
кордан белшген аукымды каражат каз1р 
отандык, экономиканьщ Kiaipicci3 жумыс 
icTeyiHe кызмет ете бастады. 

Элеуметпк кешлджтер толыгымен 
сакталып отыр. 

Олай болса, бул дагдарыстан да 
б1здщ аман-есен ететпим1з айдай аньщ. 

Дагдарыстар етед1, кетедь Ал мемле-
кет тэуелыздщ, улт мураты, урпак бола-
ш а г ы с и я к т ы к у н д ы л ы к т а р мэцг1 
калады. 

Алдымызда 61зд1 улкен белес Kyrin 
тур. Ол — Кдзакстан т э у е л с 1 з д т н щ 
жиырма жылдыгы. 

Дуние дамуымен есептегенде жиыр-
ма жыл деген кеп те емес шыгар. BipaK 
6i3 уппн улкен кезен тутас 6ip дэ\чрмен 
барабар. 

Олай болатыны, теуелс1здж — ата-
бабаларымыздьщ жуздеген жылдармен 
е л ш е н е т ш арман-ацеарыныц жузеге 
аскан акикаты. 

Сол ce6enTi т е у е л ш з д ш т щ ep6ip 
жылыньщ 6i3 уппн меш белек, манызы 
айрыкша. 

Халкымыздыц басына тускен кандай 
да 6ip сынакка карамастан 6i3 тэуел-
слздшм1зд1 ныгайту. жолындагы жа-
сампаз icfepiMi3fli жалгастыра бермек-
ni3. 

Барша казакстандыктардын жумган 
жудырыктай б1рлншщ аркасында 6i3 
алмайтын асу, 6i3 жецбейтш кедерп 
болмайды. 

Солай боларына накты сешщздер, 
курметп отандастар! 

Курмегп казакстандыктар! 
Кдомбатты отандастар! 

1с жузшде жиырма жыл бойы кун-
нен-кунге 6i3 ыздермен жана елдд куру 
устшдем1з. 

Ашык та еркенд! елдь 
Жылдан-жылга казакстандыктардьщ 

эл-аукаты жаксара тускен елд1 
Саяси туракты жене ез азаматта-

рынын каутегздпш камтамасыз еткен 
елдь 

Ешкашан жэне ешюм упин сырткы 
катер K63i болмайтын елдь 

Ондаган жылдар оза кабылдаган 
Кдзакстанньщ даму стратегиясы, оны 
елдщ накты табыстарына айналдыру 
тэж1рибес1 6i3re ез купим1зге деген 
с е ш м д ш к и берд1, 6i3 тандап алган жо-
лымыздын дурыстыгына кез жетюздж. 

Нак сондыктан да будан ею жылдан 
астам бурын басталган элемдйс каржы 
р ы н о к т а р ы н д а г ы д а г д а р ы с т ы н еу 
басында 6i3 дагдарыска карсы шаралар-
дьщ кешенд1 жуйесш эз1рлеп, дейек-
тшкпен юке асырып келемьз. 

Б1з iuiKi жене сырткы конъюнк-
тураны ж т кадагалап, еш Kwpicci3 
табанды шараларды колга алудамыз. Нак 
сондыктан да жаЬандык а з ы к - т у л ж 
дагдарысы 6i3 ymiH улттык апатка 
айналган ж о к 

BipaK бугшде букшэлемдж эконо-
миканы д щ к е л е т ш улгерген эконо-
микалык дагдарыс б1здщ 6epiKTiriMi3fli 
сынакка салуда. 

Дагдарыс 6i3re сыртган кедд1. Оньщ 
кездер1 е л д щ ш ш д е емес, э л е м д ж 
экономиканын сэйкесшздшнде жатыр. 

Дагдарысты болдырмау жэне 6epiH 
алдын ала кездеу мумюн емес едь 

О н ы енсеруге э л е м н щ жетекпп 
э к о н о м и к а л а р ы каз1рдщ е з ш д е 10 
триллионнан астам АКДП долларын, 
ягаи букш элемдж 1ЖО-нщ ic жузшде 
15 пайызын жумсады. BipaK та ахуал 
жаксы жакка карай эл1 езгеретш емес. 

Дагдарыс ез аукымына дэйектипкпен 
Америка к о н т и н е н т ш , Еуропа мен 
Азияны тартты. 

Букш жагдайга Караганда, ол узакка 
созылады. Талдамашылар айтканындай, 
элемдпе экономика ез кулдырауында am 
шьщырау тубше жеткен ж о к 

Элемде болып жаткан удерютерге ез 
кезкарасымды мен ез1мнщ "Дагдарыс-
тан шыгу к ш п " атты макаламда баян-
дадым. Оган т у р л ш е карауга болар, 
6ipaK та 6i3, казакстандыктар, осынау 
дагдарыстан шыгудын жалпы 1зденгсше 
ез ойымызды костык. Дагдарыс катар-
дагы емес, одан шыгудын нускалары 
мулдем эртурл! болуы тшс. 

