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«YNTYMAQ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ПАРТИЯСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

«Бір халық, күшті азаматтық қоғам, лайықты өмір» 
 

«Жарқын идеялар мен жоспарлар емес, 

нақты жақсы өзгерістер». 
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ПРЕАМБУЛА 

Адамзат өзінің дамуындағы жаңа дәуірдің табалдырығында тұрғанына 

«YNTYMAQ» Республикалық партиясы (бұдан әрі – Партия) сенімді. Әлем 

тез өзгеруде және әлемде болып жатқан оқиғалар жинақталған шиеленістің 

салдары мен көрінісі болып табылады. Барлық елдер бірдей қарқынмен 

және табысты дами бермейтіні анық. Мақсатты түрде даму мүмкіндігі зама-

науи прогрессивті қоғамның белгісі екенін түсіну маңызды. 

Ал біздің қоғам өз таңдауын жасауға мәжбүр болады. Қандай таңдау 

болатыны көбінесе бізге – Қазақстан азаматтарына байланысты. 

Біз кең және алуан түрлі құқықтарға ие болғымыз келеді: азаматтық, 

мәдени, саяси, әлеуметтік, экономикалық. Сонымен қатар адам өз пікірін 

еркін айта отырып, оларды еркін қорғауын, өз қадір-қасиетіміздің құрметте-

луін қалаймыз. Біз қабілеттерімізді дамытуға және жүзеге асыруға, өмірлік 

жоспарларды орындауға қол жеткізуге, табысымыз біздің белсенділікке бай-

ланысты болатын мүмкіндіктерге ие болуға тырысамыз. Біз азаматтарымы-

здың отбасын құрып, балаларының тағдырына алаңдамай, болашаққа 

сеніммен қарағанын қалаймыз. Елімізде авторитарлық билікке жол берушілік 

болмаса, демек жемқорлыққа, олигархияға орын болмасын деп тілейміз. 

Біздің стратегиялық таңдауымыз – жаңғырту. Қазақ қоғамы үшін модер-

низация дегеніміз – айтарлықтай өзгеру, жан-жақты жақсару, соған сәйкес 

адамзаттың прогресін айқындайтын ұлттардың біріне айналу. Бұл үшін бізде 

барлық алғышарттар бар, оларды тиімді пайдалану керек. Бірақ қолда бар 

мүмкіндіктерді пайдалану кешіктірілгендіктен біздің жаңғыруға мүмкіндік-

теріміз азаяды деп түсінеміз. 

Басты рөлді әділетті мемлекет атқарады, яғни әділ заңдар. Заңдардың 

әділ болуы және бүкіл халықпен қатаң орындалуы үшін, ешбір артық сөзсіз, 

күшті азаматтық қоғам болуы керек. Азаматтық қоғам институттары арқылы 

адам өз мүддесін білдіріп, елдің дамуына әсер етіп, өз мәселелерін шеше 

алады. Арманы мен сұранысы, жоспары мен іс-әрекеті бар азамат – қоғам 

дамуының негізі. Ендеше, ел дамуының негізі – азаматтық ұстанымы бар, ең 

алдымен өз елінің тағдырына бей-жай қарамайтын және экономикалық бел-

сенді тұлға – қызметкер мен кәсіпкер болып табылады.  
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1. МИССИЯ, МАҚСАТ ЖӘНЕ ҚАҒИДАЛАР 

Партия бағдарламасының өзегі –нәресте кезінен қартайғанға дейін әр 

түрлі мәртебедегі адам: әйел немесе ер адамдар; сенуші, агностик немесе 

атеист; жұмыс істейтін немесе жұмыссыз, мүгедек немесе зейнеткер; 

қызметкер немесе кәсіпкер. Бағдарлама барлығына қабілеттерді дамытуға 

және оларды өмірде жүзеге асыруға тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған. 

Партияның миссиясы – күшті азаматтық қоғам құру және оның жасам-

паз күш-қуатына сүйене отырып, қоғамның барлық салаларын: мәдениетті, 

әлеуметтік жүйені, саяси жүйені және экономикалық жүйені жетілдіретін 

түбегейлі реформалар жүргізу үшін озық ойлы азаматтар мен озық қоғамдық 

ұйымдарды біріктіру.   

Партия бағдарламасының мақсаты – адамның мәдени, саяси, 

әлеуметтік және экономикалық қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Бағдарлама 

қоғамның сұранысын қанағаттандырады, ең алдымен халықтың қауіпсіздігі 

мен әл-ауқатын қамтамасыз етеді.  

Партия бостандық, теңдік және әділеттілік сияқты құндылықтарға 

негізделген шешім қабылдаудың демократиялық қағидаларына сүйенеді, 

қоғам сұранысына байланысты талқылаулар мен өзгерістерге ашық.  

 

2. БІРЛІК МӘДЕНИЕТІ 

Жеке тұлға мен азаматтық мәдениетті қалыптастыру 

Біз қандай болғымыз келеді, ұрпақтарымызды қандай күйде көреміз - 

бұл негізгі сұрақтарға мәдениет тұрғысынан ғана жауап беруге болады. Адам 

өмірінің барлық жақтары, тудырушы себептері мен мінез-құлық сипаты 

мәдени дәстүрлермен және құндылықтармен байланысты мәдени бояуға ие.  

Партияның мәдениет саласындағы қызметі белсенді азаматтық ұста-

нымы бар заманауи Адамды қалыптастыруға ықпал ететін шараларды әзір-

леуге және іске асыруға бағытталатын болады. Заманауи адам - бұл өз ба-

сымен шешім қабылдайтын және оның нәтижелері үшін жауап беретін еркін 

жеке тұлға: ол табысының жемісін көреді немесе өз қателіктері үшін төлейді. 

Адамның мінез-құлқы оның өмірлік мүдделерімен және заң нормаларымен 

ғана емес, сонымен бірге моральдық құндылықтармен де қалыптасады. 

Тіл – тек этникалық емес, ұлттық болмыстың басты өлшемі. Сондықтан 

партия Қазақстан халқының басқа этностарының тілдеріне нұқсан келтірмей, 

қазақ тілінің дамуына ықпал ететін болады. Қазақ тілі Қазақстанда жалғыз 

ресми тіл болады. Қажетті және жеткілікті интеллектуалдық және қаржылық 

ресурстар қазақ тілін сөздің кең мағынасында жаңғыртуға бағытталады. 
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Қазақ тілі әлем тілдерінің ішінде өзінің лайықты орнын алуы керек. Бұл ретте 

Қазақстандағы әлемнің кез келген тілі әлеуметтік қатынас құралы ретінде тең 

құқыққа ие болады.  

Партия демократия қағидаларын енгізіп, толеранттылыққа, азаматты-

лық пен патриотизмге шақырады. Бұл ретте партия нәсілшілдіктің, этника-

лық және ұлттық артықшылық идеологиясының кез келген белгілерін жояды.   

Партия біртұтас қазақ халқын, онымен біртұтас қазақ елін құрайтын 

түрлі этностардың дау-дамайсыз қатар өмір сүруіне және мәдени дәстүр-

лерінің үйлесімді дамуына ықпал ететін болады. Қазақ халқының мәдени-та-

рихи құндылықтарын қалпына келтіру арқылы қоғамның эволюциялық да-

муына қол жеткізу.  

