріккен «Бєйтерек» Ќазаќстан-Ресей кєсіпорны «Байќоңыр»

ғарыш айлағының ғарыштыќ инфраќұрылымы нысандарының

базасы негізінде экологиялыќ жағынан ќауіпсіз жаңа «Бєйтерек»

зымырандыќ-ғарыштыќ кешенін жасау жєне одан єрі ғарыштыќ

кешенін коммерциялыќ ғарыштыќ бағдарламалар мен жобалар-

ды орындау, сол сияќты Ќазаќстан Республикасы мен Ресей

Федерациясының ұлттыќ ғарыштыќ бағдарламаларын іске асы-

ру,  маќсатында ќұрылған.

Осы инвестициялыќ жобаны іске асыру нєтижесінде, Ќазаќ-

стан Республикасы өзінің ұлттыќ аэроғарыштыќ өнеркєсібін

жєне ғарыштыќ бағдарламаларын дамытуға, барлыќ халыќара-

лыќ стандартќа жєне жаңа жұмыс орындарын жасауға жауап

беретін, перспективасы жоғары, экологиялыќ жағынан таза

зымырандыќ-ғарыштыќ техниканы пайдалануға ќолайлы

мүмкіндіктер алады.

«Бєйтерек» зымырандыќ-ғарыштыќ кешені Ресей мен Ќазаќ-

станның ғарыштыќ бағдарламаларын орындау мүддесін көздеп,

єртүрлі ќолданымдарға арналған ғарыш аппараттарын, сол си-

яќты коммерциялыќ бағдарламаларды орындау үшін төменгі,

орташа жєне жоғары шеңбердегі жєне эллипстік орбиталарға

(соның ішінде күн-синхронды, геостационарлы, полярмаңындыќ,

жарты тєуліктік), сондай-аќ Күн жүйесінің ғаламшарларына ұшып

бару траекториясына шығару маќсаттарына арналған. Ќазаќ-

стан Республикасының ұлттыќ ғарыш бағдарламасы бойынша

ең үлкен мүдделілікті туғызатын нєрсе – жан-жаќты міндет-

терді орындау үшін ұшырылатын ғарыштыќ байланыстың жа-

санды жер серіктері еді.
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2005 жылы наурызда ќұрылған «Ќазкосмос» ұлттыќ компания-

сы белсенді ќызмет жасайды. Оның арсеналында тоғыз ғарыштыќ

жоба бар, соның бірі – ғарыш айлағында іске асырылатын Ре-

сейдің «Энергия» ғарыштыќ корпорациясымен бірлесе отырып,

ғарыш техникасының арнайы конструкторлыќ бюросын ќұру.

Компания Ќазаќстан Республикасының «Сарышаған» поли-

гонында командалыќ-өлшеу кешенін, Жерді алыстан баќылай-

тын ұлттыќ ғарыштыќ жүйені, ғылыми бағыттағы ғарыш аппа-

ратын, көп ќызметті жеке жасанды жер серігі байланысының

жүйесін ќұру жөнінде жұмыстар жүргізуде, сол сияќты авиа-

циялыќ зымырандыќ-ғарышкерлік «Есіл» кешенінің нобайлыќ

жобасын жєне техника-экономикалыќ негіздеуін жасау жөнінде

жұмыстар атќарылды.

2006 жылдың басында Ќазаќстан Республикасындағы ғарыш-

керлік ќызметті дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемле-

кеттік бағдарламасының тағы бір объектісі пайдалануға ќабыл-

данды. Бұл Астанада орналасќан, «Байќоңыр» ғарыш айлағынан

старт алатын ұшырғыш-ракеталар туралы ұшу аќпаратын беріп

тұратын орталыќ.

Ѓарыш саласындағы ғылыми-зерттеулерді іске асыруы бары-

сында Астрофизикалыќ зерттеулер орталығында белгілі нєтиже-

лер алынды. Бұл – ғарыш кеңістігінде радиациялыќ мониторингінің

халыќаралыќ жүйесін ќұру, халыќаралыќ ғарыш стансасының бор-

тында Ќазаќстан Республикасының зерттеулері мен тєжірибе

жұмыстарын жүргізуге арналған кешенді бағдарлама жобасын

жасау, жоғарғы атмосферадағы оптикалыќ ќұбылыстарды зерттеу

негізінде, кешенді зерттеулерді іске асыру жөніндегі жєне басќа

ғылыми-зерттеу жұмыстарына тікелей ќатысты мєселелер.

Біз бүгін Байќоңырда Ѓарыш индустриясының орталығын ќұру

үшін осы жерде ғарыштыќ ќызметтің отандыќ єлеуетін шоғырлан-

дыруымыз ќажет.

Осы маќсатпен Байќоңыр ќаласында ќазірдің өзінде «Ќазкос-

мос» жєне «Бєйтерек» бірлескен жобасының филиалдары ќұры-

лып, ќызмет жасауда, Астрофизикалыќ зерттеулер орталығының

ќұрылымдыќ бөлімшелерін ќайта орналастыру жүргізілуде.

Ќазаќстанда ғарыштыќ зерттеулердің бұрыннан келе

жатќан дєстүрі бар. 1950 жылы астрофизикалыќ баќылаулар

галактикалыќ жєне галактикадан тыс нысандарды – Күн жүйе-

сіндегі жұлдыздар мен планеталарды теориялыќ тұрғыдан
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зерттеулер үшін В.Г. Фесенков атындағы Астрофизика инсти-

туты ќұрылған болатын. 1983 жылдан бастап, Күн-Жер байла-

ныстарының тетіктерін, динамикалыќ процестерді зерттеу-

мен, єр түрлі орталардың (атмосфера-ионосфера-магнитосфе-

ра) өзара іс-єрекеттерін аныќтайтын, сол сияќты Ќазаќстан

аймағындағы мониторингпен жєне ғарыштыќ ауарайы болжа-

мымен айналысатын Ионосфера институты ќызмет жасауда.

1991 жылы 12 тамызда академик Ө. Сұлтанғазиннің баста-

масымен республикада ғарыштыќ мониторингтің жєне экология-

лыќ болжаудың єдістері мен технологиясын жасауға бағыт-

тандырылған Ѓарыштыќ зерттеулер институты ќұрылды.

Ќазаќстанның єлемдегі ғарыш державаларының клубына кіруінің

келесі наќты ќадамы ќазаќстандыќ бірінші «КазСат» жасанды жер

серігін ұшыруы болды.

Осы бір айтулы оќиғаға ќатысу үшін 2006 жылы 18 маусымда

мен Ресей Президенті Владимир Путинмен бірге Байќоңырға келдім.

Дєл кесте бойынша, 18 маусым, 4 сағат 44 минутта, ғарыш

айлағының 200-ші алаңынан, бортында Ќазаќстанның бірінші ғарыш-

тыќ жасанды жер серігі бар, «Протон-К» зымыран-ұшырғышы старт

берді. Владимир Владимирович Байќоңырдан ұшатын зымыран-

ның стартын бірінші рет ќарап тұрды. Мұның бір жағынан рєміздік

мєні бар еді, себебі – бұл бірлескен ынтымаќтастыќтың нєти-

жесінде мүмкін болған, «КазСаттың» ұшуы болатын.

Баспасөздің күткеніне ќарамай, біз сєтті стартќа түсініктеме

бермедік, өйткені Жердің жасанды серігінің орбитадағы негізгі

ќызметі белгілі бір уаќыттардан кейін басталатын еді.

Сол күнгі сағат 20-да Аќкөлдегі жерден басќару кешеніне

Жердің жасанды серігінен борттағы ретрансляциялыќ кешен анте-

наларының ашылғандығы туралы сигнал келді. Бұл ғарыш аппара-

ты жұмысќа дайын деген сөз болатын. Жердің жасанды серігін

екі ай бойы Ресей мамандары Аќкөлдегі жерден басќару кешенінің

біздің ќазаќстандыќ ќызметкерлерімен бірлесіп орбитада сынаған-

нан кейін барып ќана Ќазаќстан «КазСатты» пайдалануға алды.

«КазСаттың» 12 белсенді транспондерлері бар, олардың төртеуі

тоќтаусыз телехабарларды ќамтамасыз етеді жєне сегіз оќпаны

БРТК Кu жєне БРТК 72 МГц. диапазоны жиілігіндегі тіркелген

байланыстарға арналған. Сигналдың берілуін жердегі басќару ке-

шені мен Ќазаќстан аумағында Аќкөлде, Астанадан 100 км ќашыќ-
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тыќта орналасќан, байланыс мониторингі жүйесі жєне Ресейде

оќып келген білікті ќызметкерлер ќұрамы ќамтамасыз етеді.

Жердің жасанды серігі өзінің орбитасында Ќазаќстанның бүкіл

аумағын, сол сияќты Сібір, Еділ бойы аймаќтарының аумағын спут-

никтік байланыспен жєне телеарналар хабарларын таратумен ќам-

тамасыз етеді.

«КазСат» 92 градус шығыс бойлығының орбитасында ұшу

конструкторлыќ сынаудан өтті, содан соң 103 градус шығыс

бойлығындағы орбитаға ауыстырылды да, сол жерде жұмыс істе-

уге кірісті. Бұл орбиталыќ орын Ресейдің резервінде саќталып

келген еді. Кейін келісім бойынша, 2021 жылға дейін Ќазаќстан-

ның пайдалануына берілді.

Байќоңыр ғарыш кешені ќызмет жасаған жылдардың ішінде

Ќазаќстан бірінші рет жалға беру жағдайында ќала мен ғарыш

айлағының инфраќұрылымын дамытуға ќатысады. Ќазаќстан Рес-

публикасының Премьер-министрі Даниал Ахметов Байќоңырға

жұмыс сапарымен барып ќайтќаннан кейін, Байќоңыр ќаласында

ұлттыќ білім беру орталығын салу, Ќазаќстанның ғарыш ведом-

ствосына арналған біртұтас ғимаратты ќайта ќұру, сол сияќты

ќазаќстандыќ мамандарға арнап бірнеше тұрғын үйлер салу тура-

лы шешім ќабылданды.

Ќазаќстанды индустрияландыру, тұрғын үй ќұрылысын жасау

бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі Премьер-министр Даниал

Ахметовтың жасампаз еңбегін атап өткім келеді. Ол ќашанда жұмысќа

белсенділігімен жєне табысќа ұмтылуымен көзге түседі. Ѓарыш

ќызметін дамытудың бағдарламасын іске асыруда, біздің бірінші

байланыс жасанды жер серігімізді ұшыруда, «Бєйтерек» кешенін

салуда ол аз күш жұмсаған жоќ.

Ќазаќстан Республикасындағы Ѓарыштыќ ќызметтерді дамыту

мемлекеттік бағдарламасында мамандарды дайындауға жєне олар-

дың біліктігін көтеруге басымды маңыз беріледі. Ќазірдің өзінде

Президенттің «Болашаќ» бағдарламасы шеңберінде Ресейдің, АЌШ-

тың, Ұлыбританияның, Францияның, Германияның, Нидерланды-

ның жєне Ќытайдың жоғары оќу орындарында ғарыштыќ маман-

дыќтар бойынша оќыту ұйымдастырылған. Ќазіргі кезде ғарыш-

тыќ ќызмет көрсету саласында жүзге жуыќ адам стипендияға ие

болып отыр.
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Егер ғарышкерлерді дайындау туралы айтатын болсаќ, онда

ғарышкерлікке үміткер екі ќазаќстандыќ ғарышкерлер дайындай-

тын Ю.А. Гагарин атындағы Ресей Мемлекеттік ғылыми-зерттеу

сынаќ орталығында жалпы ғарыштыќ дайындыќтан өтуді аяќтады,

енді ұшу бағдарламасы бойынша шешім күтуде.

Жаћандыќ жасанды жер серігі навигациялыќ жүйесін пайда-

лану жєне ќолдану мєселесіне байланысты біздің Ресей Президен-

тімен бірлескен тапсырмамыз бойынша біріккен Ќазаќстан-Ресей

сарапшылар тобы тыңғылыќты жұмыс істеді, оның ќорытынды

материалдары Ќазаќстан Республикасының Үкіметіне тапсырылды.

Бір сөзбен айтќанда, бүгінде елімізде ғарыш ќызметін дамыту

бойынша тыңғылыќты жєне бағытты жұмыстар жүргізілуде. Соңғы

екі жылда біз Владимир Путинмен Байќоңырда екі рет болып

үлгердік. 2005 жылы біз Байќоңыр ғарыш кешенінің 50 жылдығы-

на арналған салтанатќа ќатыстыќ. Байќоңырлыќтардың, Ресей мен

Ќазаќстанның ғарыш салаларындағы ќұрметті адамдарының ал-

дында сөйлеген сөзімде, мен Байќоңыр кешенін жалға беруді 2044

жылға дейін ұзарту туралы ќұжатќа ќол ќойылғанын, ғарыштыќ

бағдарламаларды бірлесіп іске асыруға, ќазаќстандыќ ғарышкер-

лерді жєне ғарыш саласының мамандарын дайындауға шешім ќабыл-

данғанын еске салдым. Сол жерде мен: «Сөйтіп, біз Владимир

Владимировичпен бірге Байќоңыр ғарыш айлағындағы біздің ұрпаќ-

тың өмірін, бірлескен ќызметін шештік. Мен бұған, принцип ретін-

де, біздің мєңгілік достығымыздың шын мєніндегі орнаған жері

жєне дєлелі ретінде ќараймын», – дедім.

Менің сөздерім жұртты дүр сілкіндірген ќол шапалаќтаумен

ќарсы алынды. Мен олардың осыны түсінгеніне ризамын. Байќо-

ңырлыќтар – ерекше халыќ, олар ғарыш айлағы Ќазаќстан мен

Ресейдің өзара тиімді халыќаралыќ ынтымаќтастығының сенімді

ќолдарында, ал оның болашағы екі ел басшыларының тікелей ба-

ќылауында екендігіне шын жүректен ќуанды.

Жалпы, кешенді жалға бергеннен кейінгі, Байќоңырға сол жолғы

бірінші баруым маған рух берді. Мен ғарыш айлағында он бір

жыл бойы болған жоќ едім, оның єлі де сол рухымен күшті екенін

көрдім. Бейнелеп айтќанда, баяғы Алланың нұры түскен сол киелі

перзент – Байќоңыр – күшті, аќылды да, білімді, алдына өмірлік

батыл жоспарлар ќойған бозбалаға айналыпты.

Мейлі, ол ең бір ќиын да ауыр сынаќтардан өтсе де, сола-

ры оған тек ќана шыдамдылыќ, күш пен сенім ќосыпты. Оның

ата-анасының бірі ретінде Ќазаќстан заңды түрде ол үшін

маќтана алады.
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Өткен жылдардың ішінде, жалпы алғанда айтарлыќтай жағым-

ды өзгерістер Ќазаќстан Республикасында да, сол сияќты «Байќо-

ңыр» ғарыш кешенінде де болды. Бүгінгі Ќазаќстанның дамыған

нарыќтыќ экономикасы бар, ќысќа мерзімнің ішінде біз табысты

реформаны іске асырдыќ, ќазір ол еліміздің тұраќты экономика-

лыќ дамуын ќамтамасыз етуде.

Ќазаќстан бүгін – єлемдегі ең серпінді дамып отырған мемле-

кеттердің бірі. Экономиканы басќарудың принципті түрде өзгеше

жүйесін ќұру басталды, экономиканы єртараптандыруға бағыт-

талған индустриалды-инновациялыќ стратегия іске асырылуда, пост-

кеңестік кеңістіктегі ең бір прогресті ќаржы жүйесі жасалды. Бєсе-

кеге ќабілетті экономикалыќ єлеуеті бар, басыңќы салалары даму

үстіндегі экономиканың моделіне бағыт ұсталынып отыр. Күн

тєртібінде Ќазаќстанды одан єрі ќарай жаңғырту, демократиялан-

дыру, интеграциялау жєне бєсекеге барынша ќабілетті єлемдегі

50 елдің ќатарына өткізу мєселелері тұр.

Ќазаќстан Республикасындағы ғарыш ќызметін дамытудың

міндеттері осы стратегиялыќ маќсатпен үндесіп жатыр. Еліміздің

экономикалыќ өрлеуі ғарыштыќ бағдарламаларды жасауға жєне

оны іске асыруға негіз болды. Ќазаќстан Республикасындағы ғарыш-

тыќ ќызметті дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бірінші

бағдарламасы ќабылданып іске асырылуда. Менің тапсырмам

бойынша Ќазаќстандағы ғарыштыќ ќызметті дамытудың 2020 жылға

дейінгі ұзаќ мерзімді бағдарламасы да жасалып жатыр.

Ќазаќстан Республикасы ќазіргі уаќытта халыќаралыќ ғарыш

ќұќығының субъектісі болып табылады.