Мен осынау жаЬандык дагдарыстан 
кешн элемдш каржы жуйеш, бэлюм, 
мемлекеттерд1 саяси баскаруда езгереть 
шне сешмдгмш. К е п ш ш к экономиканы 
"колмен баскару" к а ж е т п г ш е келш 
отыр, ал реттеу осы дагдарыстан шыгу-
дын аса манызды iciHe айналуда. 

С о н д ы к т а н да теренде тубегейл1 

кезкарас элемдж когамдастыкта елемдж 
нарыктык экономиканын келеы буры-
лыстарында Qhai каушаздевдиру жолын 
табуга кемектесед1. 

Сондыктан мен усынган тубегейл1 
ш а р а л а р э л е м д ж к о г а м д а с т ы к т а 
талкыланатын болады. 

MeHin усынысым — бул жаИандык 
проблемаларды шешу 1зденюше коскан 
yjieciM. 

BipaK та 6yriHri нактылык мынадай, 
елемдеп юкерлж белсендшжтщ кысы-
луы мунай мен металга деген сураныс-
тьщ темендеу1не соктырды. Ал булар — 
К,азакстан экспортыньщ Heri3i. 

Bip жылда мунай багасы 4 есе дерлк, 
металл багасы 2 есе дерлш кулап rycri. 

Б1зд1н непзп сауда-саттык epinTec-
TepiMi3 api жакын KepmuiepiMi3 — Ресей 
мен Украина е здершщ улттык валю-
таларын 40-45 пайызга кунсыздандырды. 
С о н д ы к т а н да 6i3 ез1м1зд1н тауар 
енд1руш1лер]М13д1ц муддес1 тургысынан 
тенген1ц кунсыздануына баруга межбур 
болдык- ©йтпесек казакстандык ен1м 
63iHiH бэсекеге кабшеттшгш жогалтар 
ед1. Bi3 елдщ алтын-валюта резервш 
жумсауды жалгастыра берер едпе. 

KypMerri казакстандыктар! 
О ю н ш к е орай, киын сынактар мен 

дагдарыс кысымыньщ салмагы елс1ремей 
тур. Муны Ыздер де бшуге ти1сс1здер. 

BipaK та мынаган ceHiMfli болуга тше-
аздер, 6i3 бул сынактарга дайын гана 
емесшз. 

Сыннан суршбей втешк! 
Жолдауш жедел ункреу 

е п м д ш к бердце. Бул шагын жене орта 
бизнестщ, ipi кэсшорындардьщ эконо-
микалык белсендштн камтамасыз ету 
ушш жасалды. 

Ж е к е т у л г а л а р д ь щ с а л ы м д а р ы 
бойынша кеп!ЛД1 етеудщ сомасы 700 
мыннан 5 миллион тенгеге деЙ1Н улгай-
тылды. Мемлекет сырткы карыз алумен 
жэне менш1к капиталынын жеткш1к-
т ш п м е н байланысты банк секторыньщ 
теуекелдер1н темендетуге кемектесп. 

Тургын уй курылысына жэне улес-
керлер проблемаларын шешуге колдау 
6umipyre 545 миллиард тенге жумсалды. 

Елде 1скерл1к белсендшшн сактау 
ymiH 6i3 ш а г ы н ж е н е орта бизнес 
субъектшерше 275 миллиард тенге келе-
м1ндс бурын-сонды болмаган каржылык 
колдау жасадык. Э ы м ш ш к кедерплерд1 
табанды кыскарту жен1ндег1 жумыс 
жалгастырылды. 

Непзп салыкгар бойынша ставкалар-
ды элдекайда темендеткен жана Салык 
кодекс1 icKe косылды. 

Откен жылмен салыстырганда, кор-
поративтж табыс салыгы биылгы жыл-
дьщ ез1нде уштен 6ipre темендетш1п, 20 
пайызды курайды, ал 2011 жылы 15 
п а й ы з болады. К,К,С с т а в к а с ы 12 
пайызга дейш темендетшд1. Элеуметтж 
салык ставкасынын perpecri шкаласы-
н ы ц о р н ы н а 11 пайыз к е л е м ш д е п 
б1рьщгай ставка енпзшдд. Инвестиция-
ларды жузеге асыратын кэс1порындар 
ушш салык преференциялары кезделген. 

Осыньщ 6opi экономиканын ши-

Бул ретте 2011 жылы базалык зей-
нетакылык телемдер мелшер1 ен теменп 
eMip суру MeflmepiHin 50 пайызына 
дейш есед!. 

0здер1н1зге белгЫ болганындай, 
м е м л е к е т оку а к ы с ы н т е л е у ymiH 
Каржысыз калган студенттерге колдау 
6inaipfli. Мемлекет барлыгы студенттер 
ушш 11 мын грант жене 40 мьщ несиеш 
косымша бел) п отыр. 

K,YPMeTTi казакстандыктар! 
Б1здщ алдымызда дагдарыс салдарын 

енсеру жэне келес1 экономикалык есуге 
етарлену жен1нде улкен м1ндеттер тур. 

K,a3ipfli« ез1нде б!з кабылдаганньщ 
6epi — бул бупни дагдарыс туындаткан 
агымдагы проблемаларды шешу. 