Қоғамды жаңғыртуға, азаматтық қоғамды қалыптастыруға елеулі ықпал 

ететін «Қазақ қоғамының бірлік мәдениеті» (қазақшылық) тұжырымдамасы 

әзірленіп, ұсынылатын болады. Тұжырымдамада елімізде тұратын этностар-

дың прогрессивті мәдени дәстүрлері ескерілетін болады. Негізгі мәдени 

үлгілер: толеранттылық, гендерлік теңдік, нәсілшілдік идеологияларға төзбе-

ушілік болады. Халықтық және ұлттық бірлік идеясы киноиндустрияға, театр-

ларға, кітап шығаруға және өнердің басқа түрлеріне мемлекеттік қолдау 

көрсету арқылы дамытылатын болады. 

Партия дін мәдениеттің бір бөлігі бола отырып, жеке тұлғаның жеке ба-

сының да, қоғам менталитетінің де қалыптасуына зор ықпал ететінін түсінеді. 

Партия мемлекетіміздің зайырлы болып қалуы керек деген ұстанымдарды 

берік ұстана отырып, сонымен бірге діннің қоғамдағы алатын орнының 

ерекше екенін айта отырып, оның адамның бостандығын шектемеуіне, оның 

құқығына нұқсан келтірмеуіне, азаматтық құқықтар, соның ішінде гендерлік 

теңдік және өмір салтын таңдау құқығына баса назар аударатын болады. 

Адам атеист, агностик немесе сенуші болуды өз бетінше таңдауға құқылы. 

Әртүрлі діндер жанжалсыз бірге өмір сүріп, негізгі адами құндылықтарды да-

мытуы керек. 
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Ағартушы экономикалық белсенді тұлға - өзгеріс факторы 

Заманауи Адамды қалыптастыру оның барлық деңгейінде (балалардың 

мектепке дейінгі, мектептегі, кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру) білім сапасын арттыруды болжайды. Тәрбиенің негізгі 

қызметі – ағарту. Тағы бір қызметі – адам қабілеттерін дамыту, өмір бойы 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Бағдарламаның аталған ережелері 

білім беру жүйесін дамытудың салалық бағдарламасын әзірлеу кезінде ес-

керілетін болады. 

Адамды тәрбиелеу, оның шығармашылық қабілетін дамыту жан-жақты 

білім беретін балабақша мен жалпы білім беретін мектеп қабырғасынан ба-

сталады. Бірінші қағида – барлық мектеп оқушыларының сапалы білім алу 

мүмкіндіктеріне тең қол жеткізуі. Ол үшін бірқатар міндеттер қойылды: ауыл 

мектептеріндегі білім сапасын арттыру; балаларды отбасының әлеуметтік 

мәртебесіне қарай саралау үшін алғышарттар жасайтын мектептерді қара-

пайым және элиталық деп бөлудің қалыптасқан тәжірибесін жеңу. Балала-

рды жас кезінен әртүрлі әлеуметтік ерекшеліктеріне қарай бөлу тұлғаның 

қалыптасуына зиянды әсер етеді. Жалпы білім беретін мектептерді зият-

керлік мектептер қатарына жатқызудың қатаң және объективті жоғары кри-

терийлері қабылданатын болады. Мектеп мұғалімдерінің (педагогтардың) 

біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінетін болады. 

Еңбек нарығының қажеттіліктеріне және экономиканың бейімді да-

муына жауап беретін техникалық және кәсіптік білім беру (ТжКБ) жүйесін 

қалыптастыруға ерекше назар аударылатын болады. ТжКБ жүйесі жоғары 

кәсіби стандарттарға және білім беру жүйесіне қойылатын мемлекеттік та-

лаптарға сәйкес кәсіби кадрларды дайындайтын болады. ТжКБ бар кадр-

ларды даярлауда икемділікті арттыру мақсатында колледждерге білім беру 

мазмұны мен оқу мерзімін анықтауда академиялық дербестік беріледі. Кол-

ледждердің материалдық және зияткерлік қорларының сапасы заманауи ин-

дустриялық технологияларды дамыту үшін жеткілікті болуы керек. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру айтарлықтай 

жаңғыртылатын болады, бұл университеттерге экономика тарапынан сұра-

нысқа барабар елдің зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға жағдай жасайды. 

Жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының мазмұны кәсіби 

стандарттарға және еңбек нарығының болжамдарына сәйкес жаңартылуы 

тиіс. Өңірлерді білікті кадрлармен қамтамасыз ету үшін өңірлік жоғары оқу 

орындарын дамыту шаралары қабылданатын болады. Міндеттердің бірі - 

ақылы және ақысыз университеттік білімнің оңтайлы арақатынасын табу бо-

лып табылады. Аса күрделі зерттеулерді жүргізуге қажетті өздерінің ғылыми-



7 
 

техникалық базасын құру үшін университеттер жеткілікті мемлекеттік қол-

дауға ие болуы керек. Сонымен бірге олар мемлекеттік ресурстарға қол жет-

кізу үшін бәсекелесуге мәжбүр болады.  

Педагогтардың мәртебесін көтеруге және олардың еңбегі үшін 

лайықты сыйақыны қамтамасыз етуге бағытталған практикалық шаралар 

қолға алынып, жүзеге асырылатын болады. 

 

3. ӘДІЛ ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ 

Әділ мемлекет – бұл ең алдымен әділ заңдар, яғни адамның жы-

нысына, ұлтына және әлеуметтік жағдайына қарамастан құқықтар мен 

міндеттерді, сондай-ақ марапаттар мен жазаларды әділ бөлетін әділ норма-

лар, қағидалар мен ережелер. Жеке адамдар мен жеке топтар үшін айрықша 

қолайлы экономикалық жағдайлар жасайтын, экономикалық және өзге де ре-

сурстарға қол жеткізуде артықшылықтар беретін нормативтік құқықтық 

актілерді қабылдау тәжірибесі тоқтатылады. 

Заңның үстемдігі мемлекеттік органдардың Конституция мен заңдар-

дың барлық нормаларын мүлтіксіз орындауын білдіреді. Заңның үстемдігі - 

мәртебесіне қарамастан заң алдында барлығының теңдігі.  

Заңдылық сақтау қызмет бабы бойынша заңдылықты қамтамасыз етуі 

тиіс адамдардан басталады. Партия өз күш-жігерін құқық қорғау органдары 

қызметінің заңдылығы мен барынша ашықтығын, сот билігінің тәуелсіздігін, 

заңдарды бұзу фактілерінің жариялылығын қамтамасыз етуге бағыттайтын 

болады. Сыбайлас жемқорлықпен күрес күшейтіледі, жазаның бұлтартпас-

тығына қол жеткізіледі. Партия мемлекеттік биліктің заңға бағынатын субъ-

ектілерін ғана емес, сонымен бірге азаматтық қоғамның заң бұзушыларға, 

биліктің кез келген субъектісіне, оның ішінде мемлекеттің ең жоғары лауа-

зымды тұлғасына сөзсіз қатаңдық танытуын түбегейлі іздейтін болады. Әділ 

заңдарды бұлжытпай орындау құқықтық және әділетті мемлекеттің қалыпта-

суын анықтайды.  