1995 жылы Ќазаќстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Ѓарыш

кеңістігін бейбіт маќсаттарға пайдалану туралы комитетінің

мүшесі болып ќабылданды. 1997 жылы Ќазаќстан Республикасы

Біріккен Ұлттар Ұйымының ғарыш бойынша бес негізгі халыќа-

ралыќ келісім-шартына ќосылды. Олар:

– Мемлекеттердің ғарыш кеңістігін, Айды жєне басќа да

аспан денелерін зерттеу жєне пайдалану жөніндегі ќызмет-

тері туралы, 1967 жылғы 27 ќаңтардағы келісім-шарт;

– Ѓарышкерлерді ќұтќару, ғарышкерлерді ќайтару жєне ғарыш

кеңістігіне жіберілген нысандарды ќайтару туралы, 1968 жы-

лғы 22 сєуірдегі келісім-шарт;

– Ѓарыштыќ нысандардың келтірген нұќсанына халыќаралыќ

жауапкершілік туралы, 1972 жылғы 29 наурыздағы конвенция;
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– Ѓарыш кеңістігіне жіберілген нысандарды тіркеу туралы,

1975 жылғы 14 ќаңтардағы конвенция;

– Мемлекеттердің Айдағы жєне басќадай аспан денелерін-

дегі ќызметі туралы, 1979 жылғы 18 желтоќсандағы келісім.

Бүгінде біздің республика дүние жүзінің ғарыштыќ держава-

лары ќатарынан өзінің орнын алуға тырысуда. Ќазіргі уаќытта

Ќазаќстан Республикасының зымыран технологиясын баќылау ре-

жиміне ќосылуы жөнінде рєсімдер іске асырылуда. Бұл Ќазаќстан

Республикасының халыќаралыќ ғарыштыќ ќызметтің толыќ ќаты-

сушысы болуына мүмкіндік береді.

Соңғы уаќыттарда дүниежүзілік ғарыш индустриясында, ғарыш

кеңістігін игеру жєне пайдалану саласында халыќаралыќ ынты-

маќтастыќ көлемінің кеңеюімен жєне ғарыш кеңістігін пайдалану-

мен, ғарыштыќ ќызметтердің жаћандануымен жєне коммерцияла-

нуымен байланысты үлкен өзгерістер болды.

Көптеген мемлекеттер, оның ішінде Ќазаќстан да, ғарыштағы

геосаяси мүдделердің маңыздылығын түсінуге жетті, соның се-

бебінен ғарыш кеңістігін игеру жєне пайдалану бүгінде ұлттыќ

саясаттың басым жаќтарының біріне айналып отыр.

Ѓарыштыќ кеңістікті зерттеу жєне пайдалану рөлі біздің мем-

лекеттің экономикалыќ, ғылыми-техникалыќ жєне єлеуметтік да-

муында үнемі арта түсуде.

2006 жылы ќазанның басында біз республикада бірінші ќазаќ

ғарышкерінің ғарышќа ұшуының 15 жылдығын кеңінен атап өттік.

Білім жєне ғылым министрлігінің бастамасымен Астанада өткен

«Ќазаќстан Республикасындағы ғарыштыќ ќызмет дамуының ќоры-

тындылары мен болашағы» деген таќырыптағы халыќаралыќ фо-

рум осы оќиғаға арналды. Форумға Ресей Федералдыќ ғарыш

агенттігінің, Ресей ғарышкерлерді дайындау орталығының, Ресей

«Энергия» ғарыш корпорациясының, Ресейдегі ұшаќ жасайтын «МиГ»

корпорациясының, Жуковский атындағы Ресей жоғарғы єскери-

инженерлік академиясының, «Байќоңыр» ғарыш кешенінің делега-

циялары, Австриядан келген ќонаќтар, Ќазаќстан ғалымдары, рес-

публиканың ғарыштыќ ведомстволары мен ұйымдарының өкілдері,

бір сөзбен айтќанда, Ќазаќстанның бірінші ұлттыќ ғарыштыќ бағ-

дарламасын жасауға жєне іске асыруға кімнің ќатысы болса, солар

түгелдей ќатысты.

Бұл кездесу шын мєнінде, Ќазаќстанның ғарышќа ќарай жолын

салғандарға көрсетілген ќұрмет пен ризашылыќтың белгісі болды.
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Біздің бєрімізге, Жер планетасының тұрғындарына, 1961 жылғы

12 сєуір адамзаттың ғарышќа бұзып-жарып шыќќан күні ретінде

есте ќалады, сондыќтан да оны авиация мен ғарышкерліктің

Дүниежүзілік Күні деп тегін атамаған. Егеменді Ќазаќстанның

күн тізбесінде, ғарыштыќ ұшуларға ќатысушы, көптеген басќа

елдердікі сияќты, ғарышкерліктің ұлттыќ күні жоќ. Біраќ жоға-

рыда аталған күн, мемлекет өзінің азаматын бірінші рет ғарышќа

аттандырған тарихи күн елдің ғарыштыќ жылнамасының баста-

масына айналады.

Ќазаќстан тєуелсіздігінің тарихы Ќазаќстан ғарышкерлігінің

тарихынан басталады, бұл– айшыќты белгі.

Ќазаќстанның ғарышты игерудегі 15 жылда жүріп өткен ќадам-

дары, Жерді айналдыра тартќан ғарыш орамдары сияќты. Біздің

еліміздің алдында Жердің бетінен єрі де жатќан жаңа биіктер

тұр, оның тең ортасында – тамыры тереңге жайылған Бєйтерек –

Ќазаќстанның ғарыштыќ діңгегі тұр.
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М
ойындауым керек, поэзияға аса мыќты емеспін, біраќ,

елорданы Алматыдан Астанаға көшіру үрдісі барысын-

да, менің ойымнан үнемі Олжас Сүлейменов өлеңдерінің: «Дала-

ның даңќын асќаќтат, Таулардың сағын сындырмай», – деген бір

жолдары ойымнан шыќпай-аќ ќойды. Мен үшін осы сөздердің

мағынасы мүлде өзгеріп кеткен сияќты көрінді. Атап айтќанда,

Алатаудың бауырындағы тамаша ќаланы саќтай отырып (көбіне

жєне осы үшін), сонымен бірге, Сарыарќаның төсінде жаңа аста-

наны салу сияќты өзіміздің алдымызға өте күрделі міндет ќойдыќ.

Жаңа астанаға көшу жєне оны салу туралы ой менде ерте-

ректе, сонау алыстағы – 1992 жылы туған еді, біраќ мен ол

кезде мұны аузымнан шығармадым, өйткені Ќазаќстанның эко-

номикасы ойлағанды іске асыруға мүмкіндік бермеді.

Ал ќазір мен, Астананың көшелерінен өтіп бара жатып, оған

сүйсіне ќараймын. Көптеген астаналыќтар сияќты, мені де бұл

жерде, ештеңемен шатастырып алмайтындай, өз үйімді тапќан-

дай айтып жеткізуге болмайтын сезім баурады. Кісі оны басќа

еш нєрсемен шатастырып алмайды ғой. Бұл ќуаныш пен тылсым

тыныштыќты ќатар сезіну болатын. Тіпті көше шамдарының өзі

саған нұр шашќандай, ал ағаш жапыраќтары сенің басыңнан

сипағандай сезімге оранасың. Білсеңіздер, маған осы ғимараттар-

дың тұрғызылу ќарќыны бір түрлі баяу сияќты көрінеді де тұра-

ды. Ал ќұрылыстың мерзімі шындығында кімді болса да таң

ќалдырғандай. Кеше ғана осы жер желі азынаған ќу дала сияќ-

ты еді ғой! Ол кезде ќала єлі Аќмола атанатын.

1992 жылы, Ќазаќстанның Президенттігіне бүкіл халыќ бо-

лып сайлағаннан кейін, мен Аќмолаға келдім. Есілден көлденең

тартылған ескі көпірдің ортасында тұрып, өзенге ќарадым. Ма-

ған ќаланың ортасында ағып өзен жатќан болса, ќашанда сол

ұнайтын.

Өзен ќалаға ерекше бір көрік береді, мєртебесін көтереді.

Мысалы, бізде Жайыќтың бойында Атырау, Сырдарияның
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бойында Ќызылорда, Тобылдың бойында Ќостанай, Ертістің бойын-

да Семей мен Кереку орналасќан. Ал єлемде ќаншама астаналар

ылғи өзен жағасына салынған! Санкт-Петербург – Невада, Мєскеу

– өзі аттас өзенде, Париж – Сенада, Лондон – Темзада тұр.

Оның үстіне, Аќмола Ќазаќстан  мен бүкіл Еуразияның орталы-

ғына орналасќан.

Єрине, жаңа астананы армандау бар да, оны іске асыру бар

ғой, екеуі – екі түрлі нєрсе. Ал іске асыру жағы мүлде болмай-

тындай көрінетін, ол үшін тек ќана өзіңе жєне бір кереметке

ғана сену керек сияќты.

Біздің жас елорданың негізінің ќалануы мен ќалыптасуының

егжей-тегжелі менің «Еуразия жүрегінде» атты кітабымда жа-

зылған, ал мұнда сол көшіру тарихының өзін, тєуелсіз Ќазаќ-

станның ќалыптасуында жаңа астананың ќаншалыќты рөл атќа-

ратынын мєн-мағынасын ашып бергім келді.

Ел дамуының жаңа кезеңінде жаңа астана, Ќазаќстан ұлтын

біріктіретін еліміздің бас ќаласы ғана болып ќалмауы керек. Ас-

тана ќарќыны ќауырт экономикалыќ белсенділікті ќамтамасыз

ете отырып, болашаќта бүкіл Еуразияның экономикалыќ мегапо-

листерінің біріне айналуы тиіс. Осы факторларға сүйене отырып,

барлыќ жол тораптарының тоғысатын жеріндегі астананың ор-

нын аныќтауымыз керек болды. Сонымен бірге соған таяу маңға

өнеркєсіп орындарын орналастыру жєне оларға ќажетті білікті

мамандардың болуы да естен шыќќан жоќ. Елордасы болуы үшін

осы айтылған өлшемдер мен белгілерге осы белдіктегі ќалалар-

дың ішінде бірден-бір сай келетіні Аќмола болып шыќты.

Иен далаға осы заманғы ќаланы салу мүмкін емес, бұл өлкені

көтеру, тек кеңестік кезеңде, тың көтерумен ғана байланысты

болды деген сөздерді мен талай рет естідім.

Біраќ та ќазіргі Астана тұрған жер – ыќылым заманнан адам

ќоныс ќылған өңір. Ежелгі жєне ќазіргі зерттеушілердің еңбек-

терін мұќият оќып ќарасаќ, Аќмола жерінің ќашанда єр түрлі

тайпалар мен мєдениеттердің бір-біріне өзара ыќпал жасағанын,

ауыс-түйісі мол болғанын көреміз. Сонау, біздің жыл санауымызға

дейінгі бірінші мыңжылдыќтың ортасында, осы сайын даланың

төсін басып, єйгілі ќырдың жолы өткен. Соның жайы ежелгі

грек тарихшысы Геродоттың еңбектерінде айтылады.

1998 жылы археологтар ќазіргі Астанадан бес шаќырым жер-

ден ортағасырлыќ ќала – Бозоќтың орнын тапты. Дєл ќазіргі

Астана тұрған аумаќ арќылы XVI ғасырда Сібір – Орта Азия

керуен жолы өткен. Бозоќ Ќыпшаќ хандығының астанасы болған.

Аќмола тарихындағы екінші көтерілу дєуірі кеңестік кезең-

мен байланысты. Өзінің ќолайлы географиялыќ жағдайының ар-
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ќасында, Кеңес өкіметі жылдарында, Аќмола жерінде, ќаланы

Одаќтың темір жол жүйесіне ќосќан жєне көлік ағынына ілестіріп

єкеткен темір жол магистральдары салынды. Бұл, өз тарапынан,

өнеркєсіптің єр түрлі салаларының кең дамуына жєне Аќмола-

ның ірі көлік торабына айналуына алып келді.

Ұлы Отан соғысы жылдарында Аќмола Одаќтың тек ќана

экономикалыќ ќана емес, сондай-аќ єскери-көлік торабы да бол-

ды. Бұл жерде бір атты єскер жєне үш атќыштар дивизиясы

жасаќталды. Мұнда елдің майдан шебіндегі аумаќтарынан

өнеркєсіп орындары мен тұрғындары көшіріп єкелінді. Осы жер-

ге мыңдаған жаралыларды емдеген көшпелі госпитальдар орна-

ластырылды.

Экономиканың барлыќ салаларының дамуына жаңа тынысты

«тың дастаны» дарытты. 1950-1960 жылдары ќалада машина жасау,

ќұрылыс материалдары өнеркєсібінің, энергетиканың, жеңіл жєне

тамаќ өнеркєсібінің, көлік ќатынасының, байланыстың жєне теле-

коммуникацияның кєсіпорындары жұмыс істей бастады. Ауыл-ша-

руашылыќ, педагогикалыќ, медициналыќ жєне инженерлік-ќұры-

лыс институттары, бірќатар техникумдар мен училищелер ашылды.

1961 жылы Аќмола ќаласының аты Целиноград болып өзгертілді

жєне ол республиканың бірнеше ірі облыстары кірген Тың өлкесінің

орталығына айналды. Сол уаќыттарда-аќ Никита Хрущев басќар-

ған Одаќтың басшылығы Ќазаќстанның астанасын Целиноградќа

көшіру туралы кєдімгідей єңгіме көтере бастаған.

Одаќ ыдырағаннан кейін, республикалар өз мемлекеттігін, өз

тарихын өздері жасауға ќұќыќ алды. Ќазаќстан орталығын, ќазір

Астанаға айналған Целиноградќа көшіру, Ќазаќстан мемлекеттілігі

дамуының өзінше бір жаңа кезеңі болды. Астанаға айналғаннан

кейін, ќала өз тарихының үшінші дєуірін бастады. Мен осы тарау-

да осы дєуірдің ќалай басталғанын айтпаќпын.

Ќазаќстанның астанасын

ауыстыру туралы шешімнің ќабылдануы

Орталыќты ауыстыру туралы ойды жұртќа жарияламас бұрын,

мен Парламентпен келіссөз жүргіздім, оларға сөйлейтін өз сөзімнің

жобасын бердім. Ал бұған жауап ретінде: «Оған Алматының несі

ұнамай ќалыпты? Одан да жалаќы мен зейнетаќыны уаќытында

берсін де!» деген шымшыма сөздерді жиі естідім.
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1994 жылы 6 шілдеде, Ќазаќстан Республикасы Жоғарғы

Кеңесі сессиясының пленарлыќ мєжілісінде сөйлеген сөзімде,

парламент мүшелерінің талќысына астананы ауыстыру идеясын

ұсындым. Ќазаќстан астанасын ауыстыруды мен Алматының не

экономикалыќ, не геосаяси жағынан тєуелсіз мемлекеттің аста-

насы ретіндегі талаптарға ќазірдің өзінде-аќ жауап бермей-

тіндігімен дєлелдедім. Тұрғын саны біржарым миллиондыќ көрсет-

кішке жаќындап ќалған оның аумаќтыќ тепе-теңдікпен орнала-

су кеңістігі жағынан келешегі тым кеңістігі шектеулі еді. Алма-

тының аумағын кеңейту ќажет еді, біраќ ќұрылыстардың тығыз

орналасуынан жєне бос жерлердің аз болуынан ќаланы кеңей-

туге мүмкіндік жоќ еді.

Сонымен ќатар, жоғары сейсмикалыќќа байланысты Алматы-

дағы жаңа ќұрылыстар, Ќазаќстанның басќа ќалаларындағы ќұры-

лыстармен салыстырғанда, єлдеќайда ќымбатќа түсер еді. Бізге,

бұрын ќажеттігі болмаған,  егемен мемлекет ретінде енді ќажет

болатын, жаңа: Ќазаќстан Республикасының Парламенті үшін

ғимараттар кешені, Сыртќы істер министрлігіне, Ќорғаныс ми-

нистрлігіне, банктерге жєне басќадай ұйымдарға, оның ішінде

шетел мемлекеттерінің елшіліктеріне ғимараттар салу керек еді.

Сөз жоќ, Алматы – еліміздің сұлу ќаласы. Оған ерекше сұлу-

лыќты Алатаудың жоталары мен шыңдары-аќ беріп тұрады. Менің

өзім Алматыға таяу жерде туып-өстім, сондыќтан бұл ќаланы

мен жаќсы көремін. Біраќ елдің мүддесі мен объективті фактор-

лар жеке басќа ќатысты жағдайлардан єлдеќайда жоғары тұрды.

Алматының Астана ретінде, шынында да, өзіндік кемшіліктері

бар еді жєне оларды жою мүмкін емес болатын. Мысалы, жыл-

дан-жылға ќаланың экологиялыќ жағдайы асќына берді. Ат-

мосфераның, єсіресе ќыс айларындағы былғанышы жағынан,

бұрынғы астана Ќазаќстан ќалаларының арасында бірінші орын-

да тұрады. Оның көшелері жєне ауасы жүз елу мыңға жуыќ

көлік ќұралдарының сапырылысына єрең дегенде төтеп беріп

тұрды. Ќаланың сыртында, жиі түсетін тұманның аумағында ор-

наласќан єуежай, єуе байланысына жиі-жиі кідіріс туғызды.