Мен токтап калмауды, одан epi 
жypyдi жэне дагдарыстан кешнп елд1ц 
дамуын камтамасыз ету ушш экономи-
каны одан epi жангырту жэне жумыспен 
камту стратегиясын icKe асырудын жана 
жоспаоын жузеге асыруды усынамын. 

Ен киын жылдары 6i3 салуды бастап, 
елд1Н жана байтагын — Астананы, 6i3 
осыны жузеге асыра алатынымызга еш-
KiM сенбеген кезде тургыздык . Bi3 
осыны жасадык, муны букш элем керш 
отыр. Келшздер, осы жаксы тэж1рибеш 
жалгастыратын болайык. 

И э , ж а н а к а р а ж а т кажет . Осы 
максатта дэстурл1 турде Улттык корга 
есептелш келген шиызаттык сектордьщ 
табыстарын 2009-2010 жылдары жана 
жоспарды жузеге асыруга жумсау дурыс 

(Жалгасы 2-бетте). 
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Е л б а с ы н ы н 
мемлекет1м1зд1н 
imKi жэне сырт-
кы саясатыньщ 
Heri3ri багыттары 
жен!ндег1 жыл-
ма-жылгы Жол-
дауы саяси eMipiMi3flin елеул1 
KepiHiciHe айналды. Содан да ма 
екен, биылгы Жолдауды журтшы-
лык елендей тосты. Тогышарлар 
муны дэндеген карсак кулагымен 
ш казады дегендей, тагы да кандай 
устемелер мен женшджтер болар 
екен деген тагатсыздык деп TyciHyi 
MyMKiH. Алайда, биылгы олеуметт] 
аландатып отырган баска жэйт ед1. 
Ол — жаИандык экономикалык 
KenicTiKKe канатын куннен-кунге 
кен жайып бара жаткан дагдарысты 
жагдайды енсеруде кандай багыт 
устанатындыгымыз ед1. 

К,азакстанга дагдарыс тансык 
емес. 0з-езшен eHin-ecin жататын 
вегатативпк кещеиктщ нэпакасын 
узак канагат тутудан кенде калган-
дыктан отаршылдыкка урындык. 
Табиги-моральдык ресурстарга 
орасан бай бола тура, элденеше 
гасыр артта калган аймак атанып 
келд1к. Рылыми-техникалык прог-
ресс калган дуниеш карык кылып 
жатканда да, узак уакыт одан сырт 

орай отырдык- Енд1-енд1 кол 
жалгана бастаганда баскаларга 
уксамайтын эдеш жол 1здейм1з деп, 
саяси-экономикалык б1рбеткей-
л1кке урындык. Олай еткен жетгпс 
жылдьщ ек1нш1 дуниежуз1л1к 
согыстын карсанындагы уш-терт 
жыл мен жетпкшш1-сексеншш1 
жылдаргы 6ipep бесжылдык тусын-
да гана тойып тамак imin, и1н)М1зд1 
буиндеп ки!м KHfliK. Алайда, узак 
уакыт гылыми утопия куй)нде 
тарап келген элеумеггк жоба 69pi-
6ip дегенше жете алмады. Элемд1к 
бэсекеге тетеп бере алмагандыкган, 
тарих сахнасынан кетуге мэжбур 
болды. Туптеп келгенде, элденеше 
елдерщ камтыган саяси жуйе мен аса 
ipi империяны TynKLniKri куйреткен 
де орасан зор экономикалык 
дагдарыс ед1. 

Ол жылдаргы тулдыр дукен 
жаймалары, ащы шектей шубалган 
кезектер мен аттаган сайын тап 
болып, адым аштырмайтын тапшы-
лыкты ез кез1мен керген урпак, 
кудайга шуюр, казцз де eMip cypin 
жатыр. Bi3 кене жуйе жамалдаткдн 
туйедей эбден болдыртып жыгыл-
ган сон барып, тэуелс1зд1к пзпнше 
ие болдьщ. Элемд1к шаруашылык 
жург1зуд!Н ен басым. сипат алып, 
кеп таралган жолдарына тусе баста-
дык- Талай кауымдарды дегенде-
рше жетк1з1п, Ke6iHin кесегесш 
ежелден KerepTin келе жаткан 
шаруашылык у р д к ш щ 6i3fli де 
аштан елпрш, кештен калдырмай-

тынына eHfli-eHfli кез жете баста-
ганда жана дагдарыстын Ke3iKKeHi, 
эрине, eKiHimri. Алайда, б1ржолата 
ум1т узд1рет!ндей ештене бола 
койган жок. Ойткен1, б1здш кдуы-
мымыздьщ дагдарыс керш отыр-
ганы 6ip бул емес. Оньщ ycTiHe, 
бупнп танда мундай куйд1 бастан 
кешйт отырган й з гана емесшз. 

Адамзат 93ip ешкандай киын-
дык керместен, дэшм айдарынан 
жел есе беретш дагдарыссыз дамуга 
жетше коя алмай жатыр. Ондай 
вмipшендi ккс б1рде мемлекетшшк, 
6ipfle аймактык, б1рде элемд1к 
дагдарыстарды бастан кеше оты-
рып, 6ipTiHflen жетш1п келед1. 
Сондыктан да Елбасымыз Нурсул-
тан Эб1шулы Назарбаев 6i3 
дагдарыстан шыныгып, ширап 
шыгуымыз к.ажетт1г1не элденеше 
рет кен1л белдь Биылгы букш 
халыкка Жолдауынын да басты 
езепн осы ойга T i p e n T i . 