Партия ауқымы ықшам, өз функцияларын жүзеге асыруда тиімді және 

азаматтық қоғам бақылауында болатын мемлекетті құруға ұмтылады.  

Күшті аймақтар - күшті республика 

Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту шаралары шеңберінде партия 

оны оңтайлы орталықсыздандыруды жүзеге асыруды көздеп отыр. Орталық 

деңгейдегi ұйымдардың функцияларын, тиiсiнше, өңiрлiк деңгейде мемле-

кеттiк басқару жүйесiн дамыту, атап айтқанда, өз бетiнше шешiмдер қабыл-

дау құқықтарын кеңейту жөнiнде айтарлықтай қысқарту қажет. Орталық пен 
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аймақтық мемлекеттік басқару деңгейі арасындағы құзырет пен өкілеттік-

терді бөлу бюджет ресурстарын пайдаланудың жоғары тиімділігін, сондай-ақ 

халықтың әл-ауқатының өсуін қамтамасыз етуге тиіс. 

Жергілікті атқарушы органдардың өз қызметі үшін қоғамдық-құқықтық 

жауапкершілігін арттыру мақсатында партия барлық деңгейдегі әкімдерді 

сайлауға ұмтылатын болады. Әкiмдер өз шешiмдерiн қабылдау және 

орындау жөнiндегi құқықтары мен мiндеттерiне ие болуға тиiс. Жергілікті 

атқарушы органдардың құқықтарының, функциялары мен ресурстарының 

бағдарламасы ұсынылады. Жергiлiктi атқарушы органдардың кiрiстерге 

құқығы олардың шығыстар бойынша мiндеттемелерiне сәйкес келуге тиiс. 

Партияның басым бағыты – жергілікті өзін-өзі басқару институтын да-

мыту. Мәслихаттардың рөлін арттыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың жаңа 

өкілді органдарын құру, ауылдық әкімдердің құқықтары мен міндеттеріне өз-

герістер мен толықтырулар енгізуді көздеп отыр.  

Демографиялық процестерді реттеуге, оның ішінде ішкі көші-қонды 

ынталандыруға ерекше назар аударылатын болады. Еңбекке қабілетті 

азаматтарды жұмыс күші тапшы өңірлерге орналастыру үшін ішкі 

экономикалық ұтқырлықты қолдау шаралары әзірленетін болады. 

 

Қауіпсіздіктің екі тірегі: қорғаныс және құқықтық тәртіп 

Партия ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін халықтың ішкі және 

сыртқы қауіптерден қорғалу жағдайын түсінеді.  

Партия еліміздің қорғаныс қабілеті мен ұлттық қауіпсіздігін нығайту, 

құқық қорғау органдарының беделін арттыру және құқық қорғау органдарын 

білікті кадрлармен қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды.  

Құқық қорғау жүйесі (полиция, сот және басқа да органдар) өзінің негізгі 

міндетін – азаматтарға қызмет етуді, олардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды жүзеге асыру керек. Құқық қорғау органдарының 

Тұлғаны шектен тыс бақылауы оның бостандығын және көпшілік алдында 

пікір білдіру мүмкіндігін шектейді. Партия заңды және қоғамдық тәртіпті 

бұзбаған адамды сенімі үшін қудалауға және репрессияға қарсы тұрады. 

Жаңа геосаяси шындықтарды ескере отырып, жаңа әскери (қорғаныс) 

доктринаны әзірлеу және қабылдау ұсынылатын болады. Әскери доктрина 

қаруды (техника мен технологияны) жаңғыртуды, әскери қызметшілердің 

кәсіби деңгейін арттыруды, кадрларды даярлау мәселелерін, әскери 

қызметкерлер мен материалдық ресурстарды жұмылдыру жүйесін 

жетілдіруді көздеуге тиіс.  
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Қорғаныс қабілетін арттыру азаматтық қорғаныстың рөлін күшейтуді 

көздейді, сондықтан жұмылдыру резервінің мүмкіндіктерін және өзіміздің 

қорғаныс өнеркәсібін дамытуды қайта қарау қажет. 

 

4. АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ДАМЫТУ  

Тәуелсіз мықты кәсіподақтар құру 

Партия кәсіподақ қозғалысының дамуына, оның ішінде «Кәсіподақтар 

туралы» Заңды жетілдіру арқылы қолдау көрсететін болады. Заң 

кәсіподақтардың әлеуметтік әріптестермен: мемлекеттік ұйымдармен және 

жұмыс берушілер ұйымдарымен қарым-қатынасының барлық деңгейінде 

дербестігін қамтамасыз етуі тиіс. Кәсіподақтар саяси шешімдер қабылдау 

жүйесіне, ең алдымен, жұмысшылар мен қызметкерлердің мүдделерін 

білдіру құқығы берілген қоғамдық ұйымдар ретінде қатысады. Кәсіподақтар 

қуатты жұмыс берушілермен, соның ішінде трансұлттық корпорациялармен 

және салалық министрліктермен диалогта қолдау көрсететін болады.  

Кәсіпкерлердің тәуелсіз ұйымдарын қалыптастыру 

Партия кәсіпкерлік институттарды, ең алдымен, салалық және 

республикалық деңгейдегі ұйымдарды кәсіпкерліктің дамуына шынайы әсер 

ете алатындай етіп жаңғыртуға атсалысатын болады.  

«Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» 

Заңды қолданыстан шығаратын «Кәсіпкерлер ұйымдары туралы» заң 

қабылдау көзделіп отыр. Кәсіпкерлік ұйымдар кең құқықтарға ие болады, 

оның ішінде мемлекеттік саясат шараларын әзірлеуге қатысу, заңнамаға 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар енгізу және т.б. 

саланы дамыту мәселелерін шешу үшін жеткілікті.  

Кәсіпкерлік ұйымдар экономикалық институттарды дамытуға, 

аймақтарда кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы жағдайлар жасауға атсалысуы 

керек. 

Әлеуметтік әріптестік институтын дамыту 

Партия мемлекет, сондай-ақ жұмысшылар мен жұмыс берушілер 

ұйымдары арасындағы тиімді диалогты дамытуға күш салады. Әлеуметтік 

әріптестер арасындағы мұндай диалог сәйкесінше азаматтық қоғамның 

дамуына, қоғамның біртұтастығына ықпал етеді. Тараптар диалогының 

аясын кеңейтуді көздейтін «Әлеуметтік әріптестік туралы» Заңды қабылдау 

өзекті міндеттердің бірі болмақ. Заңның қағидалары мен нормалары 

Халықаралық еңбек ұйымының конвенциялары мен ұсыныстарына сәйкес 
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болады. Партияның маңызды міндеттерінің бірі - Әлеуметтік әріптестік 

жөніндегі республикалық үшжақты комиссияның рөлін күшейту, сондай-ақ 

Бас келісімнің орындалуын қамтамасыз ету. 