Халыќтың тығыздығы бойынша солтүстік облыстар, оңтүстік

облыстармен салыстырғанда, єлдеќайда кең тынысты. Миграция-

лыќ ќозғалыстарды Ќазаќстанның басќа аймаќтарына ќарай бұру

экономикалыќ жєне єлеуметтік жағынан тиімді болатын. Жаңа

астананың үлкен перспективалары бар өнеркєсіп орталыќтарына

жаќын орналасуы жєне оған толып жатќан шектеулер болмауы

керек болды.
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Менің тапсырмам бойынша, жаңа астананы орналастыруға

ќолайлы жерді табу маќсатында, республиканың бүкіл аумағына

жан-жаќты зерттеу жүргізілді. Астана 32 өлшемге сєйкес болуы

керек еді. Осы өлшемдердің ішіндегі аса маңыздыларына: єлеу-

меттік-экономикалыќ көрсеткіштер, климат, ландшафт, сейсми-

калыќ жағдай, ќоршаған орта, инженерлік жєне көліктік инфра-

ќұрылымының болуы, оның болашағы, коммуникациялар, ќұры-

лыс кешені жєне еңбек ресурстары жатады.

Бастапќыда бізге жаңа астананы еліміздің наќ ортасынан

салу идеясы тартымды болып көрінді. Ќазаќстанның наќ орта-

сы – бұл ертеректе хандардың ордасы тұрған Жезќазған мен

Ұлытау. Бұл жерде, кең даланың төсінде, Ұлытау жоталары

орналасќан. Өткен ғасырларда ќазаќ рулары Ќазаќстанның жан-

жағынан – батысы мен шығысынан, оңтүстігі мен солтүстігінен

ағылып келіп Ұлытауда түйісетін болған. Осы өңірде ќазаќ ұлты-

ның түп-тамыры бекіген.

Біраќ, бүгінгі күні Ұлытауда тапшылыќ көп: жеткілікті су

да, темір жолдар да, автокөлік магистральдары да, єуежайлар

да жоќ. Ал астананы Ұлытау өңіріне ауыстыру ќыруар ќар-

жыны ќажет етер еді. Ондай жерде жаңа ќаланы салу тіпті

ќиынға түседі.

Мен Ќарағанды туралы да ойладым. Бұл ќаланы мен жаќсы

білетінмін. Ќарағанды Теміртауда жұмыс істеген біздер үшін өрке-

ниеттің орталығы болатын. Біраќ, ќаланың асты толған шахта-

лар, осыдан барып жер жиі-жиі ойысады, бұған сумен ќамтама-

сыз етуді жєне экологияны  ќосыңыз.

Үшінші астаналыќ нұсќа Аќтөбе болып еді. Аќтөбені таңда-

саќ, онда біз еліміздің шығыс аймағынан тым алшаќтап кетер

едік. Біздің Алматыдан кету себебіміздің өзінде, оның оңтүстік-

шығыстағы тығырыќ болуы жатты ғой, ал Аќтөбе басќа аймаќ-

тар үшін солтүстік-батыстағы тығырыќ болар еді.

Ќалай болғанда да, жүргізілген зерттеулер, барлыќ нұсќалар-

дың ішінен ең ќолайлысы Аќмола екендігін көрсетті. Ќаланың

жағдайы, оның аумағы кез келген сєулеттік ќадамдарды іске асы-

руға мүмкіндік беретін. Аќмола Ќазаќстанның географиялыќ ор-

талығына жаќын жатты жєне маңызды шаруашылыќ аймаќтары-

на таяу, ірі көлік магистральдары түйіскен жерде орналасты. Ол

кезде онда шамамен 200 мыңға жуыќ адам тұратын жєне сол

уаќыттағы ќаланың бас сєулет жоспары бойынша ќала халќын

400 мыңға дейін өсіруге болады деп есептелінді. Ќазір, ресми

мєліметтердің өзі бойынша, Астанада жарты миллионнан астам

адам тұрып жатќан көрінеді, ал шындығы одан єлдеќайда көп.
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Аќмола тың өлкесінің орталығы болды, бұның өзі ќалаға

астана мєртебесін беру мүмкіндігін айтып тұрды. Сонымен ќатар,

дєл осындай шешім, мен жоғарыда айтќандай, кезінде Н. Хру-

щев басќарған Одаќ басшылығы тарапынан да кєдімгідей ќарасты-

рылған болатын. Сондыќтан сол кездің өзінде-аќ бұл жерде

ќазірдің өзінде ќызмет жасап тұрған, бірталай мыќты єкімшілік

ғимараттары, мєдениет сарайы, жастар сарайы жєне басќалар

салынған.

Ќаланың өмірлік ќажеттіліктерін ќамтамасыз ететін негізгі

жүйелердің жағдайы да онша көп мєселе туғызбады. Бұнда

жылумен, газбен ќамтамасыз ету жаќсы жолға ќойылған, сумен

жабдыќтауға байланысты барлыќ мєселелерді ұзындығы жағы-

нан шағын «Ертіс-Ќарағанды» каналы шешіп тұрды. Осыларға

ќосымша Аќмолада көлік инфраќұрылымы жаќсы дамыды жєне

күні бүгінге дейін экологиялыќ жағдайы ќолайлы ќалыптасќан.

Астананы көшіру бір сєтте бола салатын жұмыс емес, оның

аяќталуы, жоспарланғандай 2000 жылға ќарай іске асырылды.

Ќажетті дайындыќ жұмыстары жасалғаннан кейін, Аќмолаға

бірінші кезекте, негізгі мемлекеттік органдар, сонымен ќатар бірќа-

тар маңызды министрліктер мен ведомстволар көшіп келді.

Сєулетшілердің бастапќы бағалаулары бойынша, астаналыќ

єкімшілік орталығын маќсатты түрде жеке, ќаланың оңтүстік

шетінде, 300-400 гектар аумаќта салу көзделді. Біраќ кейіннен,

ќаланы салу жөніндегі конкурста жапон сєулетшісі Кисё Куро-

каваның жеңіп шығуына байланысты, жоспар өзгертілді, ќала

енді Есіл өзенінің сол жағалауында бой көтере бастады. Бас сєу-

летші Кисё Курокаваның сол кезде: «Таза ќағазға сызғанда ғана

иероглиф єдемі болып шығады» деп айтќан сөзі еске түседі. Есіл

өзенінің сол жағалауы өзінің көлемі жағынан да, єдемілігі жағы-

нан да, жаңа астананы салуға көбірек келуші еді. Дипломатия-

лыќ корпус та ќала шеңберінің ішінде, сол жағалауға орналасты.

Алғашќы уаќытта, бұрыннан ойластырылғандай кейбір ми-

нистрліктер жаңа астананың маңайындағы ќалаларға да орнала-

стырылды. Астананы ауыстыру солтүстік аймаќтардағы иннова-

циялыќ жєне ғылыми-ауќымды өндірісті, ілгерішіл ауыл шаруа-

шылығы машиналарын жасауды жєне кең түрдегі ұќсатушы ауыл

индустриясын интенсивті түрде дамытуға септігін тигізеді деп

есептелінді. Біз Аќмола бейнесінен тек жаңа ќоғамдыќ-саяси ор-

таны ғана емес, Ќазаќстанның Алматыдан кейінгі, маңызы жағы-

нан екінші экономикалыќ, іскерлік, ғылыми жєне мєдени орта-

лыќты көргіміз келді.
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Көп адамдар сол кезде жаңа астанаға жұмсалған ќаржының

ќайтпайтынын айтып, кейде ашыќ түрде мемлекеттің аќшасын

босќа шашу дейтін. Біраќ ќайтпай ќалған шығын – ол астананы

көшіруге кеткен шығын ғана болды. Ќалғанының барлығы – бұл

күрделі салымдар, бұл болашаќќа деген инвестициялар. Жаңа-

дан тұрғызылғандардың баршасы мемлекеттің ұлттыќ байлығын

көбейтуі тиіс болатын.

Алматы бейнесінен біз бєрібір ќашанда мемлекеттің ќоғамдыќ-

саяси өміріне үлкен ыќпалы бар, іскерлік, ќаржылыќ, ғылыми

жєне мєдени орталыќты көрер едік. Сонымен ќатар ќазір, Алма-

ты Орталыќ Азия жєне ТМД көлемінде ќаржы орталығы деген

атаќќа ұмтылып отырғанда, біз шынында оңтүстік астананың ора-

сан зор єлеуетін оны халыќаралыќ деңгейге шығару үшін пайда-

лана аламыз. Ең алдымен инфраќұрылым, байланыс, көлік ќаты-

насы жєне т.б. ќажетті өлшемдер жаќсартылуы керек.

Ашыќ айтайын, мен астананы ауыстыру идеясына байланыс-

ты бірталай ќатал сынға тап болдым. Парламентшілер менің

идеямды тыныш ќана ќабылдады десем, жалған айтќан болар

едім. Дауыстар екіге бөлінді: егерде депутаттардың бірі мені сөзсіз

ќолдайыќ деп ұсынса, екінші біреулері үнемі ќиындай түскен

єлеуметтік-экономикалыќ жағдайда астананы ауыстыру үшін

орасан зор ќаржыны шашу ќисынсыздыќ деп, мүлде дес бер-

мейтін ќорғаныста тұрды. Айтыс ќызу жүріп жатты, біраќ депу-

таттар негізінен мені ќолдамауға ќарай ойысќан.

Сөйлейтін бір сөзімді мен өзімнің туған күніме орайластырып

тағайындағаным есімде. Біраќ менің бұл кішкентай ќулығым іске

аспады, айтыстың ќызуымен бұны тіпті ешкім де есіне алмады.

Біраќ кейіннен, жаңа астана таяу арада бола салатын іс емес,

ќалай болғанда да 20-30 жылды керек ќылады деп ойлаған депу-

таттар, астананы ауыстыруды ќолдап дауыс берді. Ќолдаушы-

лардың дауысы сєл ғана артыќшылыќпен басым түсті.

Дєл осы жерде, Ќазаќстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің

сессиясында, «Ќазаќстан Республикасының астанасын ауысты-

ру туралы» ќаулы ќабылданды, онда менің мемлекет астана-

сын Аќмола ќаласына ауыстыру жөніндегі ұсынысыммен ке-

лісетіндері туралы айтылды жєне Министрлер кабинетіне 1994

жылдың соңына дейін астананы ауыстырудың техника-эконо-

микалыќ негіздеулерін жасауға жєне оның мерзімін белгілеуге

нұсќау берілді.

Сол жылы 2 ќыркүйекте «Казахстанская правда» газетіне берген

сұхбатымда маған астананы ауыстыруға байланысты ќосымша
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түсіндірулер беруге тура келді. Өздерін ештеңемен көрсете ал-

мағаннан кейін, осы арќылы ұпай жинауға тырысќан адамдар да

болды. Сонда мен жаңа астана ретінде, Аќмола төңірегіндегі

шудың бєрі таза єсіре саясатшылдыќ дедім. Мен жұрттан Жоғарғы

Кеңестегі сөйлеген сөзімді жєне онда ќабылданған ќаулыны мұќият

ќайта оќып шығуды сұрадым. Ќаулыда көшудің мерзімі көрсе-

тілмеген, тек онда Үкімет осыған ќатысты ќұжаттарды жасауы

керек деген сөздер болды. Бұдан мєселенің бүгінгі күндікі емес,

тіпті ертеңгі күндікі де емес, арғы күннен кейінгі күндердікі екені

айќын көрінді. Оны толыќ орындау, ќазаќтардың жєне бүкіл

Ќазаќстан халќының түпкілікті мүдделеріне жауап беретін,

ХХI ғасырмен байланыстырылды.

Єсіресе саясатшы нағыз саясатшыдан жєне мемлекеттік ќай-

раткерден несімен өзгешеленді деген сұраќќа наќты жауап бар.

Егерде біріншісі келесі сайлаулар туралы ойлайтын болса, екінші-

лері халыќтың игілігі жєне елдің болашағы туралы ойлайды.

Астананы көшіруге байланысты мєселені өз пайдасына жаратќы-

сы келгендер істің мєнін түсінгісі келмейтін еді. Шалағай шешім-

дер туралы айғай-шу туғызу жєне өздерін «халыќтың үні» ќылып

көрсету – оңайдың оңайы. Бұндай «єсіре ќызыл саясаткерлер»

бізде жеткілікті. Біраќ, єлдеќайда күрделісі, жалпы наразылыќ

пен түсінбеушіліктің болуына ќарамастан, ќабылдаған шешімнің

ќажеттігіне жєне болашағының барлығына халыќтың көзін жет-

кізу. Өйткені, астананы ауыстыру жөніндегі жоспар, ќандай да

болмасын єлеуметтік бағдарламаларды ќысќарту есебінен емес,

бюджеттен тыс ќаржы есебінен іске асырылуы керек болды жєне

оның көздері ізделіне бастады.

Иє, көп шығын ќажет пе? деп өзіме сұраќ ќойдым. Єрбір

билік ќұрылымына орналасатын орын ол кезде табылды – кел

де ќызмет жасай бер. Дегенмен, єрине, Ќорғаныс министрлігінің,

Сыртќы істер министрлігінің жєне Парламенттің ғимараттарын

салу керек болатын. Біраќ, осы ведомстволардың талаптарына

сєйкес ғимараттарды Алматыда да салар едік ќой. Ал егерде

оларды Алматыда, осы өңірдің сейсмикалыќ жаќтарын ескере

отырып салғанда, бізге екі есе ќымбатќа түсер еді. Жєне тұрғын

үйлерді ќалай болғанда да салу керек болды. Мамандардың

есептеуінше, бір шаршы метр тұрғын үй ќұрылысы жєне ќыз-

мет ғимараттары Аќмолада, Алматымен салыстырғанда, арзанға

түсетін көрінеді.

Мысал ретінде, ќарапайым есептеулер жасауға болады. Мєсе-

лен, егер біз астананы ауыстыруға шартты түрде он миллиард
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теңге жұмсайтын болсаќ, онда оның сегізі мемлекетке өнеркєсіп

орындарынан жєне ќұрылыс ұйымдарынан, тиісті орындаған тап-

сырыстары есебінен салыќ түрінде ќайтады. Осының есебінен,

көптеген адамдар жұмыс ала алатын жаңа өнеркєсіп орындарын

ашу көзделді. Сонымен бірге, єрбір салынған ќұрылыс мемле-

кеттің игілігі жєне байлығы екендігін ұмытпау керек.

1995 жылы 15 ќыркүйекте «Ќазаќстан Республикасының ас-

танасы туралы» заң күші бар Жарлығым шыќты. Жарлыќта

жоғарғы жєне орталыќ органдарды Аќмола ќаласына орналас-

тыру жөнінде жұмыстарды ұйымдастыру үшін Мемлекеттік ко-

миссия ќұру туралы нұсќау берілді. Республиканың Үкіметіне

Аќмола ќаласын жайластыру бойынша бюджеттен тыс ќаржы-

ны жинаќтау маќсатында бюджеттен тыс «Жаңа астана» ќорын

ќұру міндеті жүктелді. Үкімет Аќмола ќаласының ќұрылысын

салуға жєне инфраќұрылымын дамытуға ќатысып жүрген ин-

весторларға салыќ, кеден жєне тағы басќадай жеңілдіктерін

беру туралы ұсыныстарды дайындауы, содан соң менің ќарауы-

ма берулері тиіс болды.

Мемлекетті ќұру оңай емес, жаңа астананы салу одан да

күрделі. Біздің халыќ ешќашан өзінің астанасын салған емес.

Ұлытаудағы хан ордасында да сондай ештеңе болмаған. Онда

хан ордасын ќоршаған топыраќ ќабырғалардың үйінділері ғана

жатыр. Ол астанаға жұрт түйемен, атпен кіретін болған.

Ќазаќстан аумағын Ресей жаулап алғаннан кейін де ешќан-

дай астана болмаған, губерниялардың орталыќтарының бірі Ом-

быда, бірі Орынборда болған. Астананы Орынбордан Аќмешітке

(Ќызылорда) көшіру кеңес үкіметінің шешімі болатын. 1929 жылы,

Түрксібті салып жатќан кезде, астананы Алматыға ауыстырған.

Алматы дєл жетпіс жыл республиканың бас ќаласы ќызметін

үлкен абыроймен орындап шыќты. Дєл осында мемлекеттік

тєуелсіздік туралы Декларацияға ќол ќойылды жєне бірінші еге-

мендік Конституция ќабылданды. Тєуелсіздік алғаннан кейін ас-

тана Алматы деп өз атына өзгертілді.