Бул, э р и н е , басына тускен 
сайын "Кеппен керген улы той" 
деп кайталап айта берепн халкы-
мызга тэн кажымас ж1гер мен 
саркылмас сабырдьщ KepiHici гана 
емес, дуниежузшк экономикалык 
тэж1рибе мен eHfli-eHfli калыптасып 
жаткан тарихи социология гылы-
мынын K63i жетш отырган байып-
тамасына иек арткан оптимиепк 
тужырым. Адамзат Жер шарын 
тугелдей e3i мекендейтш кенютжке 
(ойкуменага) айналдырды. Бул эу 

(Соцы 3-бетге). 

Бул жолгы Жолдаудьщ жылда-
гыларга Караганда ерекшел1п бар. 
Ол тусникп де. Ойткен1, бэрвдзге 
мэл1м, K33ip 61зде гана емес, элемдж 
экономикада дагдарыс журуде. 
Президенттщ Жолдауы осы дагда-
рысты калай женем1з, мунын 

сыздыкпен курес жаиында айтты. 
Бул тек уран емес, Жолдауда оны-
мен курестщ дерект-деректа жол-
дары мен eflicTepi керсетшген. Ол 
не? Б1ршшщен, бул тозыгы жетш 
турган коммуналдык жуйен1 ретке 
келпру. Кептеген калаларда, елд! 

Жол женделсе, 
турмыс езгередi 

Кенжегали 
САГАДИЕВ, 
Парламент 
Мажшюжщ 
депутаты: 

кандай амалдары 
бар, калай 6i3 ту-
ракты даму жо-
лына KemeMi3 
деген ете маныз-
ды мэселелерд1 
кетеред1. Жолдаудьщ бул 6ipiHini 
ерекшелЫ десем, eKiumi ерекшелт, 
осындай кезенде улкен ынтымак, 
улкен енбеккорлык, улкен б)рл1К 
керсету, букш халык болып, ел 
болып осы дагдарыска карсы турып, 
тас туйш б1рлж пен жинакьшыкгьщ 
аркасында дагдарысты жещп шыгуга 
шакыруы дер ед!м. Бше-бшген жанга 
бул — бшк елдш мурат. 

Оз басыма ерекше эсер еткен 
жэйттерге токгала кетейш. Ei3 каз1р 
дагдарыска карсы багдарламаны 
орындап жатырмыз, экономиканын 
бес саласына миллиардтаган кара-
жаттар болiнуде, ал Елбасы осы 
дагдарыска карсы куресте жумыс-

мекендердщ кепшшшнде уилерге 
турмыстык кызмет керсететш 
коммуналдык инфракурылым-
дардын ecKipreHiH 6эр1м13 6uieMi3. 
Б1раздан 6epi олар кезегш де кутш 
тур efli. Елбасы Kasip енд1р1стен 
шыккан тауарлар етпейтш болган-
нан KeftiH ез1м!здщ imiMi3fleri 
сураныс тудырып отырган осындай 
кажеттшктерд1 тез1рек орындап 
алайык дедь Ек1нш1ден, жол 
мэселес1. Кдзакстан деген салкар 
дала. Егер осы улан-гайыр даланын 
жолы дурысталса халыкгыц турмы-
сына, еддщ экономикасына т1келей 
эсер етер ед1. Сондыктан жанадан 
жол салайьщ, ескшерш жондеЙ1К, 
калпына келпрешк, жангыртайык, 
ауьш-ауьы арасындагы жолдарды да 
дурыстайык деген i токтагй турган 
кэсгпорындардан босаган журтшы-
лыкка жумыстын табьшуы. Сосын 
бул icTereH жумысыцныд eHiMiH 
кайда апарып сатамын демейс1н, 
жол салынады, ол халыкгьщ езше 
кызмет етедн Бул кеп елдерд1н 
таж1рибес(нде бар шаруа. Мысалы, 
Германия сонау еткен гасырдьщ 30-

(Соцы 3-бетте). 

Б/рл/к - турацтылык. кеп mi 
Динар 
HYKETAEBA, 
Парламент 
Межшю1жн 
депутаты. 

4 » 
Kasipri кезен-

де тек Кдзакстан 
халкын гана 
аландатып отыр-
маган, букш ду-
ниежуз!н дурлж-
TipreH меселе — экономикалык 
дагдарыс, ягни каржы дагдарысы 
екеш белгш1. К,азакстанда баска 
мемлекеттерге Караганда бул багыт-
та алдын ала дайындык жумыстары 
журпзиип жаткандыктан болар, 
дагдарыс ejiiMi3re соншалыкгы эсе-
piH rari3in жатыр деп айта алмай-
мын. Отанымыздагы туспистпеич, 
б1рл1кт1н аркасында К,азакстан 
халкыньщ куш 6ipiKTipe жумылуы-
ньщ аркасында букш когам болып 
мемлекет1м1зд1н турактылыгы ба-
гытында кептеген жумыстар жаса-
лып жатыр деуге толык непз бар. 