Үкіметтік емес ұйымдарды дамыту 

Партияның басым бағыты үкіметтік емес ұйымдардың (ҮЕҰ) дамуына 

қолдау көрсету, оларды аумақтардың мәселелерін шешуге тарта отырып, 

оның ішінде өңірлік даму жоспарларын әзірлеуге қатысу және оларды іске 

асыру. ҮЕҰ-ды ЭЫДҰ озық тәжірибелері мен стандарттарын енгізуге, сондай-

ақ БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарын ұлттық деңгейде іске асыруға тарту 

көзделуде. 

Партия ҮЕҰ-мен бірлесе отырып, мемлекеттің жастар саясатын 

дамытуға, сондай-ақ оны жүзеге асыруға атсалысатын болады. Сонымен 

бірге, ҮЕҰ жастарға өмірдің барлық салаларында, соның ішінде мәдениет, 

ғылым, спорт, саясат және кәсіпкерлікте өзін-өзі жүзеге асыруға көмектесуі 

керек. 

Тұтастай алғанда азаматтық қоғам дамиды, оның функцияларының бірі 

- орталық және жергілікті деңгейде мемлекеттік органдардың қызметін 

бақылау болып табылады. 

 

5. АДАМ ДАМУЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫ 

Адамның және оның отбасының әл-ауқаты  

 Партияның әлеуметтік саясатының басты бағыты – Адам және оның 

отбасы, сондықтан да әлеуметтік жеңілдіктер беру және әлеуметтік 

қауіптерден қорғау арқылы Адам мен оның отбасының әл-ауқатын арттыру. 

Әлеуметтік саясат табыс теңсіздігін төмендетуге бағытталатын болады. Әл-

ауқат табыспен ғана өлшенбейді, сонымен қатар кең ауқымды мемлекеттік 

(әлеуметтік) игіліктердің болуымен, соның ішінде медициналық және адам 

өмірі мен дамуы үшін қажетті және жеткілікті білім. Негізгі қағида – адамға 

өмір бойы лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік саясаттың басты бағыттары: 

- мемлекет кепілдік берген тегін бастауыш, орта және орта кәсіптік 

білім, сондай-ақ тегін медициналық қызметтердің кең спектрі, оның ішінде 

қажеттілік өлшемдеріне сәйкес тізімнен жоғары азаматтардың жекелеген 

санаттары;  

- лайықты еңбекақыны қамтамасыз ету;  
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- материалдық қолдауға мұқтаж адамдар мен отбасыларды кең 

ауқымды әлеуметтік көмекпен қамтамасыз ету;  

- лайықты және әділ сараланған зейнетақымен қамтамасыз ету. 

Отбасы қоғамның негізгі ұяшығы ретінде жан-жақты даму үшін қажетті 

және жеткілікті тиісті әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз етіледі. Партия тиісті 

құқықтық және материалдық-қаржылық базаны қалыптастыруға 

атсалысады. Партия әрбір отбасының баспанаға құқығы бар екеніне сенімді. 

Сондықтан баспана алуға қаражаты жетпеген отбасыларға әлеуметтік 

баспана алуға мүмкіндік жасалады. 

Денсаулық сақтау жүйесін дамыту 

Денсаулық сақтауды қаржыландыруға мемлекеттік бюджет шығыстары 

ЖІӨ-нің 6%-ға дейін ұлғайтылады, оның басым бөлігі тегін медициналық 

көмек көрсетуге бағытталады. Мемлекеттік қаржыландырудан басқа, ерікті 

медициналық сақтандыру жүйесі дамытылады. 

Медициналық қызмет көрсету сапасы артады. Әрбір азамат тиісті 

мемлекеттік немесе жеке медициналық ұйымдар арқылы өзінің және оның 

отбасының қажеттілігін болдырмау, жою немесе жеңілдету үшін қажетті 

консультативтік және жеке көмек ала алады. Ауылдық денсаулық сақтауды 

дамыту ауыл тұрғындарына алғашқы медициналық-санитарлық көмек 

көрсетуді жақындатумен және қажетті медициналық инфрақұрылымы бар 

көпсалалы орталық ауруханалар желісін дамытумен жалғасады. 

Медициналық кадрлардың, бірінші кезекте дәрігерлер мен орта 

медициналық персоналдың тапшылығын жою шаралары әзірленетін және 

іске асырылатын болады. Бұл мәселені шешу үшін: дәрігерлердің әлеуметтік 

қорғалуын арттыру; дәрігерлердің жалақысын көтеру; дәрігерлердің еңбек 

жағдайын жақсарту. Дәрігердің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесі де 

жетілдіріледі, яғни дәрігер қызметін қателіктерден құқықтық қорғау 

күшейтіледі.  

Мемлекеттік әлеуметтік стандарттар 

Партия ең төменгі мемлекеттік әлеуметтік стандарттар мен әлеуметтік 

қамсыздандыру нормаларын кезең-кезеңмен арттыруды, оның ішінде аз 

қамтылған азаматтарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыруды қолдайды. 

Бұл ретте ЭЫДҰ елдерінің ең төменгі әлеуметтік стандарттары бағдар 

ретінде қабылданатын болады.  

Ең маңызды әлеуметтік стандарт – ең төменгі жалақы. Партия 

Халықаралық еңбек ұйымының «Дамушы елдерді ерекше ескере отырып, ең 

төменгі жалақыны белгілеу туралы» № 131 конвенциясын ратификациялауға 
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ұмтылады, оның ішінде жыл сайынғы жалақыны индексациялау мәселесі 

бойынша. 

Адамның және отбасының (үй шаруашылығының) әл-ауқатын 

есептеудің заманауи тәсілдері мен әдістері: тұтыну себеті, ең төменгі 

күнкөріс деңгейі және кедейлік шегі енгізіледі. Жаңа мемлекеттік әлеуметтік 

стандарт – заманауи адам мен шаруашылықты дамытуға қажетті және 

жеткілікті шығындарға тең «даму бюджеті» енгізіледі.  

Әйелдердің зейнеткерлік жасын қысқарту және ауыр жұмыстарда, 

еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстарда істейтін 

жұмыскерлерді мерзімінен бұрын зейнеткерлікке шығару мәселесі шешілетін 

болады.  

Адам мен оның отбасын әлеуметтік қорғау 

Партия тұрғылықты жеріне қарамастан Адамды және оның отбасын 

әлеуметтік қорғаудың тең деңгейі қағидатын ұстанатын болады. Міндет-

тердің бірі әлеуметтік қорғаудың цифрлық ұлттық жүйесін енгізу болады, 

онда барлық мемлекеттік әлеуметтік төлемдер жекелендіріледі. Сонымен 

бірге, бұл жүйеде мемлекет пен жұмыс беруші арасындағы жауапкершілік 

салаларын шеттетілуі керек. 