Кезінде Алматы тамаша табиғатымен жєне апортымен даңќы

шыќќан, одаќтас республикалардың астаналарының ішіндегі ең

єдемілерінің бірі болды. 19 жасымда мен Алматы облысынан

Теміртауға ауыстым. Сол жерде менің жастыќ шағым өтті. Соның

өзінде-аќ Аќмола болашағы бар жас ќала деп есептелді. Мұндағы

Жастар сарайындай ғимарат ол кезде ешжерде болмаған. Ќала-

ны Хрущевоград деп атап, кейіннен республиканың астанасын
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осында ауыстыру үшін арнайы дайындаған. Аќмола ол кезде

Тың өлкесінің орталығы болатын. Осы жерде айта кету керек,

Хрущевтен кейін, орталыќтан басќа жердің бєрінде, негізгі ќұры-

лыс ескі жатаған үйлер мен бараќтардан ќұралатын.

Осындай шешім ќабылдамас бұрын, мен ұзаќ ойландым, бар-

лыќ ќадамдарымды есептедім, тарихшылармен, саясаттанушы-

лармен, мєдениеттанушылармен аќылдастым, басќа елдердегі

астаналарын көшіру тарихтарымен таныстым.

Сонымен, астананы ауыстырудың негізгі себептерін түйіндеу-

ге рұќсат етіңіздер.

Біріншіден, астананы ауыстыру Ќазаќстанды геосаяси жағы-

нан күшейтудің ќажеттігінен туындайды. Сондыќтан елдің бас

ќаласының орнын аныќтауға ерекше көңіл бөлінді. Астана, өзіне

еуропалыќ жєне азиялыќ озыќ дєстүрлерді сіңіріп отырған Еура-

зия ќұрлығының орталығы болып табылады. Ќала төрт тарапќа:

Оңтүстікке, Солтүстікке, Батысќа, Шығысќа бірдей ашыќ.

Екіншіден, бұл шешімді ќабылдағанда ќауіпсіздік мєселесі

де еске алынды. Тєуелсіз мемлекеттің астанасы, мүмкіндігінше,

сыртќы шекараларынан жыраќта жєне елдің ортасында орна-

ласуы тиіс.

Үшіншіден, астананың орнын ауыстыру Ќазаќстанның эконо-

микасын сауыќтыру ќажеттігінен де туындады. Ол елдің эконо-

микасы үшін тиімділікті ќамтамасыз етті. Шынында, облыстыќ

орталыќтар дами бастады, экономиканың, ќұрылыс материалда-

ры өндірісі, жол төсеніштері, энергетика жєне машина жасау

сияќты салалары аяғынан ныќ тұрды. Бұрын-соңды болып көрмеген

ќарќында тұрғын үй ќұрылысы дамуда.

Төртіншіден, астананы аймаќќа ќарай көшіре отырып, ќұрамы

жағынан көп ұлтты біз, тұраќты полиэтникалыќ мемлекетті ќұру,

Ќазаќстанды мекендеп отырған халыќтардың арасындағы дос-

тыќты саќтау жєне көбейту бағытын тағы да дєлелдедік.

Єрине, астананы єсем Алматыдан Аќмолаға ауыстыру шеші-

міне бару ќиын болды. Елорданы ауыстыру туралы менің идеям-

ды психологиялыќ жағынан ќолдағандар көп болған жоќ. Тіпті

менің жанұямның өзінде де мұны барлыќтары «иє» дей ќойған

жоќ. Сөйтіп, барлығын іс жүзінде, таза аќ параќтың беттерінен

бастауға тиіс болдыќ.
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Жаңа астана: «бола ма, жоќ па?»

Астананы ауыстыруға дайындыќтың алдында өткен, 1994

жылдан басталған төрт жылдың өн бойында, менің астананы

ауыстыруға байланысты өзімнің көзќарасымда соншалыќты менің

тіресіп тұрып алуымның себебіне байланысты, неше түрлі ғайбат

сөздер айтылды. Астананы ауыстыру төңірегіндегі ќызбалыќ ќаулы

шыќќаннан кейін тіпті өршіді.

Астананы ауыстыру туралы идеяны «виртуальды саясат»,

немесе бізше айтќанда, «єрі-сєрі саясат» деп атады. Ондағы

айтќысы келгендері, билік елдің єлеуметтік-экономикалыќ шы-

найы проблемаларын шеше алмай, өздерінің ќолдарынан еш-

теңе келмейтіндіктерінің орнын сөз жүзіндегі шешімдермен тол-

тыруға єрекеттері дегенге саятын. Олар бұл идеяны, билік өзінің

халыќ алдындағы күнделікті міндеттерін орындауға дєрмен-

сіздігінен, өздеріне бұрынғыдан да ќарапайым ќызметтерді ой-

лап тапќан, халыќ алдындағы міндеттерін «тарих алдындағы

міндеттерге» ауыстырған, «кішкентай жеңімпаз соғыс» түрінде

көрсеткілері келді.

Астананы ауыстырудың уєжі екі негізгі топќа бөлінді: ресми

(ашыќ єрі байќалмаған) жєне жасырын, бұл туралы шенеуніктер

айтпаса да, ол баспасөзде талќыланған.

Ресми түрдегі көрсетілген себептерге, бірінші кезекте, Алма-

тының болашағы жоќтығы, ќаланың тау етегіндегі ќазан шұңќырда

орналасќаны жатќызылды. Осыған байланысты, ескі астананың

экологиялыќ проблемалары, белсенді сейсмикалыќ аймаќтың

ќауіптілігі, Ќытай шекарасына жаќындығы, оның республиканың

басќа аймаќтарымен ќатынасын ќиындататын, географиялыќ

тығырыќќа орналасуы еске түсірілді. Сонымен бірге, Ќазаќстан-

ның солтүстік аймаќтарын дамытудың ќажеттігімен жєне 1986

жылдың, ќала алаңында болған студенттер толќуының ауыр

оќиғаларын еске түсіруден ќұтылу ниетімен байланысты себеп-

тер де айтылды.

Еуразия мен Ќазаќстанның орталығына, көлік магистральда-

ры ќиылысќан жерге орналасуына байланысты Аќмоланың пай-

дасына географиялыќ жєне геосаяси түрдегі дєлелдер єлдеќайда

жиі айтылғанын атап кету ќажет.

Ішкі саяси жєне экономикалыќ уєж – республиканың еңбек

күші артыќ шоғырланған оңтүстік аудандарының ауылдарынан

ќоныс аударушыларды солтүстікке бағыттап, сол арќылы,

біріншіден, солтүстік облыстардағы ќазаќтардың санын көбейту;

екіншіден, жұмыссыздыќтың мєселесін шешу жиі айтылды.
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Астананы ауыстыру себептерінің бірі ретінде, мен ќолдаған,

тіл саясатының тұжырымдамасы да біршама ұзаќ уаќыт тілге

тиек болды. Мемлекеттік ќызметтің лауазымдарына байланысты

тізім жасалған екен, ол бойынша осы ќызметтерге ќазаќ тілінен

емтихан тапсыра алғандар ғана тағайындалады екен деген алып-

ќашты сөздер көп болды, бұл өз тарапынан ќазаќ тілін

білмейтіндердің уайымын туғызды. Осыдан келіп, көп ұзамай

елдегі басшылыќ ќызметтерін кєсіби деңгейлеріне ќарамай-аќ,

негізінен этникалыќ ќазаќтар алады екен деген ќорытынды жа-

салынды. Сіздер көріп отырғандай, бұл болжам аќталмады, оны

мынадан көруге болады. Мемлекеттік ќызметте 64 ұлттың өкілдері

жұмыс істейді. Олардың ішінде орыс ұлтының өкілдері жалпы

мемлекет ќызметкерлерінің 20%-ын, ал басќа ұлттардың өкілдері

жалпы мемлекет ќызметкерлерінің 10%-ын ќұрайды. Бұл көрсеткіш

Ќазаќстанның этникалыќ ќұрамына жаќын келеді.

Астананы ауыстырудың себептерін тиімді ќылып түсіндірудің

жєне ќұрылысќа ондаған миллиард долларды жұмсаудың ќажеті

жоќ дегендер де болды. Мұның бєрі – Назарбаевтың өзінің атын

мєңгілікке ќалдырғысы келген өзімшілдігі, «астанадан артыќ ќан-

дай мєңгілік жєне ќандай мєнділік болушы еді?» деп сұрады

олар өздерінен өздері.

Алматыда жүргізілген ќоғамдыќ пікірлердің нєтижелеріде алға

тартылды, онда тұрғындардың 62 пайызы Аќмолаға көшу де-

генді тіпті естігілері де келмеді. Бұл идея Алматыдағы мемле-

кеттік шенеуніктердің арасында да үлкен ќұлшыныс туғызған

жоќ. Осыдан келіп кейбіреулер: Аќмолада үкіметтік органдар-

дың кєсіби басќарушылыќ біліктілігінің деңгейі Алматымен са-

лыстырғанда сөзсіз төмендейді деген ќорытынды жасады. Ескі

жєне жаңа астаналардың интеллектуалдыќ өзара жарысында

Аќмоланың сөзсіз ұтылатындығы да көрсетілді жєне мұны,

күнделікті істе пайда болатын мєселелерге жауап беруге дєрменсіз,

мемлекеттік аппараттың ұтылуымен де байланыстырды. Кішігірім

шенеуніктер үшін астананың ауыстырылуы олардың өмірлік ба-

ламаларының кєдімгідей шектелуі жєне жеке тєуелділіктерінің

артуы болып табылады деп сєуегейлік айтты. Мемлекеттік ќыз-

меттің беделі түседі жєне өз бетімен еркін ойлайтын адамдар

азаяды, бұл өз тарапынан ќабылданатын мемлекеттік шешім-

дердің барынша тұрпайылануына алып келеді, себебі мемлекеттік

аппарат оларды жасаушылардың ќосалќы авторлары болмайды,

тек атќарушылары ғана болады деген болжаулар айтылды. Мем-

лекеттік аппарат, еріксіз, басшының саяси еркін іске асырушыға

дейін түсіп кетеді, мүмкін тіпті ол өз бетімен ќандай болмасын

шешім ќабылдауды айтпағанның өзінде оның ойлағандарына

түсінік беруге шамасы жетпеуі де мүмкін деп айтып жүрді. Бұл
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пайымдаулардың аясында, осылардың барлығының нєтижесінде

бюрократияны єлсірететін жағымды факторлар ќалыптасады де-

ген болжамдар да болды.

Кең насихаттың болғанына ќарамастан, елдің көбіне астана-

ны ауыстырудың себебі жұмбаќ күйінде ќалды. Көптеген басы-

лымдарда ресми себептер ќабылданған шешімді кєдімгідей

түсіндіруге жеткіліксіз деп танылды. Сол күндерде «Коммерсантъ»

газетінде «Персональная столица Президента Назарбаева» деген

маќала жарияланды, онда, «демократия болмаған жағдайда, еш-

кімге түсініксіз, дєуірлік жобалар пайда болуы мүмкін. Ешќандай

да стратегиялыќ ойлау, орасан зор ќаржыны еңбекаќы мен зей-

нетаќыны төлеуден, еліміздің азаматтарының басќа да проблема-

ларын шешуден бұрып єкетуді аќтай алмайды» делінген. [Сало-

пов Д. Персональная столица Президента Назарбаева. «Коммер-

сантъ», 28.10.1997 год].

Мемлекеттік биліктің єрекетін толыќтай түсінбеу оның шын-

дығына күмєн туғызды. Көңілге ќонбайтын маќсаттарды жасы-

рып тұрған, ќайдағы бір ќұпия себептер бар шығар деген ой

өзінен-өзі туды. Астананы ауыстырудың ашыќ, жасырын себеп-

теріне ќатысты осы єуре-сарсаң аќырында 1997 жылдың ќара-

шасының соңында «ескі астанада» кереметтей жер сілкінісі бола-

ды екен деген жорамалға келіп ұласты. Барлыќ байќаушылар-

дың пікірінше, осы нұсќа ғана, жылы жєне жайлы Алматыны

тастап кеткісі келген менің ниетімді түсіндіруде ең дұрысы жєне

ең ќисындысы болыпты. Осы бастаманы түсіндіруге тырысќан

басќа да нұсќалар єлгілердің жанында жеңіл-желпі болып шыќ-

ты. Кейін келе біз де бұған көндік, себебі ресми айтќандарды

ќабылдамаған жұрт өздерінің көңілдеріне ќонатынды ойлап

тауып, өздерін өздері сендірді.

Астананы ауыстырудың себептері «неғайбыл күйінде» ќал-

ғандай болды. Жаңа астана туралы пікірсайыстарда, ауыстыру-

дың ресми себептері ешќандай да дєлелденген көзќарастармен

бекітілмеді. Ќоғамдыќ санада Аќмоланың мүмкін болатын жа-

ғымды сапасы «астаналыќ» белгі ретінде ќабылданбады, ал Ал-

матының ќордаланған мєселелері оның астаналыќ мєртебесін

жоќќа шығармады.

Халыќтың арасында: ќалай болғанда да астананы Аќмолаға

– табиғи-климаттыќ жағдайы күрделі, жаздың күнінің өзінде

жан-жағынан аңызаќ соғып тұратын, ќыста ќарлы борандары-

мен басып ќалатын, өзі батпаќта тұрған, сапалы ауызсумен жаб-

дыќтайтын көздері жоќ ќалаға ауыстыру ќатерлі деген сөздер

айтып жүрді. Экологтардың алдын ала: каналдар салу онсыз да

суға бай емес Есілді сарќылтады, ал оның су басатын, төмен

жатќан сол жағалауында үлкен ќұрылыстарды жүргізу бүкіл
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аймаќтың нєзік тепе-теңдігін бұзады деп саќтандырған пікірлері

де естіліп ќалып жатты. Сондай-аќ, егер бұл көшу ауылдан ке-

летін ќазаќ мигранттарын адастыратын, олардың көңілдерін Ал-

матыдан басќа жаќќа аударуға жєне оңтүстіктің кедей халќы-

ның тасќынын солтүстікке ќарай бұратын аса зор алдаусырату

болмаса бұл єрекет, ќазіргі саяси режимнің жойылуының басы

болады деген болжамдар да айтылды.

Мысалы, кейбіреулер, инженерлік жүйелері мен жолдары жоќ,

ќу медиен далаға барудың керегі ќанша, орасан зор ќаржыны

єлсіз жер ќыртысын бекітуге, каналдар салуға жєне мүлде жаңа

ќаланы тұрғызуға не үшін шашу керек, ескі ќаланың өзінде де

ескісін бұзып, орнына жаңа ќұрылыстар салуға болатын, шикі

кірпіштен салынған, жер үйлері бар аудандар да бар емес пе?

дегенді айтып жүрді.

Тағы біреулері оларға өзінше дау айтты: Назарбаев мырза

Ќазаќстанның мұнай долларына есеп ќыла отырып, жедел ка-

питал салуды іске асырғысы келеді, онысын «елдің география-

лыќ орталығына астананы бұлтартпай ауыстыру» деп атап жүр

деп соќты.

Үшінші біреулер, астананы Алматыдан Аќмолаға ауыстыру-

ды менің жеке шешімім деп санады. Мұны олар жалпыхалыќтыќ

референдум өткізілмеді, демек, шешім заңсыз болды дегенмен

дєлелдегісі келді. Осылай дей отыра, олар Жоғарғы Кеңестің

сессиясын, онда ќабылданған шешімді назардан тыс ќалдырды.

Мұның бєрі, єрине, менің жанұямның мүшелеріне де жетіп

жатты. Олар мені бұл ќадамнан бас тартуға үгіттеді. Бірде, жек-

сенбі күнгі єдеттегідей отбасындағы түскі ас үстінде, олар өз

күдіктерін айтты. Мен «Сара, біз сенің туған жеріңе көшіп бара-

мыз, Аќмола Нұра өзенінің бойында тұр» - деп ќалжыңдап ќұтыл-

дым. Бұл ќалжың ќалай тарағанын білмеймін, көп ұзамай-аќ

«Назарбаев єйелінің айтќанына көніп, астананы оның туған же-

ріне ауыстырады екен» деген ќаңќу сөздердің жаңа нұсќасы

пайда болды. Менің жанұямның мүшелері – зайыбым Сара,

ќыздарым Дариға, Динара, Єлия єрдайым менің үйдегі мыќты

ќорғаным болды жєне олар мені шамасы келгенше ќолдап отыр-

ды. Осы үшін мен оларға өмір-баќи ризамын.

Мұндай ќиын жағдайда, астананы ауыстырудың шынайы себеп-

тері туралы түсінікті тарылтќан жел сөздерге назар аудармастан,

Аќмоланы астана етіп ќайта ќұру жөніндегі идеяны іске асыруға

тура келді. Ол жаќтан да, бұл жаќтан да кеңесшілер аз болма-

ды. Біраќ шешімді ќабылдайтын да жєне оған жауап беретін де

мен едім.