Б1зд1н болашагымыз уш1н ен 
басты меселе — елдеп элеуметтж 
турактьшык. Бул багытта Елбасы-
нын тапсырмасы непзшде елеумет-
TiK саланы камсыздандыруда дер 
кезшде кaжeттi шаралар колга 
алынуда. Мэселен, отбасына, анага, 
балага, мугедек, кандай да 6ip 
элеуметтж кемекке мукгаж жандар-
га, ауыр жумыстар аткарып жаткан 
азаматтарга кептеген жецшджтер 
6epuiin, кемектер керсетшш жатыр. 

Bip сезбен айтканда, Мемлекет 
басшысынын биылгы Жоддауында 
айтылгандай, елеуметпк саланын 
элеуетш арттыратын шаралар будан 
кей1н де y3iKci3 жур1п отыратын 
болады. Елбасы биылгы Жоддауын-
да карттарымыздьщ зейнетакыла-
рыньщ 2010 жьшы 25 пайызга, 2011 
жылы 30 пайызга дешн кетершетш-
д ш н айтты. Булардьщ барлыгын 
мемлекет тарапынан жасалып 
отырган улкен кемек деп ecerrreyiMi3 
керек. 

Халкымыз "Отан отбасынан 
басталады" дейд1. Ал отбасыныц 
уйыткысы — эйел, ана. Сондыктан, 
осындай кезенде кыз-келшшектер 
шыдамдьшык танытып, шанырагы-
мыздын шайкалмауы у ш ш ер-
азаматтармен б1рлесе, иык Tipece 
жумыс жасап, Отанымыздьщ, хал-
кымыздьщ Tiperi болып, азаматтар-
дын жасаган барлык ic-кимылда-
рына улкен колдау керсете 6uiyiMi3 
керек. Отбасымыздьщ, бала-шага-
мыздыц тыныштыгына, олардьщ 
жан-жакгы кабшети болып есуше 
93iMi3fliH аналык журепм1збен, 
аналык камкорлыгымызбен улкен 
улес косуымыз кажет. Елбасы езшщ 
барлык Жолдауларында кандай 
киын кезен тумасын эйел азаматша-
ларга, аналарымызга улкен сешм 
6uiflipeTiHfliriH айтып келед1. Сол 
себепп де, когамньщ нэзж жандары 
ездерше артылган ceHiMfli шын 
журектер1мен, акылдылыкпен , 
парасаттылыкпен актайды деп 
ойлаймын. 



280 миллиард тенге, инфракурылымдык жобаларды жузеге 
асыруга 120 миллиард тенге б е л ш ш отыр. Жалпы, ел 
экономикасын дагдарыстан шыгаруга касымша 2 триллион 
700 миллиард тенгсден асатын каржы багытталган. Ел1м1здщ 
дагдарысты ецсеруше куш-куаты жетедо. 

Жастар — ел1м1зд1н ертен!, болашагы. Жолдауда 
студенттерге мемлекет тарапынан колдау керсету мэселссп де 
атап керсетида. Мемлекет оларга косымша 11 мын студентке 
грант жэне 40 мьщ студентке несие белу мэселесш де колга 
алып отыр. 
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деп ойлаймын. Б1зге ез дамуымыздын, 
ж а н а кезендне Kipyre ж е н е б1здщ 
жет1стжтер1м13Д1 еселеуге тура келедь 
Муны да орындайтынымызга с е ш м -
д1мш. 

Белплеген максаттарга кол жетюзу 
упин б!здщ халкымыздып топтаскан-
дыгы кажет. 

Сондыкган да барша кдзакстандык-
тарга аталган шараларды жузеге асыруга 

буюл когамнын каушаздпш камтамасыз 
ету ушш бэрш де ютеу керек. 

Мен букаралык акпарат куралдарын 
белсещц азаматтык устаным танытуга 
шакырамын! Оздерд1 "тертппш билж" 
деп кездейсок атамайды! 

Кдз1р БАК, адамдар ушш киындыкты 
калай енсеруге болады, мынандай киын 
кезде калай аман каламыз, калай тетеп 
берем1з деген мэселелерде "кецесип" 

Э р д а й ы м к е ц д ш пен к е м е ц г е р л ж , 
сабырлылык пен юкерлж керсетпуздер. 

"Саусак б^ржней, ине шкпейдГ' 
д е г е н аталы сезд1 б э р 1 щ з б1летш 
шыгарсыздар. 

Олай болса енд1 усак-туйект1 , 
берскес1з й р л ж п догарган жен. Ел ушш, 
урлак ymiH 6ip женнен кол, 6ip жагадан 
бас шыгаратын кез келдк агайын. 

Баршанызга: "1ске сэт!" демекпш! 