Партия келесі міндеттерге ерекше назар аударады:  

- отбасын асыраудан уақытша немесе тұрақты айырылған балалар мен 

жастарды әлеуметтік қорғау және арнайы көмек көрсету;  

- әлеуметтік оқшаулау немесе кедейлік жағдайында немесе осындай 

жағдайлардың алдында тұрған адамдар мен отбасыларды әлеуметтік 

қорғау;  

- мүгедектерге кәсіптік бағдар беруде көмек көрсету; білім алу және 

оқыту мүмкіндіктерін қамтамасыз ету, әлеуметтік қолдауды күшейту, сондай-

ақ олардың қоғамға енуі үшін тең жағдайлар жасау;  

- қарттарды әлеуметтік қорғау, атап айтқанда, лайықты өмір сүруге 

және әртүрлі салаларда белсенділік танытуға жеткілікті құралдармен қамта-

масыз ету.  

Партия зейнетақы жүйесін реформалау мәселесін өте өзекті деп са-

найды. Осыған байланысты ол әйелдердің зейнеткерлік жасын олардың әл-

ауқатын зейнеткерлікте төмендетпей қысқартуға мүмкіндік беретіндей етіп, 

ұлттық зейнетақы жүйесін жаңғырту бағдарламасын әзірлеп, жүзеге асыру 

міндетін қойып отыр. Жаңғырту аясында ерікті зейнетақы және әлеуметтік 

сақтандыру жүйесі дамытылады. 
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Еңбек ету құқығын іске асыру және халықты жұмыспен қамтуды қамта-

масыз ету 

Партия орта мерзімді жоспарда еліміздің барлық өңірлерінде жұмы-

спен қамтудың ең жоғары және тұрақты деңгейіне қол жеткізу және қолдау 

мақсатында еңбек саласындағы іргелі нормалар мен қағидаларды жаңғыр-

туға бастамашы болады. Жаппай жұмыспен қамту және жастарды жұмыспен 

қамту үшін жағдай жасайтын жеке бастамаларды ынталандыру және қолдау 

бойынша шаралар қабылданатын болады.  

Партия жаппай кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыруға және қолдауға, 

атап айтқанда, жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант-

тар беруге бағытталған мемлекеттің институционалдық шаралар кешенін 

ұсынатын болады.  

Оларға жұмыспен қамту қызметінен материалдық және қаржылық қол-

дау көрсетіледі. Орта мерзімді жоспарда жұмыс табуда қиындықтарға тап 

болған адамдарды, ұзақ жұмыссыздарды жұмыспен қамтуға, сондай-ақ 

жұмыс берушілерге мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс 

орындарын құруға жәрдемдесуге бағытталған бағдарлама іске асырылатын 

болады. 

Лайықты жағдайлар және еңбекақы 

Еңбек заңнамасына қолайлы, қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайла-

рын жасау, қызметкерлердің гендерлік теңдігін және әлеуметтік қорғалуын 

қамтамасыз ету, сондай-ақ қызметкерлердің еңбек әлеуетін көтеру 

бағытында жұмыс берушінің жауапкершілігін арттыру бөлігінде өзгерістер 

мен толықтырулар енгізіледі. Шетелдік үздік үлгілер еңбек заңнамасына 

және еңбек қатынастары жүйесінің нормативтік құқықтық базасына енгізіледі. 

Еңбек жағдайларын жақсарту және басқа да өндірістік мәселелерді 

шешу мақсатында корпорацияның басқару органдарына жұмыскерлердің 

қатысу құқықтарын заңнамалық тұрғыдан бекіту қамтамасыз етіледі. 

Партия тиісті заңнамалар мен ресми ережелерді әзірлеп, қабылдау 

арқылы ұлттық еңбекақы жүйесін реформалауға күш салады. Еңбекақы 

төлеу жүйесін біріздендіру жалақының теңсіздігі мәселелерінің өткірлігін 

төмендетеді және оларды тарифтеу мен индекстеу әдістерін ашық етеді. 

 

6. ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТ ЖҮЙЕСІ 

Экономиканың жаңа моделін қалыптастыру 
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Экономиканың қазіргі үлгісінің орнына партия жиі және күтпеген өзге-

ретін нарық жағдайында кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ете алатын 

бейімделгіш экономикалық институттарға негізделген жаңа үлгіні ұсынбақ. 

Заңдарды, мемлекеттік саясатты, стратегияларды және бағдарламаларды 

қоса алғанда, экономикалық институттар нарықты еркін бөлуге және эконо-

микалық факторлар мен ресурстарды мемлекеттік әділетті қайта бөлуге 

басшылық ететін нормативтік тәртіпті орнатады. Жаңа модель нарық 

еркіндігі мен мемлекеттің экономиканы дамытуға қатысуы арасындағы тепе-

теңдікті қамтамасыз етеді.  

Құрылымдық саясат 

Экономика құрылымының алуан түрлілігі және кәсіпкерліктің әлеуеті 

неғұрлым кең болса, ұлттық табыс мөлшері әрбір адамның лайықты өмір 

сүруі үшін жеткілікті болуы ықтимал. Бүгінгі Қазақстан үшін өзектілігі жыл 

сайын артып, үкіметтің кешеуілдеуі қоғам үшін орасан зор шығынға айнала-

тын құрылымдық реформаларға балама жоқ. Сондықтан партия ұлттық эко-

номиканы қайта құруға бағытталған құрылымдық саясатты әзірлейді. Құры-

лымдық саясаттың құрамдас бөліктері: бірқатар салалық бағдарламалар, 

оның ішінде өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын, көлік-логистикалық кешенді, 

жер қойнауын пайдалануды және т.б. дамыту бағдарламалары болады.  

Экономиканы қайта құрылымдау бойынша бағдарларды белгілейтін 

құрылымдық саясаттың келесі негізгі бағыттары айқындалады:  

- шаруашылық қызмет түрлері бойынша экономиканың салалық құры-

лымының өзгеруі;  

- салалар контекстінде кәсіпкерліктің (шағын, орта және ірі бизнес) 

құрылымының өзгеруі;  

- салалар мен компания көлемі контекстінде қаржылық емес капитал-

дың (мемлекеттік, жеке, шетелдік) меншік құрылымының өзгеруі. 

Сондай-ақ құрылымдық саясат өңдеуші салалардағы кәсіпкерлікке 

кедергі келтіретін «голланд ауруын» еңсеруге бағытталатын болады. Бұл 

ретте шикізат секторының экономикадағы орны мен рөлі қайта қарастыры-

лады. Пайдалы қазбалардың қорлары мен сапасын арттыруға байланысты 

мәселелерді шешудің негізгі салаларына, бірінші кезекте металлургия, хи-

мия және мұнай химиясы үшін берік шикізат базасын құру нұсқалары ұсыны-

латын болады. 

Шетелдік компаниялардың жер қойнауын пайдалануға қатысу ауқымы 

өнеркәсіптің және жалпы экономиканың дамуына әсер етеді. Әсердің теріс 
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болуын болдырмау үшін алдын алу шаралары ұсынылатын болады, бірінші 

кезекте заңнамада шетелдік қатысудың шекті параметрлерін бекіту. 

Технологиялық жаңғыртуға және қайта құрылымдауға (диверсифика-

ция, мамандандыру, өндіріс ауқымын ұлғайту) бағытталған бизнес-жоспар-

ларды іске асыратын компанияларға қолдау көрсетіледі. Бұл ретте бизнес-

жоспарлары өнімдерінің сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігін артты-

ратын, халықаралық өндіріс жүйесіне біріктіретін компанияларға басым қол-

дау көрсетілетін болады.  