Кез келген саясаткер єйтеуір бір өзгерту жасағанды арман-

дайды, алға ќойған маќсатына өзін арнайды, өзінің беделін, тіпті
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болашағын бєске тігеді. Егерде ірі міндетті шешерліктей мұндай

арман болмаса, онда оған саясатпен айналысудың керегі ќанша?

Егерде сен алдыңа ќойған міндетіңді шешкен болсаң, айтылған

сын жайына ќалады. Егерде сен міндетіңді шеше алмасаң, онда

жөніңе кете бер. Мєселе осылай ќойылған болатын.

Астананы ауыстыру – жүзеге асќан факт

1997 жылдың 7 ќазанында министрліктердің, ведомстволар-

дың, сондай-аќ ќұрылысшылардың басшыларымен болған кеңес-

те, мен тағы да Аќмоланы электрмен, сумен жєне т.б. ќамтама-

сыз етуде ешќандай іркілістің болмауы керектігін баса айттым.

Біз осындай ќысќа мерзімде Аќмоланы мемлекеттік органдардың

көшіп келуіне єзірлеп үлгіретінімізге ешкім де сенбеді, біраќ біз

оны жасадыќ.

1997 жылдың 20 ќазанында менің «Аќмола ќаласын Ќазаќ-

стан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы» Жар-

лығым шыќты. Онда 1997 жылдың 10 желтоќсанынан бастап

Аќмола Ќазаќстан Республикасының астанасы болатыны, ал ас-

тананың ресми тұсаукесері 1998 жылдың 10 маусымында

өткізілетіні айтылды.

Мен сондағы Парламентте шығып сөйлеген сөзімде, барлыќ

ќұрылыс жұмыстарының өте ќысќа мерзімде аяќталғанын атап

айттым. Ойлап ќараңыздаршы: Аќмоланы ќайта жаңғырту тура-

лы шешім 1996 жылдың ќазанында ќабылданып, аќпанында

жұмыстар басталып кетті, ал 1997 жылдың ќазанында тек ком-

муникация мен электрлендіруді жүргізу ғана ќалды.

Менің ойымша, бізді ќате шешім ќабылдады деп жас ұрпаќ-

тың кінєлауына ешќандай негіз жоќ. Алматы бұрынғысынша

еліміздің ең ірі ќаласы болып ќалды. Ал күшті екі орталыќтың

болуы республиканың экономикалыќ ќуатын тек арттыра түседі.

Єлемде екі астананың өмір сүруіне ќатысты мысалдар өте көп.

Олар – Анкара мен Стамбұл, Мєскеу мен Санкт-Петербург,

Карачи мен Исламабад, Рио-де-Жанейро мен Бразилиа, Мель-

бурн мен Камберра, Оттава мен Торонто, Вашингтон мен Нью-

Йорк. Бұл ќатарда, менің ойымша, біз алдыңғысы да, артќысы

да бола ќоймаспыз.

1997 жылдың 8 ќарашасында Аќмолаға Ќазаќстанның мемле-

кеттік рєміздерің эталондары келіп жетті. Аќмола Мемлекеттік

ту мен Елтаңбаны, сондай-аќ президенттік штандарттарды саќтау-

шы атанып, ерекше жағдайға ие болды. Есімде, бұл оќиға мені
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ерекше тебірентті. Өйткені біз таза экономикалыќ жєне геосаяси

түсіндірулер мен есептеулерге көңіл бөлсек те, астана деген сөздің

өзінде адамдар үшін ерекше бір киелі, үлкен мєнді мағыналы

ұғым болды.

Біздің ұрпаќтарымыз да мұны осылайша сезінеді. Бєлкім, ескіні

ойлап, өткенді көксемейтін олар жаңа астананы єлдеќайда терең

ќабылдайтын болар. Тек жаңарудың рємізі ретінде ғана емес.

Тек жаңа дєуірдің басталған шекарасы ретінде ғана емес. Астана

– нысанды ќала, біздің арман-тілегіміздің наќты жүзеге асуының

белгісіндей болған ќала. Бұл даланың үстінде талай ондаған

жылдар бойы бостандыќ пен тєуелсіздік идеясы ќалыќтап жүрген,

ол өз жеріне шексіз берілген адамдардан күш-ќуат алған. Міне,

енді ол жүзеге асты. Сан мыңдаған жылдар мен ғасырларды

артќа салып, уаќыт керуенімен бірге тыныстаған Ќазаќстанның

ұлан-ғайыр даласында, енді мемлекеттік шешімдер ќабылдана-

тын болады. Біз астананы мүлде жаңадан салдыќ. Оны көшіруге

байланысты болған барлыќ проблемаларды жүрегімізден өткіздік.

Бұл арман еді. Енді ол – тамаша ќала, Ќазаќстанның маќтанышы

жєне жүрегі.

Біз жаңа астананы бекітумен бұл мєселеге нүкте ќойғанымыз

жоќ, көп нүкте ќойдыќ. Астананың көшіп келуімен бірге аймаќ-

тардағы өмірдің жандануын ғана күткен жоќпыз, сонымен бірге

бұл факт нарыќтыќ өзгерістерге серпінділік береді, еліміздің ин-

фраќұрылымын дамытуға ќызмет етеді, ќосымша жұмыс орын-

дарын ашуға жағдай туғызады деп күттік. Осы өзгерістердің

ќауырт кезінде біз сепкен дєннің өнімі мен жемісін бүгінгі ұрпаќ

та, болашаќ ұрпаќтар да бірдей көретін болады.

Астана мєртебесін алғаннан кейін Аќмоланың өмірбаянына

алтын єріптермен жаңа бір сөздер жазыла бастады. Жоғарыда

айтќанымдай, Аќмола республика үшін єсіресе, оның бетбұрыс

жылдарында талай рет ќоғамдыќ маңызы зор оќиғалардың бел

ортасында болған. Тың жерлерді игеру жылдары да солай бол-

ды, Аќмола жері сан мыңдаған адамдардың отанына айналып,

сіңірген еңбегіне ќарай атаќ пен даңќќа бөледі. Мұнда, сондай-

аќ, Аќмола кең байтаќ астыќты өлкенің орталығына айналған

кезінде, басќарудың бай тєжірибесі жинаќталды.

Ќазір де, мемлекетіміз үшін осынау түбірлі өзгерістер

уаќытында, біз тағы да Аќмолаға ќарап көз тіксек, ол кездей-

соќтыќ емес. Елімізге патриоттыќ ќұлшыныс тыңды игерумен

тамырлас ерлік керек болды. Тек бұл енді жаңа аќиќаттармен

– тєуелсіздікті нығайтып, мемлекеттігімізді ќұру, єлеуметтік-

экономикалыќ жєне саяси жаңартулармен байланысты еді. Ас-

тананы Аќмолаға ауыстыру, көбіне, осы маќсаттарға жетуге

ыќпал ететініне,біз сенімді болдыќ.
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Астананың өсуі мен дамуы туралы армандай жүріп, мен уаќыт-

тың ќалай тез өткенін байќамаппын. Ќұрылыстың алғашќы айла-

рын еске алғанда, өзіммен пікірлес болған адамдар жайлы жиі

ойлаймын. Өте көп адамдар еді. Сол бір күндері менімен ќатар

жүріп, менің шешімімді ќолдаған, сондай-аќ мен секілді жаңа ас-

тана үшін жаны ауырған адамдардың барлығына орасан зор риза-

шылығымды білдіремін. Олар: Кисё Курокава, Владимир Ни, Аман-

жол Бөлекбаев, Єділбек Жаќсыбеков, Николай Макиевский, Ах-

метжан Есімов, Фарид Галимов, Жєнібек Кєрібжанов жєне т.б.

Осы орайда астананы ауыстыру жөніндегі Мемлекеттік ко-

миссияның алғашќы төрағасы Николай Макиевский мен сол кез-

дегі іс басќарушы Владимир Нидің сіңірген еңбектерін ерекше

атап өткім келеді. Олар алғашында сағаттар бойы су берілмейтін,

үйлердегі жылу 10 градустан аспайтын, еш жерден дұрыс тамаќ-

тана алмайтын ќалаға келді. Ќала түнге ќарай электр жарығын-

сыз, ќараңғылыќ ќұшағында болды. Келген соң істі неден бастау

керектігін ойладыќ. Мен ешќашан олардан күмєнді сөз естімедім.

Олар маған сенді. Біраќ мен өз көзіме өзім сенбедім. Сондыќтан

оларға ризамын. Сондай-аќ жаңа астананың алғашќы єкімі Єділбек

Жаќсыбековтың де еңбегін жоғары бағалаймын. Ол осы жауап-

ты лауазымдыќ ќызметте бұрќ-сарќ ќайнаған алғашќы ең ауыр,

алты жыл бойына еңбек етті. Ол Аќмолада туып өскен, туған

ќаласын жаќсы көреді жєне біледі. Алайда Алматыға жаңа ғана

барғанда, ол оған көбірек ұнай бастаған еді. Сөйткен ол бүгінгі

Астана бейнесінің ќалыптасуына бастамашылдыќ танытып, үлкен

үлес ќосты. Маған оның сенімділігі, жұмысы ұнады. Сондыќтан

да ол менің табанды жаќтасым болып алды.

Єлі де «кеңестік» кезеңнен келе жатќан шет аймаќты осы

заманғы астанаға айналдыру – оңай міндет емес еді. Ескі постке-

ңестік мұрадан тез арада арыла ќалу ќиын-аќ. Ебедейсіз үлгідегі

тозығы жеткен үйлер, дамытылмаған инфраќұрылымдар, мораль-

дыќ жағынан тозып ескірген өнеркєсіп жєне тағы сол сияќты-

лар. Жаңа ќаланың ќұрылысы ұлттыќ болмысымызды ескеріп,

халыќаралыќ тєжірибеге негізделген, аќылға ќонымды, жоспар-

лы түрде жүргізілуі керек болды.

Оның үстіне, жаңа идея мен инновациялыќ технологияны

енгізу үшін кадр мєселесін шешу – ќызметкерлерді үйрету жєне

ќайта үйрету ќажет етілді. Аќмолалыќтарды, егерде єсірелеп

айтсаќ, еліміздің бет-бейнесін көрсете алатындай етіп жауапкер-

шілікке үйрету ќажеттігі туындады. Мемлекеттік басќару орган-

дарын ќабылдау үшін олардың жасаған орасан зор көлемді де

ќарќынды дайындыќ жұмыстарына алғысымды айта отырып,

сонымен бірге олардан тек ќонаќжайлыќ пен кеңпейілдікті ғана

емес, ерекше өндірістік, интеллектуалдыќ, шығармашылыќ мєде-
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ниетті де талап етуге тура келді. Биліктің барлыќ тармаќтары-

ның органдары алғашќы күннен бастап-аќ өздерінің жоғарғы

мемлекеттік маќсатына сай ќызметін барынша ширата түсуі ке-

рек болды.

Бұдан былай кең байтаќ еліміздің орталығында халќымыз

үшін тағдырлыќ маңызы бар шешімдер ќабылданады. Мұнда

енді дүрс-дүрс етіп біздің Отанымыздың жүрегі соғып тұр. Осы

арадан Ќазаќстан үшінші мыңжылдыќтың басындағы өзінің та-

рихи тағдырын айќындамаќ. Таңдау жасағанда тағы бір көздел-

гені – уаќыт өте келе Астана Еуразия ќұрлығындағы ең күшті

коммуникациялыќ орталыќтардың бірі болмаќ. XXI ғасырда

Еуразия кеңістігінде дамытылған экономикалыќ, технологиялыќ,

аќпараттыќ тасќындар біздің жаңа астанамыз арќылы да ағылып

өтетін болады.

XX ғасырдың аумалы-төкпелі тарихында біз өз мемлекетіміздің

астанасы туралы тұңғыш рет ерікті түрде шешім ќабылдадыќ.

Біздің ќайда, ќалай өмір сүру керектігімізді басќалар айќындаған

уаќыт келмеске кетті. Бєлкім, біз өзіміздің ұлттыќ тарихымызда

алғаш рет өз балаларымыздың болашағы үшін ешќандай ќорќы-

нышсыз бостандыќтың ауасымен дем алған болармыз. Жєне де

XXI ғасырдың табалдырығында өз таңдауымызды – көне дала-

ның ќасиетті аспаны астындағы жаңа астанамызды жария еттік.

Бұл таңдаудың артында тек еліміздің ќазіргі басшылығының ғана

ұстанымы тұрған жоќ еді. Бұл таңдаудың артында Тєуке ханның

көрегендігі мен Абылай ханның ұлылығы да, єйгілі билердің

даналығы да жєне сонау 1986 жылы ұлттыќ намыстың ќандай

болатынын бүкіл єлемге танытќан сол бір жас жүректердің өжеттігі

де бар еді. Бұл таңдаудың артында өз тағдырының ќожасы болу

ќұќығы үшін өмірін ќиған біздің миллиондаған ќандастарымыз-

дың ерік-жігері де болатын.

Егерде астананы ауыстыру туралы алғашќыда пікір ала бол-

са, кейін бір мєселеде барлығы бір ауызды болды. Ол – Аќмола

атауын өзгерту ќажеттігі еді. Єртүрлі ұсыныстар болды –

Ќараөткел, Есіл, Сарыарќа. Тіпті, көп атаудың ішінде еліміздің

атауымен Ќазаќстан деп, соның ішінде – Нұрсұлтан деп те атасаќ

деген де тілектер айтылды. Содан бір күні түнде бейне біреу аян

бергендей маған: «Астана!» деген ой сап ете ќалды. Астана сөзінің

мағынасының өзі де – астана. Барлыќ тілде осылай айтылып,

осылай түсіндіріледі.

Егер ауќымдыраќ ќылып айтар болсам, астананы көшіру ша-

раларын біз өндірістік күштердің біржаќты орналастырылуын

еңсеру, еліміздің оңтүстігіндегі тұрғындардың тығыз ќоныстану-

ынан болған жасырын жұмыссыздыќты жою жөніндегі кең көлемді

жұмыстардан бастадыќ. Бұл аймаќта инновациялыќ, ғылыми
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сыйымды, жоғары технологиялыќ өндірістің дамытылуы, ауыл

шаруашылығы машиналарын жасаудың одан єрі кеңейтілуі

өздерінің табиғи жолымен өтеді: солардың ішіндегі єсіресе ма-

ңыздысы – ауылдыќ индустрияның ұќсатушы тораптары еді. Ал

бұл дегеніңіз – тағы да жаңа жұмыс орындары, еңбек ресурста-

рын тиімді пайдалану, бүкіл еліміздің экономикалыќ белсенділігін

арттыру болып шығады.

Жұрттың бєріне бірдей түсінікті осы дєлелдерден басќа стра-

тегиялыќ жорадағы факторларды да назарда ұстау керек еді.

Орталыќ Азияның көлемінде, Ауғанстаннан Батыс Сібірдің

ең ќиыр солтүстік шегіне дейін, Каспийден Монғолияға дейін кең

аумаќта ќұлаш жая орналасќан жаңа астана осы аймаќтағы ора-

сан зор инвестиция легі ағылған орталыќќа айналады. Тыныќ

мұхит жағалауынан Еуропаға дейін созылған коммуникациялыќ

сонарлардың ќиылысында орналасќандыќтан, ол болашаќта ірі

транзиттік тораптың өткізгіш түйініне үмітті болады жєне келе-

шек жүзжылдыќтың көлік-коммуникациялыќ дабылына айќын

үндестік білдіретін болады.

Сонымен, бұдан бұрынғы «революциялыќ» немесе «таптыќ»

тұрғыдан күштеп жүзеге асырылған астанасын ауыспаќтарында

Ќазаќстанның ешќандай мүддесі ескерілмеген. Біздің тұңғыш рет

өз тарихымызда ұлттыќ мүддемізден келіп туындаған астананың

бұл жолғы ауыстырылуы жєне оның ќұрылысы туралы шешім

ќабылдауымызда үлкен саяси жєне салт-саналыќ мєн бар еді.

Астана ќұрылысының бас жоспарын жүзеге асыру жаңа ор-

талыќ ќұрылысынан басталды. Астананың жаңа орталығында

«Бєйтерек» монументі тұрғызылды. Композицияның негізгі ұстап

тұратын бөлігі алып ағаштың діңін бейнелейді, ал композиция-

ның жоғарғы бөлігіндегі үлкен шар – аспан. «Астана – Бєйте-

рек» өзінің жалпы мағынасында негізгі үш философиялыќ ұғымды:

жер, өмір жєне аспан ұғымдарын білдіреді. Ќазаќстан мен оның

астанасы үшін «Бєйтерек», мєселен, Мєскеудегі Ќызыл Алаң не-

месе Нью-Йорктегі Бостандыќ статуясы секілді нысан. Бұл мону-

менттік ќұрылыс бір өзінде философиялыќ, саяси жєне тарихи

ойды тұтас біріктіріп жинаќтаған.

Ежелгі поэзиялыќ аңыз былай дейді: Көктөбенің басында, алып

көк теңіздің жағалауында өмір ағашы – Бєйтерек өседі екен.