аитылды. Онда Президент ¥лттык кордьщ корсетш отырган 
тшмд1 нэтижесш, оньщ кезшде утымды жасалганын айтып, 
K.a3ip сонын аркасында дагдарыска карсы багдарламаньщ 
аясында квптеген шаралардын icKe асып жатканын атап 
керсетп. Сонымен 6ipre, Елбасы халыкты енбекпен камту, 
жумыссыздыкпен курес жешнде аткарылып жаткдн ic-шаралар 
парасын айта келш, биылгы жылы дагдарыстьщ кеыршен 
жумыстан кыскарган адамдарга жана жумыс орындары 
ашылатынын, шагын жэне орта бизнеса дамытуда, зейнетакы 
мен шэюртак.ыны кебейтуде тшста жумыстар аткарылатынын 
жетыздь 

Жол женделсе, 
турмыс езгеред# 

(Соцы. Басы 1-бетге). 
жылдарында, Онтустж Корея 60-
жылдарда елдершде болган эконо-
микалык дагдарыстардан осы жол 
салу аркьшы шыгып, шыгып кана 
коймай жепстйстерге де жеткен. 
Бул ете 6ip жаксы сала. 

Жалпы, кез келген киыншы-
лыктын 6ip жаксылыгы да болады, 
сол сиякты дагдарыстьщ пайдасы 
ауылдык жерлерде ютеи шыккан 
кубырлар женделш, жолын дурыс-
тап, баска да бурын ескерше бер-
мейтш мэселелерге кощл аударуга, 
жаксартып алуга мумкшдж табы-
лайын деп отыр. Мше, ep6ip ауыл-
да осындай жумыстар агкаруга бо-
лады. Жолдауда осы сиякты кептщ 
кокешн Tecin журген мэселелер ай-
тылып, оны шешудщ жолдары 
корсетшген. Ka3ipri куш дагдарыс-
пен куреске 1 трлн. 200 млрд. 
тенгеш экономикага ж1берсек, енш 
алдагы eKi жылда оган косымша 
600 млрд. тенге белуд1 айтты. Бул 
ете келемд1 каржы, осы каржыны 
дурыс пайдаланып, к а ж е т п 
салалардын барлыгына жумсай 
отырып, нысананы берпс устап, 
косымша 350 мын жумыс орнын 

аша аламыз. Жумыссыздыкпен 
куресте, елдщ эл-аукатын арттыру-
да бул зор жэрдем жэне тиянакты 
да аукымды кемек. Сондыктан бар-
ша кдзакстандыктар бшектер1м1зд1 
сыбанып ж1берш, белд1 шешш, 
аянбай KipicyiMi3 кажет. 

Жолдауда Елбасы б!здщ эконо-
микамызга, алеуметтж жагдайы-
мызга, жалпы халкына сенген 
кещлмен сенш артып отыр. Ол 
сешмнщ Heri3i де бар. вткен жыл-
дарда экономикамыздьщ жаксы 
ipreci каланды, бурынгы басымыз-
дан кеипрген дагдарыстан квш1\пз-
дщ жуг1н аудармай, осы дагдарыска 
экономикалык жет1стштер1м1збен, 
дагдарыска xnicTi тойтарыс берет] и 
куатымызбен келдш. Еынш! жагы-
нан кез тимесш, б!здщ когамымыз-
дын 6ip.Tiri, ынтымагы 6epiK. Му-
нын 6epi мемлекетик кемел саясат-
тын, элеуметгж, экономикалык ре-
формалардын xe\iici екенд]пн ай-
туымыз керек. Ал б!рл1к бар жерде 
жумыс та бар, нэтиже де бар. Осы-
ны api карай дамытуда букш халык 
болып, дагдарысты женш шыгуды 
букшхалыкгык ic деп танып, жумы -
лу кажеттшн врк!М Tycmyi тию. 

Ырыс алды - ынтымак, 
Жамал ШОЙБЕКОВА, 
республикалык; д э р е ж е д е п 

(^"^дербес зейнеткер . 

Елбасымыздын биылгы Жол-
дауын теледидардын жаналыкгары-
нан ыкыластана тывдадык- Нур-
султан Эб1шулы бук1лелемд1к 
каржы дагдарысы кезшде токырау-
га ушырамас ушш колга алынып 
жаткан мемлекетак багдарламалар-
дьщ мэшн таратып айтып берд1. 

Казак озшщ калып тарихында 
талай к и ы н д ы к т ы керд1. Дер 
кез1нде уйыспагандыктан, саны 
езшен аз жонгардын айдауында 
кете жаздаган уакыттар да болды. 
Осындай бей-берекетс1здж элен-
кедей жаланган улдары бар 6ip от-
басын да шырмаса керек. Эркай-
сысынын Kevfleci аяккаптай, батыр 
да e3i, баглан да 03i. BipaK, найза-
сын кезеп жау келсе, табан прей 
алмайды екен. Эйтсе де, ел inii 
тыныш кез1нде бакастыктары 
калмайды. Олар 6ip к у т елдщ сезш 
устаган дана картка жуг1нед1. 
Энг1ме ауаны: "KiM кушт1?". 
Аксакал олардьщ эркайсысына 
тобылгы сабын 6epin; "сындыр" 
дейдк Алтауы да ортасынан как 

бвлсдь Еид1 аксакал алты тобьшгы 
сабын катар байластырып, "Ал 
енд1 сындырып кер!ндерш1?" десе, 
ешкайсысыньщ да шамасы келме-
ген. Сонда кдрт: "Жалгыз-жарым 
журсендер жауга олжа боласьщ-
дар. Ал алтауыц бф1ксендер ал-
майтын кдмалдарын жок", депт). 