Өнеркәсіптік құрылымда мамандануы макротехнологияға негізделген 

бір кәсіпорын құру жобасы ұсынылатын болады. Макротехнология өнімдері 

азаматтық және әскери мақсаттағы қос технология болуы керек. Макротех-

нологиялық компания өзінің айналасында көптеген компаниялар мен ұйым-

дарды, соның ішінде әскери-өнеркәсіптік кешен компанияларын біріктіреді. 

Макротехнологиялық компания жалпыұлттық өнеркәсіптік кластердің өзегіне 

айналады. 

Құрылымдық саясаттың ең маңызды міндеті – ірі бизнестің 

құдіреттілігін жеңу. Мемлекеттің ірі бизнеске қатынасының негізгі қағидасы – 

ұлттық қауіпсіздікті нығайтатын арнайы инвестициялық бастамаларды 

қоспағанда, таңдаулы қолдау шараларынан бас тартуды білдіретін толық 

бейтараптық.  

Шағын және орта бизнесті дамыту - жергілікті атқарушы биліктің басты 

міндеті болады, және оны шешу үшін материалдық және қаржылық ресур-

старды жұмылдырудың тиісті ауқымы қамтамасыз етіледі. Олардың дамуын 

қолдауға, әлеуетін арттыруға, оның ішінде капиталдандыру есебінен бағдар-

ламалардың әртүрлі деңгейдегі бюджеттерінен қаржыландырудың төменгі 

шегі белгіленетін болады. Мемлекет кәсіпкерлікті капиталдандыруды ынта-

ландырады, жеке инвестицияларды қолдайды, сәйкес экономикалық инсти-

туттар құрады.  

Жеке тұлғалардың тар тобына неғұрлым көп активтер тиесілі болса, 

соғұрлым экономикалық теңсіздік деңгейі және әділетсіз бөлінген экономика-

лық факторлар жоғары болады. Сондықтан партия бірігуді шектейтін, капи-

талдың шамадан тыс шоғырлануына кедергі келтіретін, әділ бәсекелестікке 

қауіп төндіретін заңнаманы қабылдауға күш салады. Транспаренттілік оли-

гархиялық құрылымдардың өсуіне жол бермейтін тиімді норма болып табы-

лады. Олигархиялық бизнестің экономикалық негізін жоя алатын қуатты 

кәсіпкерлер қабаты пайда болуы үшін бұл қағида барлық субъектілер үшін 

табиғи нормаға айналуы керек.  
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Жеке шетелдік меншік шектеледі, ал кейбір салаларда немесе қызмет 

салаларында толығымен алынып тасталады. Шетелдік капиталдың эконо-

микаға қатысуының қатаң нормалары мен ережелері белгіленеді, сатып алу-

сату операцияларына және капиталға меншіктің шоғырлану мөлшеріне 

бақылау күшейтіледі. 

Өңірлерді дамыту бағдарламаларының мәртебесін сапалы түрде көте-

ретін, жергілікті атқарушы органдарға тиімді шараларды жүзеге асыру үшін 

құралдар мен ресурстар беретін осындай құрылымдық саясат ғана тиімді бо-

лады. Құрылымдық саясаттың таңдамалы шаралар жүйесі негізінен аймақ 

экономикасын қайта құрылымдауды қолдауға бағытталуы тиіс. Облыстың 

құрылымдық саясаты мен даму бағдарламасы үйлестірілген және келісілген 

түрде жүзеге асырылатын болады.  

 Ірі трансұлттық корпорациялар қаржылық ресурстардың бас және 

еншілес ұйымдар арасындағы компания ішіндегі ағындарымен, тіпті ұлттық 

экономиканың ауқымында ресурстарды нарықтық бөлуге айтарлықтай әсер 

етеді. Кәсіпорынаралық төлемдер мен ұлттық шекарадан өтетін қаржылық 

аударымдар резиденттік құрылымдық бөлімшелердің ресурстық әлеуетін 

азайтады немесе арттырады, сәйкесінше компанияішілік қарызды азайтады 

немесе арттырады. Осы тәуекелдерді ескере отырып, өңірлердің де, 

Қазақстанның да даму мүддесі үшін трансұлттық корпорациялармен эконо-

микалық байланыстар жүйесі құрылатын болады. 

Ауыл шаруашылығын дамыту 

Ауыл шаруашылығы – стратегиялық маңызды сала, сондықтан ол стра-

тегиялық жоспар бойынша дамуы керек. Өңірлердегі ауыл шаруашылықта-

рын дамытудың қысқа, орта және ұзақ мерзімді жоспарлары жалпы саланы 

дамыту жоспарына біріктірілетін болады. Ауыл шаруашылығын дамытудың 

салалық және аймақтық жоспарлары «енгізу-шығару» әдісі (баланс үлгісі) 

негізінде әзірленетін болады. 

Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ауыл тұрғын-

дарының жұмыспен қамтылуы мен лайықты табысын қамтамасыз ету мақса-

тында ішкі нарықты ауыл шаруашылығы өнімдері мен бірқатар азық-түлік 

тауарларының импортынан қорғау шаралары күшейтілетін болады. Мемле-

кеттік сатып алу және экспорттық баж салығы жүйесі ауылшаруашылық өнім-

дерін өңдеуші өнеркәсіптерді дамыту стратегиясымен байланыстырылатын 

болады.  

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге меншік тек экономикалық 

қана емес, сонымен бірге мәдени, әлеуметтік және саяси аспектіге ие және 

ұлттық қауіпсіздік мәселелеріне әсер етеді. Ауыл шаруашылығында жерді 
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пайдаланудың өткір мәселелері жойылады. Жерді пайдалану көлемі заң 

жүзінде шектелетін болады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 

экономикалық айналымға тарту, жер, аграрлық жеке қаржы ұйымдарын да-

мытуды ынталандыру үшін тек қана Қазақстан азаматтары үшін, жерді сату 

құқығынсыз, жеке меншік енгізілетін болады. Ауыл шаруашылығы мақса-

тындағы жерлерді шетел азаматтарының, ұйымдары мен елдерінің пайда-

сына иеліктен шығаруға тыйым салатын заңдар қабылданатын болады. 

Ауылдық тауар өндірушілерді капиталдандыруды ынталандыру және 

қолдау шаралары қабылданатын болады.  

Ауыл шаруашылығы кооперациясы дамитын болады, жеке қосалқы 

шаруашылықтар кооперативтерін құру, сондай-ақ өнімді өңдеу, сақтау және 

өткізу инфрақұрылымы құрылады.  

 Суармалы егіншілік жан-жақты дамитын болады, оның ішінде кадрлар 

даярлау, отандық техника, техника және технология өндірісін құру, суды пай-

далануды реттеудің нормативтік-құқықтық базасын жетілдіру, суды пайда-

ланғаны үшін төлемді енгізу, оңтайландыру мәселелерін шешу, мемлекеттік 

қолдау және т.б.  