Жыл сайын Бєйтеректің бұтағындағы ұясына келіп, киелі Самұ-

рыќ ќұс күн бейнелі алтын жұмыртќа салады екен. Біраќ жыл

сайын айдаћар-жылан сол күнді жеп ќояды екен. Осы оќиға

жылма-жыл ќайталап тұрады екен. Бұл көрініс күн мен түннің,

ќыс пен жаздың ауысуын, ќайырымдылыќ пен зұлымдыќтың,

жарыќ пен ќара түнектің күресін астарлы түрде бейнелейтін

болса керек. Аңыз бойынша Ер Төстік жыланды өлтіріп, Самұ-
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рыќ ќұстың алтын жұмыртќасын аман алып ќалады, ал осыған

разы болған ќұс оның жер асты патшалығынан шығуына көмек-

теседі. Киелі ағаш туралы аңыз – бейбітшілік пен келісімде өмір

сүруге ұмтылған жаңарған Ќазаќстан маќсатының көрінісі.

2003 жылдың ќыркүйегіндегі єлемдік жєне дєстүрлі діндер

басшыларының бірінші Съезінің соңғы кезеңінде биіктігі 97 метрлік

«Бєйтерек» монументінің көру алаңында діндер мен конфессия-

лар басшыларының ағаштан жасалған тарихи полотноға ќол ќою

салтанаты болды, онда ќазаќ, орыс жєне ағылшын тілдерінде:

«Єрдайым, Ќазаќстан бейбітшілік пен келісім жері болсын» деген

сөздер  ойып жазылған. Єлем діндерінің басшылары жер жүзінің

барлыќ адамдарына бейбітшілік, ќайырымдылыќ жєне келісім

мұраттарын таратушы мемлекеттің астанасы ретінде Ќазаќстан-

ның жаңа астанасына осындай бата берді.

2006 жылдың ќыркүйегінде екінші съезд өткізілді. Бұл да өте

маңызды, ќазіргідей єлемдегі соғыстар, апаттар мен сілкіністер

аясында Астанадағы Бейбітшілік пен келісім сарайы діндер кезде-

сетін жерге айналды. Ал Астанадағы мұндай діни ғимарат –

Бейбітшілік пен келісім сарайы єлемнің басќа жерінде жоќ. Єрине,

өз шатырының астына түрлі діни дєстүрлерді жинаушы ғимарат-

тар бар, біраќ та ќазаќстандыќ ғимараттың олардан айырмашы-

лығы сол, оның түбегейлі мєміле үшін үлкен бір алаңға айналуы

болды. Жалпы түрлі єлемдік дєстүрлі діндердің өкілдері ќайда

бас ќосып, єңгімеге жиналатын болса, сонда Мєдениет мұра-

жайы, кітапхана, концерттік залдың ашылатыны єбден ќисынды.

Біздің пирамида – Ќазаќстанның діни кең пейілдігі мен жеңіске

жігерленген еркінің архитектуралыќ болмысы.

Жаңа астана өзіне өткеннің бай мұрасы мен осы заманғы ең

үздік жетістіктерді үйлестіре білді. Оның көптеген нысандары

ќазірдің өзінде бүкіл елімізге жєне одан тыс жерлерге мєлім

болып отыр. Билеп тұрған фонтандар, Бейбітшілік пен келісім

пирамидасы, Астана океанариумы – өз «ғажайыптарымен» өнердің

не бір кєнігі білгіштері мен тєжірибелі саяхатшыларды да таң

ќалдыруда. Біздің астана бүкіл еліміздің рухын бейнелейді – бұл

оның єрбір бұрышында, көшесінде көрініс береді. XIX ғасырдағы

ќазаќтың ќолөнер бұйымдарының орасан зор макеттері, яғни

«хайтек» стилімен жєне түркілердің мезгілді аныќтауы жөніндегі

ежелгі принциптерімен үйлесім тауып, єр түрлі дєуір монетала-

ры сусып төгілген ќұман, күн сағаттарының мұнарасы – мұның

бєрі ќазаќстандыќ мєдениеттің тек өзіне ғана тєн түрлі үлгілері

болды. Жас астанамызды көз жетерлік болашаќта жер бетіндегі

өте єсем ќаланың атаќ-даңќы күтіп тұр деп мен үміттенемін

жєне соған сенемін.
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Астана ќұрылысының алғашќы басталған уаќытын ой елегі-

нен өткізе келіп, мен єрдайым адам ретінде, Астана үшін өте көп

нєрсені істеген жєне маған ќолдау көрсеткен өз серіктестерімнің

бірі ретінде – Есілдің жайын ерекше жылы сезіммен еске ала-

мын. Кеңес Одағы кезінде Есіл шағын ғана өзен еді, оған өз

арнасындағы суын саќтаса болды дегеннен басќа көңіл бөлінбеді.

Екі жаќ жағалауына жыпырлаған саяжайлар салынды. Ал ќала-

ның шетінен бастап орталыќќа келер жеріне дейін жағалауды

көріктендіру деген жоќтың ќасы еді. Ќаланың наќ ортасында

өзенді ќамыс басып тұратын.

Астананың ауысуымен мұндағы жағдай мүлде өзгерді. Өзеннің

арнасы мен екі жағалауы танымастай болып өзгертілді, ал оның

жағалаулары ќалалыќтардың ең сүйікті орнына айналды. Ќазір

Есілдің жағасына ќарап тұрып, таяздап ќалған өзеннің суын тол-

тыруға, сондай-аќ су табаны астына бүкіл ќаланың тіршілігін

ќамтамасыз етуші жүйені өткізуге жєне табиғи апаттың алдын

алуға ќандай ғаламат еңбек сіңірілгенін ойламасќа болмайды.

Бүгінде Есілдегі судың деңгейі бір ќалыпты ќажетті тереңдікше

ќолдан реттеліп отырады. Егерде ќазір алдында тосќауыл тоған-

дары болмаса, өзенді жаяу кешіп-аќ өте беруге болар еді. Есілдің

арнасымен ағатын суды бір ғана арыќтың өзі-аќ жұтып ќояр еді.

Ал ќазір Есіл өзені Ертіс каналымен жєне Нұра өзенімен жалғасты-

рылды. Ќажеттілікке ќарай мұнда су жеткілікті мөлшерде тол-

тырылып тұрады.

Астанада Есілден басќа тағы екі су көзі – Аќбұлаќ жєне

Сарыбұлаќ өзендері бар. Аќбұлаќ өзінің мөлшері жағынан біршама

шағын, алайда атағы баршаға єйгілі: Онда Еуразия Ұлттыќ уни-

верситетінің бас оќу ғимараты алдында еспелі ќайыќтар каналы,

гүл сағаттар, көпірлер мен жағалаулар, жаңа кең, мол жағажай

орналасќан. Сарыбұлаќ өзені теміржолдан єрегірек, ќала  ма-

гистральдарынан шалғайлау жерден өтеді. Дегенмен ќала өсе

келе оның суы да астананың жалпы архитектуралыќ ансамблін-

де өз ќызметін атќаратын болады.

Ќысќасы, Астананың архитектуралыќ бейнесі туралы өте көп

айтуға болады. Ал енді ғана жоспарланып жатќан жұмыстарға

келсек, одан да көбірек сөз етуге болар еді. Біздің астанамыз –

ќайталанбас астана. Біздің ќиялымыздың ұшќырлығы, ойымыз-

дың өткірлігі мен шеберлеріміздің іскерлігі ќаншаға жетеді, оның

бірегейлігі де соншалыќты болады.

Ќазір енді осы керемет жобаны жүзеге асырудың алдын-ала

жасалған кейбір ќорытындыларын ғана шығаруға болады. Осы

жылдар ішінде Астананың дамуын барлыќ ќаржы көздерінен

инвестициялау көлемі 5 млрд. АЌШ долларынан астам болды.
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Егерде есептей бастасаќ, ќұрылысшылардың таза пайдасы орта

есеппен өзіндік ќұнның 10%-ынан асќан жоќ, ал ќалған ќаржы-

лар ќұрылыс материалдары өндірісіне, еңбекаќы төлеуге жєне

салыќ пен бюджетке жұмсалды. Мұнда жүздеген ќұрылыс, мон-

таждау компаниялары, ќұрылыс индустриясының ондаған

зауыттары еліміздің түкпір-түкпірінен келіп жұмыс істеді. Біздің

ондаған мың азаматтарымыз жұмыспен ќамтылды.

Астана ќазірдің өзінде єлемдік көлемде танылды. 1999 жыл-

дың шілдесінде ќала ЮНЕСКО-ның «Єлем ќаласы» сыйлығымен

марапатталды, ал 2003 жылы дүниежүзілік жетекші рейтингісі

бар «Moodys Investors Service» агенттігінің ќолдауымен ќаланың

несиелік рейтингі бірден екі деңгейге – Ва3-тен (тұраќты) Ва1-ге

(тиімді) дейін өсірілді.

Менің тікелей өтінішім бойынша жаңа астананың ќорына

гранттар бөлген достас елдердің үкіметтеріне, шетелдік жєне

отандыќ компаниялардың басшыларына аса разымын. Мұндай

ќаржыдан мен 400 миллион дерлік АЌШ долларын тарттым. Біз

осындай баға жеткісіз көмегі үшін «Аджип» (Италия) компания-

сына, Сауд Аравиясы мемлекетіне, Кувейт ќорына, Абу-Даби

ќорына, Оман мемлекетіне, «ТенгизШеврОйл», «Ќазмұнайгаз»,

Еуразия тобы, «ССС» компанияларына, «ИспатКармет», «Ќазаќ-

мыс», «Ќазцинк» акционерлік ќоғамдарына жєне басќаларға алғыс

айтамын.

Мен бір тарауда біздің жаңа астананы жасаудың барлыќ

жайын толыќтай ашып айта алмаймын, оның үстіне, жоғарыда

ескерткенімдей, осыдан бір жыл бұрын менің Астана туралы

«Еуразия жүрегінде» атты кітабым жарыќ көрген. Єрине, деп

ойлаймын мен, мен жазбасам да, біздің замандастарымыз жаз-

баса да, Ќазаќстанның жаңа астанасы туралы кітаптың бір за-

мандарда жазылып шығары сөзсіз. Ол кітапта Астана ќұрылыс-

шыларының ерлікке толы еңбек жылдары, онда ұлан-ғайыр

еліміздің түкпір-түкпірінен арнайы келгендер туралы єңгіме

болары да хаќ. Мен бұл кітапта тек сол бір тамаша кезең

туралы жєне оның єрбір ќазаќстандыќ үшін мєн-маңызы тура-

лы сєттерді ғана бейнелеп айттым.

Болашаќтың ќаласы

Єр жыл сайын Астана өзінің туған күнін тойлайды. Бұл ал-

тыншы шілде. 1994 жылы Парламент астананы ауыстыру туралы

менің ұсынысымды ќабылдаған – дєл сол күн. Мұндай шешімді
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ќалалыќ мєслихат та ќабылдады. Ќалада Астана Күні мерекесіне

арналған түрлі мерекелік шаралар өтеді. Ќазаќстандыќтардың

єкімшілік орталыќты ауыстыруға ќатысты көзќарасы өзгергеніне

біраз уаќыт өтті. Көптеген ќоныс аударушылар, ќазіргі астана-

лыќтар, Астананы шын жүректен өз туған ќаласы санайды. Ќазаќ-

тар: «Сөз ќуған – пєлеге, жол ќуған – ќазынаға жолығады» деп

текке айтпайды.

Ќазаќстанның жаңа нысаны ретіндегі жаңа астанасын ќұру –

бұл орасан зор еңбек. Ќұрылысшыларға, соның ішінде шетелдік

компанияларға мен Президент єкімшілігінің Үкімет пен ми-

нистрліктердің жұмысын ұйымдастыруда барлыќ ауыртпалыќты

көтеріскен мемлекеттік ќызметшілердің орта буынына үлкен ал-

ғысымды білдіремін. Сондай-аќ осыған ќатысты болғандардың

бєріне де ризамын. Кереметтей ауќымды жұмыстар жасалды, біз

үлкен іс атќардыќ. Келесі жылдан мұнда, Аќмолада, жаңа ќала-

ның ќұрылысын бастаймыз, – деп мен сол кезде-аќ айтќанмын.

Астананы ауыстырудың басты себебі, – мемлекеттік даму-

дың перспективаларын толыќтай жүзеге асыру болып табылды.

Астананың тарихи жағынан Азия мен Еуропаны жалғастырған

орталыќ болуы, оның республикалыќ басты көлік, темір жол

жєне єуе жолдарын байланыстырып жатуы да айтарлыќтай

үлкен рөл атќарды.

Жаңа астананың болашағы Шығыс пен Батыс мєдениетінің

жиынтығында болып көрінеді. Еуразия идеясы секілді, идеалдың

өзі де өте ќайшылыќты болып көрінеді. Біраќ бұл бөгет емес.

Астана Еуропа мєдениетінен – прагматизмді, ал Шығыстан –

рухани дєлдікті мұра етіп алады.

Астананы ауыстыру мемлекеттік идеологияны жасаудағы бет-

бұрыс кезеңі болды. Өткен уаќыттағыдай єрбір кеңес адамы

үшін Мєскеу идеал болса, ќазір Астана да мемлекеттігіміздің

ќалыптасу нысанына айналды. Жєне де патриоттыќ пен азамат-

тыќ идеялары дєл осы астана ќұрылысының өнегесі арќылы то-

лыќтырылуы мүмкін. Жаңа астанаға келешегін іздеген мыңдаған

жас ќыз-жігіттер келуде. Жас ќала солармен бірге көркейіп өсуде.

Маған бірде: «Нағыз көшбасшыны адамдар міндетті түрде

ұнатуы керек пе жєне оған ќалай ќол жеткізуге болады? Егерде

єрбір шешім біреулерге тиімді болып, басќалардың мүддесіне

нұќсан келтірсе, ондай ќалай болады?» – деген сұраќ берілді.

Осы орайда менің айтарым мынау, біздің мемлекетіміздің өміріндегі

ең маңыздысы – өте ќиын жєне өте ќолайсыз шешімдер болды.

Алайда нағыз көшбасшыға адамдардың мейірімі міндетті түрде
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керек. Єр көшбасшыда өзі игере алатын белгілі бір биіктік болуы

керек, ал айтарлыќтай бірдеңе жасау – арман. Егерде ондай ар-

ман болмаса, саясатќа барудың, ел басшылығын өз ќолына алу-

дың керегі жоќ. Мұндай арманды жүзеге асыру үшін бойдағы

барыңды беруің, тіпті өз болашағыңды, абырой-беделіңді бєске

тігуің ќажет. Жаңа тєуелсіз мемлекетіміздің жєне оның жаңа

астанасының ќұрылысы жөніндегі идея, дєл осындай болды.

Бүгінде бұл маќсат жүзеге асты деп сенімді түрде айта ала-

мын. Ал адамдардың ќолдауына келсек, мен оған талай рет көз

жеткіздім: біздің халыќтың басым бөлігінде алғырлыќ пен сезім-

талдыќ бар, егерде сенің маќсатың жасампаздыќќа, жаќсартуға

бағытталса, онда халыќ єрќашан сені ќолдайды. Соңғы жылдар

ішінде, елорданы Астанаға ауыстырғаннан кейін, елімізде өзінің

маңызы жағынан тереңдетілген єлеуметтік-экономикалыќ жєне

саяси реформалар жүзеге асырылды. Олар адамдардың психоло-

гиясын өзгертті. Ќоғамда орын алған масылдыќ пен бойкүйездік

көңіл-күй Кеңес Одағы ќұлағаннан кейін біртіндеп жойыла бас-

тады. Азаматтарда өзі мен балаларының болашағын өз ќолымен

тұрғызуға деген ныќ сенім пайда болды.

Таяу болашаќта Астана Ќазаќстан Республикасының ірі сая-

си, ғылыми, мєдени жєне іскерлік орталығы, осы заманның єсем

ќаласы болады. Барлыќ осы жоспарларға көз салғанда, мен

єрдайым олардың єр жағында тұрған адамдарды елестетемін.

Себебі, бұл жоспарлардың бєрі, оларды іске асыратын адамдар

болмаса, түкке де тұрмас еді. Біз жаңа астананың негізін салдыќ.