Елбасымыз Жолдауда ынты-
мак, б1рлж, ултаралык татулык 
жайлы жуйел1 сез айтты. Дэл каз1р 
сез салгастыратын, б|'рден алып, 
6ipre салатын заман емес, алды-
артты багамдап, ел болып 
уйысудьщ, 6ip максатка жумы-
лудьщ заманы. 

Мемлекет басшысыныц Ti-
келей т а п с ы р м а с ы м е н ауыл 
шаруашылыгы, шагын жэне орта 
б и з н е с а оркендетуге , жаксы 
бастамаларды колдауга улкен 
каржы бел1нд1. Соны ысырап 
кылмай, орнымен пайдаланар 
болсак, жумыс орындарын коптеп 
ашуга колымыз жетер ед1. 

Казакта "Ырыс алды -
ынтымак" деген гажап метел бар. 
Осы кисынга салсак, Казакстан-
ньщ 6epeKeci артуы ез халкыньщ 
колында, жаксы пейш1нде екен. 
ШЫМКЕНТ. 

(Соцы. Басы 1-бетте). 

бастан ripuimK айыру epeKeTTepi 
мен экономикалык муддесз ортак 
адамзаттьщ 1здеи1стср1н 6ip арнага 
Tycipyre шешуш1 ыкпал eTTi. 
Аталмыш гылымнын аса кернект] 
eKifli Имануил Валлерстайнын 
айтуынша, жш-жи1 ауызга LnireTiH 
жаИанданудьщ журе бастаганына 
500 жыл болыпты. Бул eKi ара-
лыктагы калыптаскан экономи-
калык элемн1н жагдайын ол 1945 
жылдан 6yriHre дешнп жэне 1450 
жылдан бупнге дейшп е й мерз1м-
д1к арнада карастырады. 1955 
жылдан 1967-1976 жылга дейхн 
ерлеу устшде болган алемд!к эко-
номика кейш кулдырай бастапты. 
Бул 1450 жылдан 6epri кезенде 
элденеше рет кайталанган жагдай 
екен. Эдетте капитал жалакы, 
салык мелшер1не, eHflipic мате-
риалдарынын кунына байланысты 
ecin, кемщи екен. Арзан жумыс 
колы болып табылатын ауылдык 
жерлердщ тургындарыньщ азаюы, 
соган байланысты жумыс куште-
piHin элеуметт1к талаптарыньщ 

артуы, экологиялык келеназджтер 
салдарынан eHflipic жабдыктары-
ньщ кымбаттауы, кэсшкерлерден 
жиналатын салыкты молайтып, 
каржыгерл1к уйыткымалыкты 
кушейтед1 екен. Оньщ устше елдер 
арасындагы мумганд1ктщ алакула-
лыгы ресурс, капитал, технология 
алмасуларын курделшенд1рш, 
каржы корландыру мен оны 
айналымга салуды китуркылан-
дырып, мемлекеттер арасындагы 
енбек бе.'псуд1 эр килы аума-тек-
пеге ушыратады екен. Бул, ocipece, 
XXI гасырдын алгашкы ширепнде 
айкынырак байкалмакшы. 

Элемде калыптасып отырган 
Ka3ipri жагдай аталмыш тужырым-
н ы ц н е п з д ш ш н е кез жетк1зе 
тускендей. Мундай киындыкты эр 
ел эркилы енсермек. б й т к е ш , 
эркайсысыньщ ресурстык коры, 
кдржыгерлж' карымы, технология-
лык элеует1 эркилы. Бул ретте 
Елбасы Жолдауы туындап отырган 
дагдарыстьщ жагдайларды жан-

жакты пайымдап, оньщ кайсысын 
калай тойтарудын багытын тын-
гылыкты ойластырып, оны жузеге 
асырудын мумк1нд1ктер1н де 
нактылап керсеткен. Сол аркылы 
етек жайып келе жаткан келенс1з 
удер1стердщ алдын алу мен бет1н 
кайтарудьщ утымды жолдары 
сарапталган. Сол аркылы дагда-
рыстан бурынгыдан да элеуетт1 
жэне эулети болып шыгып, элем-
д1к кауымдастыктагы орнымызды 
бекемдей тусудеп оптимизм1м1з 
мукият дэйектелген. Бул багыттагы 
аткарылар жумыстардыц 6apiHin 
аты аталып, Tyci тустелген. К а й-
сысына кандай каржы б е л ш е -
тшдшне дейш топпштелген. 