Көлік-логистикалық кешенді дамыту 

Партия қазақстандық көлік жүйесін Еуразияның трансконтиненталдық 

көлік дәліздерінің архитектурасына интеграциялауға үлес қосады, бұл көлік 

саласының институционалдық қаңқасын жаңғыртуды, саланы басқарудың 

тиімді бизнес-модельдері мен процестерін енгізуді, көлік логикасының инве-

стициялық тартымдылығын арттыруды көздейді. 

Еліміздің транзиттік әлеуетін және халықаралық көлік дәліздерін тиімді 

пайдалану шаралары жүзеге асырылатын болады. Қазақстанның көлік-логи-

стикалық кешенін Қытайдың «Бір белдеу – бір жол» жобасымен байланы-

стыру маңызды, ол Жібек жолы бойында орналасқан елдердің көлік-логисти-

калық жүйелерін біріктіруді қамтамасыз етеді. Бұл ұлттық заңнаманы үй-

лестіруді, бірегей институционалдық негізді құруды көздейді. 

Көліктік логистиканы дамыту қызметтер аясын кеңейтуге тиіс, оның 

ішінде: тасымалдау, порт және әуежай инфрақұрылымы, қоймалар мен тер-

миналдар қызметтері. Қолдау көрсететін халықаралық логистикалық орта-

лықтарды және олармен өзара әрекеттесетін өңірлік логистикалық орта-

лықтарды қалыптастыру жалғасады. Мұндай схема халықаралық көлік 

дәліздері бойынша жүк тасымалдауды жеделдетеді және халықаралық 

мультимодальды желіге әртүрлі көлік түрлерін технологиялық интеграция-

лауға мүмкіндік береді. 
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Транзиттік жүктерді тасымалдауға қатысушылардың қатынастарын 

реттеу, тараптардың құқықтары мен міндеттерін анықтау мақсатында «Тран-

зит туралы» Заң қабылданады. Заң отандық және шетелдік тасымалдаушы-

лардың нарықтағы үлесі арасындағы теңгерімсіздікті жою үшін Қазақстан-

дағы көлік-экспедиторлық қызметтер нарығындағы шетелдік субъектілердің 

қызметін реттеуді қамтамасыз етеді.  

Көліктік-логистикалық кешеннің дамуы үшін партия келесі мәселелерді 

шешуге қатысады:  

- тасымалдаушылар мен логистикалық компаниялардың қаржылық 

нәтижелерін барынша арттыру мақсатында тариф жүйесін жаңғырту;  

- Каспий теңізіндегі порттарды кеңейту, Ақтау портында паромдар мен 

«контейнерлік хаб» салу;  

- жол инфрақұрылымын салу, негізгі бағыттарды қайта құру. 

Жер қойнауын пайдалану және қоршаған табиғи ортаны қорғау 

Жер қойнауын пайдалануды реттеу мәселелері: жер қойнауы экономи-

калық ресурс болып табылатын салалық министрліктердің құзыретінен 

шығарылады. Табиғат ресурстары – ұлттық байлық, халық меншігі, оларды 

ұтымды және кешенді пайдалану мәселелері халықтың қатысуымен немесе 

халықтың атынан шешілуі керек. Осыған орай, партия кейіннен орталық және 

өңірлік деңгейде тиісті институттар құру арқылы «Жер қойнауы және жер қой-

науын пайдалану туралы» жаңа заң қабылдауға бастамашылық етеді. 

Ғылыми-техникалық саясат 

Бағдарламаның бір бағыты - ғылыми, ғылыми-зерттеу және тәжіри-

белік-конструкторлық қызметтің заңнамалық базасын жетілдіру болып табы-

лады. Мемлекет ғылымилық және тиімділік өлшемдері мен параметрлерін 

жүктемей, зерттеушілерді ынталандыру және қолдау қағидаларын әзірлеуі 

керек. Заңнама ғылыми-техникалық саясаттың төрт негізгі міндетін іске асы-

руға ықпал етуі тиіс:  

- интеллектуалдық қызмет субъектілерін оқыту;  

- жаңа білімге және материалдық өнімдерге сұранысты қалыптастыру;  

- жаңа білім мен материалдық өнімдерді ұсынуды ынталандыру және 

қолдау;  

- инфрақұрылымды құру. 

Партия қолданбалы зерттеулерді қаржыландыруға, инженерлік әзірле-

мелерді енгізуге, жаңа технологиялар мен материалдық өнімдерді (ҒЗТКЖ) 

құруға мемлекеттік бюджет шығыстарын ЖІӨ-нің 4,75%-ға дейін арттыруға 
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күш салады. Бұл ретте ғылыми-техникалық саясат шеңберінде бөлінетін 

ақша ресурстарының кемінде 75%-ы грант түрінде берілетін болады. 

Ғылыми-техникалық саясаттың шаралары зияткерлік қызмет субъ-

ектілерінің бастамаларын қолдауға, ҒЗТКЖ нәтижелерін енгізуге бағыттала-

тын болады. Инновациялық кәсіпкерлерді қолдау оларды қаржылық ресур-

стармен қамтамасыз ету, оның ішінде инвестициялық келісім немесе мемле-

кеттік-жеке әріптестік жобасы шеңберінде жүзеге асырылуы тиіс.  

Заманауи зерттеуші халықаралық жобаларға қатыса алуы және ше-

телдік зерттеу нарығына қол жеткізуі керек. Зияткерлік қызметтің ұлттық ин-

фрақұрылымының жекелеген құрамдас бөліктері халықаралық желіге 

біріктірілетін болады.  

Партия қатысатын нақты міндеттердің ішінде мыналарды бөліп көрсе-

туге болады:  

- Ірі компанияларды ҒЗТКЖ-ны қаржыландыруға немесе зерттеушілер-

ден ҒЗТКЖ нәтижелерін алуға ынталандыру;  

- нәтижелері айқын емес, бірақ сәтті аяқталса, үлкен экономикалық 

нәтиже беретін тәуекелі жоғары зерттеулерді таңдамалы қолдау;  

- ғылым мен тәжірибе арасындағы байланысты қамтамасыз ететін 

зияткерлік қызмет инфрақұрылымының салалық элементтерін дамыту.  

Инвестициялық саясат 

Экономика құрылымын түбегейлі өзгерту және заманауи жоғары техно-

логиялық экономиканы құру шынымен орасан зор инвестицияларды қажет 

етеді. Инвестициялық белсенділікті ынталандыру және қолдау мәселесін 

түбегейлі шешпей, экономика құрылымындағы оң өзгерістерге ғана емес, 

оның өзін-өзі қамтамасыз ететін дамуының негіздерін жасауға да сену қиын. 

Партия субъектілер бос ресурстарды экономикаға, ең алдымен кәсіпкерлік 

қызметке инвестициялауға мүдделі болатын институционалдық жағдай-

ларды жасауға қатысады.  

Тәуекелді төмендету маңызды міндет болады және оны шешу жолда-

рының бірі тәуекелдерді қатысушылар арасында, соның ішінде мемлекетті 

қоса алғанда, бөлісу болып табылады. Партия жеке инвесторларды тәуекел-

дерден қорғау және мұндай жағдайда жоғалған инвестицияның бір бөлігін 

өтеу жөнінде ұсыныстар енгізетін болады. Мемлекеттің рөлі айқындалады. 