Арман ќала аќыр-соңына дейін біздің ұрпаќтарымызбен, жас ќазаќ-

стандыќтармен жүзеге асырылады. Ќазір енді ғана Астана парк-

тері мен өзен жағалауында серуендеп, оның фонтандарын ќызыќ-

тап жєне болашаќ туралы армандап жүрген кімдер болса, бұл –

солардың ќаласы. Бұл – Киплингтің айтќанына ќарамастан, Шығыс

пен Батыс болып бірге тұтасќан ќала. Бұл – бостандыќ туралы

ежелден далалыќ арман мекен еткен ќала. Бұл – біздің он бес

жылғы жолымыз бастап єкелген жєне бүгінде осы жол енді ғана

басталатын ќала. Бұл – біздің жол, Ќазаќстан жолы.
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СӨЗ СОЊЫНДА

Менің кітабым Ќазаќстанның ќазіргі заман тарихының жєне

менің ел Президенті ретіндегі ќызметімнің ең ќиын да, ең жарќын

да сєттерінің негізінде ќұрылған. Менің ойымша, бұл жас ұрпаќ-

тың ќолдан түсірмейтін кітабына айнала алады. Кітаптың тоғыз

тарауының єрќайсысында тєуелсіз Ќазаќстанның ќалыптасуының

біз үшін аса маңызды болған жєне єлі де солай бола беретін

кезеңдері ќарастырылған. Кітапта елімізге дамудың айќын бағыт-

тарын көрсету керек болған кезде, біздің стратегия бойынша ќалай

жұмыс істегеніміз; біздің заңдыќ ірге тасымызды ќалаған Консти-

туциясының ќалай ќабылданғаны; еліміздің басты ќазынасы – біздің

мұнайгаз ресурстарымыздың ќалай игеріле бастағаны; Ќазаќстан

экономикасының күре тамырлары ретіндегі ұлттыќ валютаның ќалай

енгізілгені жєне банк жүйесінің ќалай дамытылғаны; жүргізілген

экономикалыќ реформалардың кері ќайтпайтындай етіп бекіткен

жекешелендіру мен жер реформасының ќалай іске асырылғаны;

біздің жас мемлекеттігіміздің бейнесі сияќты Астананың ќалай

салынғандығы туралы єңгімеленеді. Сонымен ќатар онда ќазаќ-

стандыќтың ғарышќа бірінші рет ұшуы жєне Тєуелсіздік жылда-

рында Ќазаќстанның басынан өткен көптеген жағдаяттар сөз бо-

лады.

Мемлекеттік ќұрылыстың біз таќыр жерден бастадыќ деп ай-

тарлыќтай бірсыпыра маңызды мєселелері бұл кітаптан тыс ќалып

ќойды. Өзіміздің єскерімізді, шекара ќызметін, кеденді, арнайы

ќызметтерді ќұру жайын осыған жатќызамыз. Ќазаќстанды дүние

жүзіне танымал жасау үшін, орасан зор сыртќы саяси ќызмет

ќажет. Мен ќызмет барысында өзімнің жанымда болған, маған

көмектерін көрсеткен єріптестерім туралы ештеңе айта алмадым.

Менің дүниежүзі мемлекеттерінің басшыларымен, планетаның небір

тартымды адамдарымен кездесулерім – жеке бір таќырып. Бұл –

болашаќтың ісі. Өйткені бұл кітап мемуарға жатпайды. Мұнда
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негізінен біздің тєуелсіздігіміздің іргетасы – экономика сөз бола-

ды. Осы жылдары біздің компаниялардың акцияларының Лондон

ќор биржасына (IPO) шығу процесі басталды. Бұл мүлде жаңа

деңгей, біз жаћандыќ экономиканың бөлшегіне айналудамыз. Бізде

ќандай да болсын аќпарат жария бола түсуде. Бұл сенімді артты-

рады жєне елімізге жаңа технологияларды алып келеді. «Ќазаќ-

мыс», «Ќазаќмұнайгаз» – IPO пионерлері, бұлардың ізімен өкше-

леп, басќа компаниялар да келе жатыр. Бұл – өзінше бір жеке

єңгіме.

Сонымен бірге елдегі іске асырылған жігерлі экономикалыќ

реформаларды ғана сипаттап, білім беру жүйесінің даму үрдісіне

бірер ауыз сөз арналмаса, айтќанымыз толыќ болмас еді. Бүгінде,

біз дамудың жаңа кезеңіне шыќќанда, экономиканың өсуі тек

ќаржы инвестицияларын ғана талап етіп ќоймайды, сонымен бірге

елімізді толыќќанды адам капиталымен ќамтамасыз етуді ќажет

санайды. Оќу үрдісі барысында адам өзіне тек ќажетті білімді ғана

алып ќоймайды, сонымен бірге ол осы жинаќтағанын ќолдануға

болатын мүмкіндіктерді де іздейді. Дєл сондыќтан да, жоғарғы

білім деңгейі – бұл оның иесінің жоғарғы ќабілеті деп ойлаймын.

Өмір көрсетіп отырғандай, бєсекеге ќабілетті білім беру жүйесі

елдің өмірінде шешуші рөл атќарады. Сондыќтан оның дамуын-

дағы кейбір негізгі кезеңдерді көрсеткім келді. Сонымен бірге,

ең басты нєрсе сол – мемлекет өз дамуының бүкіл өн бойында

өзінің ең маңызды міндеті – жеке тұлғаның, ќоғам мен мемле-

кеттің көкейтесті жєне кең өрісті талаптарына сєйкес келетін,

єрбір азаматтың толыќќанды сапалы білім алуына тең мүмкіндікті

ќамтамасыз етуі керек.

«Ќазаќстан – 2030» стратегиясы ќабылданып жатќан кезде, біз

елді 2030 жылға ќарай єлемнің дамыған елдерінің ќатарына алып

шығуды өзімізге маќсат етіп ќойдыќ. Бұл біздің алдымызға ќоғам

дамуының жаңа жауапты міндеттерін ќойды. Яғни мемлекеттің

бірінші кезекте шешуі тиіс міндеттері ќойылды.

Сондыќтан да мен, өзімнің «Ќазаќстанның єлемдегі бєсекеге

барынша ќабілетті 50 елдің ќатарына кіру стратегиясы» деген та-

ќырыпта ел халќына арнаған Жолдауымда, негізінен білім беру

жүйесіне, ғылым мен білімді интеграциялау жолымен оның бєсе-

кеге ќабілеттілігін ќамтамасыз етуге ерекше көңіл аудардым.

Осылардың ішінен тең маңызды екі міндетті бөліп ќарауға бо-

лады. Біріншіден, білім беру ісі Отанның игілігі үшін саналы түрде

таңдау жасауға жєне өз бетімен шешім ќабылдауға ќабілетті пат-

риотты тєрбиелеуге ќолдау көрсетуі керек. Екіншіден, білім беру
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ісі кез келген жағдайға бейімделгіш жєне жаңа идеяларды ќабыл-

дауға ќабілетті, өзіне де, жаќындарына да ќамќорлыќ жасай ала-

тын, бєсекеге ќабілетті жєне үнемі жетіліп отыратын адамды

тєрбиелеуге септігін тигізуі ќажет. Жаћандану жағдайында осы

екі зор міндетке үшіншісі – ұлттыќ сєйкестікті саќтап ќалу міндеті

келіп ќосылады.

Білім беру, мемлекет жєне ќоғам

Ќазаќстандағы білім беру жүйесі жастарға жанұясының мате-

риалдыќ мүмкіншіліктеріне, тұрған жеріне, ұлтына жєне денсау-

лығының жағдайына ќарамастан, толыќќанды білім алып шығула-

рына бірдей тең мүмкіндік береді. Бұл ата-анасының ќамќорлығы-

нан айырылған балалар мен жасөспірімдерді єлеуметтік жағынан

ќорғауды іске асыруға, олардың өз мүмкіндіктерін пайдалануға

жағдай туғызады. Ол мектеп баласының ой-өрісін дамытуда үлкен

рөл атќарады, білім беруде, ынталандыруда жєне өнегелі тєрбие

беруде аса ќуатты реттеуші болып табылады. Сонымен бірге, мем-

лекет балалар мен жастардың арасынан ќабілеттілерін, дарынды-

ларын іздеп тауып, оларды үнемі ќолдап отырады. Мемлекет олар-

дың, оның ішінде Батыстың жетекші оќу орындарында оќитын-

дардың да оќу аќыларын төлеулеріне көмектеседі.

2008 жылдан бастап Ќазаќстан мектебі 12-жылдыќ білім алуға

көшеді. Отандыќ мектептің дєстүрлерімен есептесе келе жєне ха-

лыќаралыќ тєжірибені ойға ала отыра, жаңа жүйеде орта білім

берудің 5+5+2 принципі бойынша ќұрылымы ұсынылады.

Біріншіден, бұл бастауыш мектеп (1-5 сыныптар): мұнда бірінші

класќа ќабылдау 6 жастан іске асырылады. Екіншіден, бұл негізгі

орта мектеп (6-10 сыныптар). Осы тұста, жас түлек 10 сыныпты

бітіргеннен кейін, оќуын бағдарлы сыныптарда, кєсіби мектептер-

де жєне лицейлерде, колледждерде, жоғары техникалыќ мектеп-

терде жалғастыруға кең көлемді таңдау мүмкіндігі бар екендігін

атап айтќан маңызды. Үшіншіден, 11-12 сыныптар – бұл жоғарғы

сынып оќушыларын бағдарлы түрде оќыту. Бағдарлы оќытуға көшу

оќушылардың саналы түрде, жауапкершілікпен өздерінің болашаќ

кєсіби ќызметтерін, жеке бастарының ќалыптасуын, өзіндік өмір

жолдарын аныќтап алуларына жағдай туғызады.

Бұл жерде мен єлеуметтік єріптестіктің мєселелеріне тоќ-

талғым келеді. Ќазір, біз еліміздің экономикалыќ дамуының нєти-
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желерін аныќ байќаған кезде, бизнес, мамандардың жетіспеушілігін

күнделікті көре отырып, білім беру саласының алдындағы өзінің

єлеуметтік жауапкершілігін сезінуі тиіс єңгімені ауыл жастары-

ның жұмыссыздығын азайтудан бастауға болады. Соңғы жылдары

бизнесмендердің арасында өздерінің немесе ата-бабаларының ту-

ған жерінде мешіттер мен медреселер ашу єдетке айналды. Осы-

лай жасай отырып, олар көп жағдайда онда жастарды кім жєне

неменеге оќытатынын ќаперлеріне алмайды. Сонымен бірге, неге

екені белгісіз осы бизнесмендердің өздерінің немесе ата-аналары-

ның оќыған мектептеріне көмектесу деген жоќтың ќасы, ілуде

біреу ғана. Елімізде 8 мыңға жуыќ мектептер бар, осылардың єрбір

төртіншісі күрделі жөндеуді ќажет етеді. Біз 12-жылдыќ білім

беру жүйесіне өтуді, бағдарлы мектептер, ресурстыќ орталыќтар

ќұруды, кєсіптік мектептер мен лицейлердің желісін кеңейтуді

жоспарлауға кіріскен кезде бұл мєселе ерекше өзекті бола түседі.

Бизнес бір немесе екі мектепті өз ќамќорлығына неге алмайды?

Бизнес кітапханаларды, оќу-өндірістік цехтарды жөндеуден өткізуге

немесе спорт жабдыќтарын сатып алуға неге көмектеспейді? Батыста

жаңа ғимаратты салуға аќша бөлген меценаттың аты дєрісха-

наларға, залдарға, кейде тіпті сол ғимараттардың өзіне беріледі.

Осындай өнегелі тєжірибені енгізсе бізге кім бөгет болады? Соны-

мен бірге, осы сияќты оќу орындарына байланысты меценаттыќ

тың єлемдік тєжірибеде жоғарғы оќу орындарына да ќатысы бар.

Осы үрдістің негізінде біздің жоғарғы оќу орындары таяу ара-

дағы болашаќта дүние жүзілік стандарт деңгейінде, өздерінің дип-

ломдары дүние жүзінің барлыќ елдерінде танылатындай білім бе-

рудің керек екендігін ұмытпаулары керек. Мен 10-15 жылдан кейін

Ќазаќстан университеттерін бітірушілердің де, єлемдегі жетекші

университеттерді бітірушілер сияќты бағаланатынына сенгім ке-

леді. Иє, бүгінде осындай объективті мүмкіндік біз үшін єлі ар-

ман. Сондыќтан, осыған жету үшін, бүгіннен бастап дүние жүзілік

деңгейдегі ұлттыќ таңдаулы университеттер ќұруды бастау керек.

Білім беру жүйесі еліміздің адамдыќ, аќпараттыќ, материал-

дыќ, ќаржылыќ ресурстарының барлығын тиімді пайдалануды ќам-

тамасыз етуі, ал мемлекет – халыќтың барлыќ єлеуметтік топта-

рына білім беру жолының ашыќ болуына кепілдік беруі жєне

білім беруді басымдылыќпен ќолдауы тиіс.
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Білім беру жєне жеке тұлға

Ќазір, біз ќұќыќтыќ, демократиялыќ ќоғам жєне тиімді нарыќ-

тыќ экономика ќұруға талаптанып жатќан кезде, проблемалар пайда

болады. Бұл проблемалардың тууы, адамдардың өмірлік ќұнды-

лыќтарға ќатынастарының өзгеруіне, күнделікті кездесіп отырған

жєне осы өзгерістер үрдісінде алда да кездесуі мүмкін экономика-

лыќ жєне саяси ќиындыќтарға байланысты. Мұндай жағдайда білім

беру жүйесіне бірінші кезектегі єлеуметтік талаптармен бірге жаңа

рухани-өнегелі талаптар да ќойылады.

Азаматтыќ жєне экономикалыќ дамудың ќазіргі кезеңінде ќазаќ-

стандыќтар, ќоғам мен экономикадағы болып жатќан өзгерістерге

жылдам бейімделуге мүмкіндік беретін, жан-жаќты білім алула-

ры; білімдерін єрі ќарай жалғастыруға мүмкіндік беретін тыңғы-

лыќты базалыќ білімдер мен дағдыларды алулары; аќпараттарды

сараптап соның негізінде таңдау жасап, шешім ќабылдауға ќабі-

летті болулары; азаматтыќ тєртіптің жалпы ќабылданған нормала-

рын ќұрметтейтін, єртүрлі проблемалар мен ахуалдарға байланыс-

ты басќаша көзќарастарды бірдей ќабылдайтын болулары тиіс.

Білім алу үрдісі барысында біздің жас ұрпаќ проблемаларды өз

беттерімен дербес шешуге үйренулері; жаңа аќпараттар мен жа-

ңаша білім алу машыќтарын меңгерулері; сын көзімен кең өрісті

ойлаулары: ынталылыќ пен тапќырлыќ көрсетулері керек. Ќай елдің

халќы оќу мен білімнің арќасында алған аќпараттарды, білімді

жєне технологияларды өмірде тиімді ќолдана білсе толыќќанды

болашаќ сол елге тиісті.

Мектеп – жеке тұлғаның ќалыптасатын жері. Ол жеткіншектің

тек ќана одан арғы оќуына негіз болатын базалыќ білім мен ма-

шыќтарды ғана беріп ќоймайды, сонымен бірге өмірлік тєжіри-

бенің де алғашќы тєжірибесін береді. Дєл осы жерде жеке тұлға-

ның ќоғаммен арадағы ќатынастарының, үлкендер мен ќұрдаста-

рына деген ќұрметтің, заңды жєне ќұќыќтыќ тєртіпті сыйлаудың

негіздері ќаланады. Оќушы мемлекеттің міндетін түсінуге, оның

єлеуметтік институттар арќылы өзінің жеке басына ќатысты жос-

парларын іске асыруға ќолдау жасайтынын ұғынуға үйренеді.

Мектеп өмірдің алғашќы сабаќтарын береді. Ќоғамда өмір сүруге,

оның тєртіптеріне бағынуға үйрете отырып, мектеп сонымен бірге

єрбір баланың жеке ерекшеліктерін басып тастамауы керек. Өзінің

жеке пікірі жоќ оќушы, өзінің позициясын дєлелді түрде ќорғай

алмайды, оның ойлау ќабілеті болмайды жєне ол жаңа идеяларды
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туғыза алмайды. Ондай адам дұрыс шешімдер ќабылдауға, жаңа

инновациялар жасауға ќабілетсіз. Мектептің осындай түлегі, аќиќат-

ты өз бетімен түсінудің орнына, ќашанда басќа біреудің ой-пікіріне

сүйенуге дайын тұрады. Осыдан ќұтылу үшін, мұғалімнің оќушыға

деген ќамќорлыќ ќатынасын өзгерту ќажет. Бұған ќатысты:

«Мұғалім жауаптарын бермейді, ол сұраќтар ќояды. Мұғалім

Білімнің жолымен жетектеп жүрмейді. Ол тек оны көрсетеді» де-

ген бір тамаша айтылған сөз бар.

Білім беру жєне бєсекеге ќабілетті экономика

Интеллектуалдыќ єлеуетті біздің ел ќаншалыќты пайдалана

алады – халыќтың өмір деңгейінің жағдайы жєне Ќазаќстанның

тұраќты экономикалыќ өсуі соған байланысты болмаќ.