Мемлекет журтшылыкка буган 
дейш 6epin келген уэделершен 
айнымайды. Бюджеттзк мекеме-
лерде ютейтшдердщ жалакылары 
мен шэюртак,ылар 2010 жылы 25 
пайызга, 2011 жылы 30 пайызга, 
орта жэрдемакы 2010 жылы 25 
пайызга, 2011 жылы 30 пайызга 

кобейед]. Жогары оку орындарында 
окитындардын толем акысын телеп 
туруына да жагдайлар карасты-
рылган. Буган арнап мемлекет 11 
мын грант, 40 мын несие белш 
отыр. Тургын уй багдарламасын 
орындауда улескерлерге кемектесу 
ушш 545 миллиард тенге жумсал-
м а к 275 миллиард тенге шагын 
жэне орта б и з н е с а улгайтуга 
багытталмак- Корпоративп табыс 
салыгы биыл 20 пайызга, 2011 
жылы 15 пайызга, косымша кун 
салыгы 12, элеуметтйс салык 11 
пайызга кем1мек. Мунын бэр1 
куннен-кунге аждаЬадай аузын аша 
тускен дагдарыстын аранына 
алдымен Tycin кету Kayni кушт1 
топтарга 6ipiHini кылып кен1л 
белгендж. 

"Жаман айтпай, жаксы жок" 
дегендей, ел экономикасын арт-
тырудьщ да, элеуметтж ахуалды 
сауыктырудьщ да ен басты жолы — 
енбек жасындагы адамдардыц 
экономикалык бастамашылдыгын 

арттырып, юкерл1к кабшетш таны-
туына жагдай жасау, жумыссыз-
дыкты жою. Ол ymiH енбекке 
жарамды жастагылардын кэс1би 
бш1м1н арттыру жуйес1Н жолга 
коймак керек. Биылгы Жолдау осы 
аркылы шеттен жумыс колын 
шакыруды шегеруд1 кездеп отыр. 
Бул максатка 140 миллиард тенге 
жумсалмак- Бул — кептен 
айтылып, орнынан козгай алмай 
келе жаткан мэселе ед1. Акыры 
колга алынатын болганына мын 
мэрте шук1рл1к айтамыз. Жана 
жумыс орнын жасау, когамдык 
кызметтер кебейту OHiixaiK дамуга 
да он ыкпал етпек. Бул ретте ау-
дандык, облыстык билж орында-
рыньтн мшдет1 мен еюлеттшп арта 
туспек. Ocipece, нарык мумкш-
джтер1мен элйе дей1н жетк1т1кт1 
дэрежеде ауыздана алмай келе 
жаткан киян ауыл тургындарын 
бизнес пен 1скерл1кке баулымак. 
Аталмыш максаттагы колда бар 
багдарламалардан тыскары 96 мьщ 

адамды жумыспен камтамасыз 
етуге 8,6 миллиард тенге белшгеш 
де Kici суйсшерлж. Жумыссыздык-
ка жэрдемакы беруге карсы 
болмасак та, кэиби бшм жeтiлдipy 
мен жана жумыс орнын жасауга 
басым маныз 6epuiin, шугыл бет 
буру кзй жагынан да куантады. 

Дагдарыспен куресте адамдар 
KyHKepici гана емес, ел1м1здщ 
экономикалык элеует1н одан api 
еркендете беру де жан-жакты 
карастырылыпты. Атырау мунай-
химия кешенш, Мойнак, Балкаш, 
Еыбастуздагы электр стансаларды, 
Б е й н е у - Б о з о й - А к б у л а к мунай 
кубырын, "Батыс-Еуропа-Батыс-
К^1тай" тасымал дэл1здерш салу 
соган куэ. К,ыскасы, э л е м д ж 
элеуметт! эбггерге Tycipin жаткан 
экономикалык киыншылыктарды 
жасампаздыкпен тойтармакпыз. 
Биылгы Жолдаудьщ 6i3re алдымен 
уктырары осы. 

Бул — кай жагынан да кеншге 
конады. Кез келген дагдарыс кез 

келген кауымньщ OMipmeHfliriHe 
сын. Bi3 бул дагдарыста тек кун-
Kepic айырудьщ, киындыктан шы-
гудьщ гана емес, ез алдына дербес 
ел, баянды мемлекет болудьщ киын 
да курдел1 гылымын каншалыкты 
сапалы игерш жатканымызга ем-
тихан тапсырамыз. Ол — еркайсы-
мызга да ауыр мшдет жуктейд1. 
0йткен1, демократия — бостандык 
Бостандыкгьщ кесегесш кегертетш 
— азаматтык ж а у а п к е р ш Ш к . 
Тэуелс1зд1к — азаттык Азаттык 
туын аспандататын — улттык 
жауапкершшк. 

Е н д т жерде Адамзат тагдырына 
т1келей атсалысып, онын басына 
тускен nrLniKri де, киындыкты да 
oipre бел1се алган халыктардын 
гана Kocereci кегеред1. Б1зде ондай 
мумк1нд1кт1Н 6api бар. Ендеше, 
теуелс1з тарихымыздыц бастапкы 
кезеншде жолыгып турган ауыр 
сын тусында аузымыз 6ip болып, 
жарыса енбек етщ, баянды 
мемлекет калпында калуымыз 
жолында не кажет, не тшмд| деген 
максатпен 1здене б ы с е к , ез 
кесегем1зд1 де, ел кесегесш де 
кегерте аламыз. 