Аќпаратты ќоғам дєуірінде білімге жєне сауаттылыќќа байла-

нысты ұғымдар терең өзгерістерге ұшырады. Аќпаратты берудің,

ќабылдап алудың, өңдеуден өткізудің жєне саќтаудың жаңа єдістері

мен ќұралдары толассыз пайда болуда. Осындай жағдайда өткен

ХХ ғасырдың білім беру жүйесі тиімсіз жєне нєтижелі ќызмет

жасап, біздің ќоғамның талаптарына жауап беруге ќабілетсіз.

Бүгінде Ќазаќстан жаңа бір секірістің, өзінің дамуындағы жаңа

кезеңнің табалдырығында тұр. Біз үшін жаңа уаќыт – бұл ең

бастысы Ќазаќстанға өз дамуының ќарќынын саќтауға мүмкіндік

беретін, осындай жаңа адамдардың жєне жаңа міндеттердің уаќыты.

Ќазаќстанның Еуразия аймағында көшбасшылығын саќтауы үшін,

алдымызға асќаќ міндеттер ќоя алатындай жєне өзгелерге ќара-

ғанда єлдеќайда көп істер атќаруға тиіс батылдыќ керек. Ќазаќ-

станның єлемдегі бєсекеге ќабілетті елу елдің ќатарына кіруі үшін

дєл осындай міндеттер ќойылады.

Бірінші тарауда мен бєсекеге ќабілетті ұлт туралы айтќанмын.

Ал бєсекеге жеке тұлғаның ќабілетті болуы деген нені білдіреді?

Жеке тұлғаның бєсекеге ќабілеттілігі – бұл, үнемі ќұбылып оты-

ратын бүгінгі мен белгісіз ертеңгіге дайын болуға көмектесетін,

өмірлік машыќтардың шоғырлануы. Бұл – белгісіз ертеңгінің

емеурінін өз пайдаңа ќолдана білу ќабілеті. Басќаша айтќанда,

жас ќазаќстандыќтар бүгін, жаћанданған єлемде, тек ќана лайыќ-

ты өмір сүруге көмектесетін ғана емес, сонымен бірге бүгінгі күннің

өмір шындыќтарына белсенді ыќпал ете алатындай,оларды жаќсы
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жағына ќарай өзгертетін машыќтар мен біліктілікке ие болулары

керек. Бізге бағдарламаның шеңберінде ќалып ќойғандар емес, еркін

жол таба білетіндер керек.

Уаќыт жылдам, ол өзінің жаңа тєртіптерін ұсынады жєне

ешкімді де күтіп тұрмайды. Ќазаќстанның алдыңғы ќатарлы ел-

дерден ќалып ќоюына мүлде хаќысы жоќ. Ќазаќстанға жаңа түрдегі

таңдаулы оќу орындары күні бүгін ќажет. Бұлар, индустриямен

тығыз байланыстағы, ќуатты білім беру, зерттеу жєне ғылыми-

өндірістік кешендер болуы керек. Менің тікелей араласуыммен

ЌМЭБИ (КИМЭП), Гумилев атындағы Еуразия университеті жєне

Ќазаќстан-британ университеттері ќұрылды. Бұл университеттер

– білім берудің ќазаќстандыќ жүйесін єлемдік деңгейге шығару-

дың сіз бен біз жасаған алғашќы талпынысы.

Білім шекараны білмейді. Сондыќтан да біздің университеттер

жаћандыќ бєсекенің тынысын айќын сезінулері керек. Мектептің

дарынды жастарына, мысалы, Халыќаралыќ олимпиадалардың

жеңімпаздарына, дүние жүзінің ең бір беделді университеттерінің

есіктері ашыќ. Біздің жас физиктер, математиктер, химиктер Мас-

сачусетс технология институтында, Гарвардта, Оксфордта тегін

оќиды. Университеттер стипендиялар мен гранттар ұсынып, перс-

пективасы жоғары ғалымдар үшін күреседі.

Осы маќсатпен 1993 жылы, ең бір ќиын кезеңде, Ќазаќстанның

тєуелсіздігінің алғашќы жылдарында, бюджет саласының ќызмет-

керлеріне жалаќыға төлеуге ќаржы болмай жатќан кезде, мемле-

кет сондай-аќ мамандарды дайындау бойынша бағытты саясатты

ойластырды, халыќаралыќ «Болашаќ» стипендиясын тағайындады.

Бұндай стипендиялар Жапонияда, Сингапурда жєне Оңтүстік

Кореяда ќолданылды. Біраќ кейін келе, бұл елдер өздерінің бєсе-

кеге ќабілетті жоғарғы білім жүйесін ќұрды.

Жоғарғы білім берудің осы тєрізді ќазаќстандыќ моделін, ерек-

ше өзіндік академиялыќ ортасын ќалыптастыру үшін Астана ќала-

сында халыќаралыќ деңгейдегі беделді университет ќұру ќажет.

Бүгінгі күні Астана ќаласында халыќаралыќ деңгейдегі жаңа

университетті ќұру тұжырымдамасы бекітілді. Бұл сапасы бөлек

жаңа институттары жєне орталыќтары бар, ең бір осы заманғы

єлемдік талаптарға жауап беретін жоғарғы оќу орны болмаќ. Уни-

верситетте білім беру, инновациялар, зерттеулер кєсіпкерлік үйле-

сімділікпен сыйысулары керек.

Университет Ќазаќстанның интеллектуальдыќ, ғылыми-техни-

калыќ элитасының ќалыптасуына; экономиканың кластерлі сала-

сының талаптарына ќарай көзделген білімді, талдамаларды жєне
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технологияларды ќалыптастыруға оларды трансферттеуге жағдай

жасауы керек. Студенттері «білім алу баға үшін емес, білімді болу

үшін» деген принципті ұстанатын, ерекше корпоративті рухы бар

жєне білімге табынушылыќ ќалыптасќан орта университеттің

бөлінбес бөлшегі болуы керек.

Сонымен бірге, сіздердің назарларыңызды, осы ќабылданып

жатќан шаралармен ќатар, оќытушылардың өздерінің біліктілікте-

ріне жєне дайындыќ деңгейлеріне талаптың ерекше жоғары бо-

луы керектігіне аударғым келеді. Білім берудің сапасы көп жағ-

дайда оќытушыға – оның біліміне, ќабілетіне, машыќтарына, пе-

дагогикалыќ шеберлігіне жєне рухани ізгілік позициясына байла-

нысты. Біз єңгіме етіп отырған мамандардың жаңа буындарын

ќалыптастыруға, оларды, былайша айтќанда, «ќолдан баптап» өсіруге

кім тікелей жауапкершілікті сезінсе, оќытушы – сол.

Білім беру жєне ұлттыќ сєйкестік

Бєсекеге ќабілетті ұлт туралы айтќанда ұмытылмайтын бір

тиіс нєрсе – бєсекеге ќабілеттілік; Бұл – ең алдымен өзіңнің

барлыќ артыќшылыќтарыңды пайдалана білу деген сөз, біраќ

оларды өзіміздің кім екендігімізді ұғынғаннан кейін барып ғана

аныќтауға болады.

Біз – ғасырлар бойы єлемдік өркениеттердің тоғысќан жерін-

де өмір сүрген єулеттердің ұрпаќтарымыз. Ұлы Дала ќашан да єр

түрлі мєдениеттер, тілдер, єскерлер, діндер, тауарлар жєне идея-

лар тоғысќан ќиылыста тұрды. Мыңдаған жылдар бойы Дала

халыќтардың генераторы болды. Ал ХХI ғасырда ол ерекше сапа-

дағы адамның генераторына, жаңа идеялардың генераторына ай-

налуы тиіс. Біздің табиғатымызға біткен далалыќ ойлау машыќ-

тары, ғаламдыќ трендттер –икемділік пен жүйелілікті барынша

толыќ бейнелеп көрсетеді. Көшпелілер ќашанда икемделгіш бол-

ған жєне, бір ќарағанда, ешбір аќылға сыймайтын бір ќасиеттері,

олардың барлыќ іс-єрекеттері ќашанда табиғаттың белгілі бір

ќайталанбалы кезеңіне жєне ќоғамдыќ өзара ќатынастың прин-

циптеріне сєйкес келетін.

Ќазіргі ахуалда бұл машыќтар бізге ќалай көмектесе алар еді?

Мысалға жылжымалы байланыс пен сымсыз Интернетті алып

ќарайыќ. Бұл технологиялар адамды белгілі бір жерге байлап ќой-

майды, ќайта ќозғалуына кең еркіндік береді. Ұлт аралыќ корпора-
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циялар көптеген бағыттар бойынша 10-нан 100-ге дейін адамнан

тұратын жылжымалы топтарға сүйенеді. Олар єр түрлі континент-

терге орналасќан жєне наќты бір іс пайда болғанда ғана сол іске

жұмылдырылады. Бүкіл дүние жүзінде, білім беру саласына «бүкіл

өмір бойы білім алу» тұжырымдамасы енгізілуде. Бұл үздіксіз білім

алуға жєне жеке ќабілетті үнемі жаңартып тұруға негізделген.

Өзіндік ортада туған, бєсекеге ќабілетті тұлға, алдымен, өз

халќының мєдениеті мен тілін білуі керек. Білім беру жүйесі

арќылы сіңірілетін, туған тілдің мєдени бастаулары мен рухани

дєстүрлерін саќтау, жас ұрпаќтың бойында жаћанданудың барлы-

ғын жұтатын, бірыңғайлайтын жєне кіріктендіретін үрдістеріне

ќарсы тұра алатындай иммунитеттің ќалыптасуына көмектеседі.

Сонымен бірге, «ұлттыќ багаж» жас ќазаќстандыќтардың

дүниежүзілік жалпы білім беру кеңістігіне ќосылуына кедергі бол-

мауы жєне олардың бєсекеге ќабілеттіліктерін төмендетпеуге тиіс.

Єрбір ќазаќстандыќта өзінің ќадір-ќасиетін білу сезімі болуға

тиіс, өзінің жасаған істеріне жєне өзінің өміріне өзі жауапты

болуы керек.

Ќалыптасќан ахуалды талдауға, сын көзімен бағалауға, жауап-

кершілікті шешім ќабылдауға жєне аќпараттармен, оның ішінде

ќазіргі компьютерлік ќұралдарды пайдалана отырып, өнерпаздыќ

негізде жұмыс істеуге үйрену ќажет.

Бүгіндері күн тєртібіне, елімізде іске асырылып отырған жаңа-

рулардың мазмұнына сєйкес, ќазаќстандыќ жаңа ќоғамдыќ сананы

ќалыптастыру ќажеттігі шыќты. Бұған жалпы адамзаттыќ мєдени-

еттің, ќазіргі заманғы білімнің жєне ұлттыќ дєстүрдің элемент-

терінің кіру ќажеттігі күмєнсіз. Демек, үнемі өзгеріп отырған єлемге

жєне білім беру саласындағы жаңа єлеуметтік талаптарға ќарамас-

тан, білім беру жүйесінің міндеті сол күйінде – толыќќанды жєне

бєсекеге белсенді азаматты тєрбиелеу, білім берудің рөлін эконо-

микалыќ пайда табудың тұрғысынан емес, сонымен бірге – ойлай-

тын, ќоғам алдындағы жауапкершілігін сезінетін жєне еліне жаны

ашитын азаматтарды ќалыптастыру түрінде ќалып отыр. Бұл ќаси-

еттер єрбір адамның бойына жанұя, мектеп, университет сияќты

єлеуметтік институттарда сіңірілуі тиіс.

Өз мүмкіндіктеріне сенбейтін жєне орынды тєуекелге бармай-

тын шығармашылыќ ізденістері жоќ адамдардың болуы Ќазаќстан-

ның ғылыми сыйымды экономикасын ќұру жолындағы ең үлкен

кедергі болуы мүмкін. 2003 жылы ќабылданған Индустриялыќ-

инновациялыќ дамудың стратегиясы бізге бұл мєселені шешуге

көмектеседі. Аталмыш стратегияны іске асыру барысында эконо-
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миканың кадрлыќ жєне технологиялыќ деңгейін аныќтайтын негізгі

фактор ретіндегі жоғарғы мектеп жетілдіріледі. Оны іске асыру-

дың іс жүзіндегі нєтижесі, ғылыми-технологиялыќ прогрестің бо-

лашағы бар тенденцияларына жауап беретін ғылыми зерттеулерді

ќамтамасыз етуі жєне оның алға оза отырып дамуы болып табыла-

ды. Міне сондыќтан да біз білім беру мєселесіне ерекше ќараймыз.

Мен ќоғам дамуының білімге негізделген дұрыс бағытын таң-

дай алғанымызға сенімдімін, елдердің салыстырмалы артыќшылыќ-

тарын, табиғатының байлығымен жєне арзан жұмыс күшімен аныќ-

тау бірте-бірте азайып, оның орнына техникалыќ инновациялар-

мен жєне білімді наќты пайдаланудың мысалдарымен аныќтау

бірінші орынға шығуда.

Аяќтай келе тағы да атап айтќым келетіні, елімізге өздеріне

жауапкершілік ала алатын жас адамдардың жаңа буыны ќажет.

Бұл жаңа буын ірі проблемаларды шеше алатындай болулары жєне

өзгерген экономикалыќ жєне технологиялыќ жағдайларға бейім-

деле білулері тиіс; сондай-аќ олардан ғаламдыќ трендтерді екі

ќадам бұрын сезіне отырып, ќалыптасќан жағдайларды тиімді түрде

пайдалана білу талап етіледі.

Менің Ќазаќстан жастарына айтар тілегім мынадай: Сіздерге

міндетті түрде сапалы білім алу керек, ол сіздерге сенімді ірге-

тас болады, олсыз сіздер өзіңіздің болашағыңызды, өз балалары-

ңыздың болашағын, бүкіл еліміздің болашағын жасай алмайсыз-

дар. Сіздерге жұмыс істеу керек жєне тағы да жұмыс істеу

керек, ең бірінші – өзіңізді жетілдіру бағытында. Білімге де

жетілуге шек жоќ. «Адамның өміріне шек бар, білімге ондай

жоќ» дейді ќытайдың даналыќ маќалы. Бұнымен келіспеуге бол-

майды. Сондай-аќ біздің өзіміздің ќазаќтың да маќалдары бар,

олар: «Жеті тілді білуге ұмтыл жєне жеті ғылымды меңгер» деп

үйретеді, астарына үңілсек, одан да оќу мен білімнің күш екенін,

байлыќ екенін түсінеміз.

Ұлы Абай да кезінде: «Бай болғың келсе – өнерге үйрен»

деген. Оның сөздері, менің пікірімше, ќазіргі білім беру стратегия-

сының идеологиясын дєл көрсетеді.

Күшті жєне гүлденген мемлекет болу жєне тұраќты дамуға

ќол жеткізу үшін біз интеллектуалдыќ элитаға, жоғарғы техноло-

гияға, еліміздің ғылыми єлеуетіне сүйенуіміз ќажет. Тек өзінің

интеллектуалдыќ єлеуетінің арќасында ғана ел єлемдегі өзінің

лайыќты орнын ала алады. Сондыќтан Сіздердің – біздің жастар-

дың алдында үлкен жауапкершілік жатыр.
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Адамның өмірі тағдырдың кездейсоќ бұрылыстарына жєне оның

беріктігін тексеретін сынаќтарға толы. Адамдардың Жаратушыдан

өздерін ќауіп-ќатерден, сєтсіздіктерден саќтауын тілеп, жалбары-

нулары тегін емес.

Адам ќашанда жаќсылыќ пен жамандыќтың, жарыќ пен

ќараңғының, махаббат пен өшпенділіктің, білімділік пен надан-

дыќтың арасындағы мєңгілік таңдаудың алдына ќойылған сияќты.

Адамның алдынан кездесетін проблемалардың барлығын ќиын-

дыќтарды жеңу үшін жєне өзінің алдына ќойған маќсаттарына

жетудің тиімді жолдарын табу үшін пайда болатын сияќты көрінеді.

Єрбір ќас-ќағымда адам дұрыс таңдау жасаса жєне сол арќылы

өзімен-өзі үйлесімділікке жетсе, нағыз баќыт деген сол болар.

Егер де жастар гуманизмді, білімді, жауапкершілікті, єділдікті

таңдап алса жєне өзімшіл болмаса, онда олармен бірге табыс та

ілесіп жүреді.

Мен єрбір кеш сайын өзіме өзім «Бүгінгі күнді дұрыс өткіздім

бе?» деген сұраќ ќоямын да, соған жауап беруге тырысамын. Мен

үшін, Президент үшін, бұл сұраќ: «Менің отандастарымның өмірін

жаќсарту үшін барлығын істей алып отырмын ба?» дегенді білдіреді.

Бұл менің ұстанымымның негізі.

Мен сіздерге Отанды сүюді жєне оған ќамќорлыќ жасауды

тілеймін. Елімізді саќтасаќ, бір-бірімізге ќол ұшын берсек, бєріміз

бірге болсаќ, міне сонда ғана біз кез келген сынаќтар мен ке-

дергілерден сүрінбей өтеміз жєне оларды абыроймен жеңіп шыға-

мыз.
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