Тәуекелді бөлісу, шығындарды өтеу, сондай-ақ мемлекеттің нарықтық инсти-

туттарды құруға қатысуы - инвестициялық климаттың шарттарының бірі бо-

лып табылады. 
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Сыртқы сауда саясаты 

Қазақстанның сыртқы сауда саясатының негізгі міндеттерінің бірі ұлт-

тық заңнама нормаларын халықаралық сауда ережелеріне сәйкестендіру бо-

лып табылады. Тағы бір міндет – кәсіпкерлерге халықаралық сауданың сер-

пінді жағдайларына тез бейімделуіне көмектесуге арналған халықаралық са-

уданың экономикалық институттарын қалыптастыру.  

Экспорттың әртүрлі нысандары, соның ішінде реэкспорт және 

фирмааралық саудаға қолдау көрсетілетін болады. Реэкспортты ынталан-

дыру және қолдау - экспорттаушыларға қайта бөлудің халықаралық тізбегінің 

буындарының біріне айналуға мүмкіндік береді. Саясаттың бағыттары: экс-

порт құрылымын әртараптандыру және сауда әріптестерінің географиясын 

кеңейту болады, сондықтан шаралардың бірі екіжақты және көпжақты сауда 

келісімдерін жасау болады.  

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жаппай әкелінуінен және оларды 

қайта өңдеуден арнайы қорғау шаралары мұқият және нақты қолданылатын 

болады. Өтемақы баждарын енгізу мәселесін қарастырған кезде қоғамға 

тигізетін пайдасы мен зиянын бағалау қажет. Ішкі нарыққа шығудың транзак-

циялық шығындарын арттыратын әдістер қолданылатын болады. 

Қазақстан Республикасы ЕАЭО-ға қатаң экономикалық байланыссыз 

сыртқы саудадан пайда алуы керек, бұл сауда серіктестерін еркін таңдауды 

және олармен өзара тиімді экономикалық қатынастарды құруды білдіреді. 

Үкімет өзара сауданы кеңейту және басқа аймақтық сауда келісімдеріне 

қатысу үшін жаңа мүмкіндіктерді іздеуі керек. Үшінші елдермен сыртқы сауда 

байланыстарын, әсіресе жоғары қосылған құны бар өнімдердің саудасына 

қатысты дамыту және кеңейту қажет. 

Сыртқы сауданың ең тиімді форматы – өзара сауда туралы екіжақты 

келісім. Екі жақты келісімдер сауда серіктестерімен нақты реттелген эконо-

микалық қарым-қатынастарды құруға мүмкіндік береді.  

Ақша-несие саясаты 

Ақша-несие саясаты ұлттық табыстың өсуіне жауапкершіліктің айтар-

лықтай үлесін алады, сондықтан Ұлттық банк инфляцияны ғана емес, соны-

мен бірге экономикалық өсуді де мақсатты түрде бағыттауы керек.  

Банктердің көпшілігі емдеуді ғана емес, соның ішінде «хирургиялық 

жолмен», сонымен қатар қайта конфигурациялауды қажет етеді. Несие порт-

фелін тазартып қана қоймай, мүлікті заңдастыру және оны мүлдем ашық ету 

қажет. Банктердің жарғылық капиталындағы резидент еместердің мүлкін 

шектеу маңызды. Тиісінше, бірігуді, әсіресе шетелдік капиталды тартуды 
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қатаң түрде реттеп, бақылау қажет. Сонымен қатар, банктер мен банк кон-

гломераттарына бақылауды күшейту, банктердің қызметіне ықпал ете ала-

тын топқа шоғырландырылған қадағалауды жүзеге асыру, сонымен бірге ак-

ционерлердің бұзушылықтар үшін жауапкершілігін арттыру қажет. 

Партия коммерциялық банктердің жоғары қаржылық ашықтығына, мик-

ропруденциалдық реттеуді күшейтуге, атап айтқанда, BASEL III жүйесін 

енгізуге ұмтылады. Коммерциялық банктерді мемлекеттік көздерден, тіпті 

несие түрінде де қаржыландыруға тыйым салатын нормативтік құқықтық 

актілер ұсынылатын болады.  

Пруденциалдық реттеу банктерді несиелендіруде белсендірек, бірақ 

соған байланысты нарықтық тәуекелдерді арттырмай ынталандыру үшін ка-

либрленген болуы керек. Микропруденциалдық реттеудің қағидалары – нор-

малардың әділдігі және бақылаудың қатаңдығы. Барлық банктерге қатысты 

бірдей қатаң бақылау болады. Микропруденциалдық реттеу тек жекелеген 

банктердің тәуекелдерін төмендетуге ғана емес, банк жүйесінің тәуекел-

дерге төтеп беру және оларды бизнес циклдері бойынша бөлу қабілетіне 

көбірек назар аударуы керек. 

Тәуекелдерді азайту үшін ақша нарығы мен қаржы институттары бір 

бөлігі болып табылатын бүкіл қаржы жүйесін макропруденциалдық реттеу 

енгізіледі. Бүкіл қаржы жүйесін макропруденциалдық реттеу ұлттық экономи-

каның ішінде де, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен сыртқы әлем ара-

сында да қаржылық ағындарды реттеуге бағытталатын болады.  

Фискалдық саясат 

Партия бюджетаралық қатынастар жүйесін реформалау бағдарлама-

сын (бюджетаралық реттеудің тиімді моделін құру) ұсынатын болады. Ре-

форманың басым бағыттарының бірі өңірлердің шығыс міндеттемелері мен 

облыстық бюджеттердің салық түсімдері арасындағы диспропорцияларды 

азайту болмақ. Бюджеттік жүйенің әртүрлі деңгейлеріндегі бюджет түсім-

дерінің көлемі оларға жүктелген функцияларды орындау үшін қажетті шығы-

стардың көлеміне сәйкес келуі керек. Басқаша айтқанда, аймақтардың бюд-

жеттері аумақтың экономикалық әлеуеті мен салық салынатын базасына 

қарамастан, шығыс міндеттемелерін орындау үшін қажетті және жеткілікті 

көлемде түсімдермен қамтамасыз етілуге тиіс. Бюджеттердің кіріс және 

шығыс бөліктерін қалыптастырудың қағидалары, өлшемдері мен әдістері 

әрбір бюджет тиісті деңгейдегі атқарушы биліктің міндеттерінің (функцияла-

рының, міндеттемелерінің) бүкіл кешенін қаржыландыру үшін жеткілікті 

қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілетіндей етіп әзірленетін болады.  
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Шығындарды бағалаудың қағидалары, критерийлері мен әдістері ұсыныла-

тын болады. Оның құны бюджеттер арасындағы әлеуметтік міндеттерді 

(шығыстарды) бөлуге сәйкес белгіленуі керек. Бұл ретте елдегі әлеуметтік 

қамсыздандырудың орташа деңгейіне жету үшін жауапкершілікті аймақтарға 

беру қажет.  

Шоғырландырылған бюджеттің басым бөлігі салықтық және салықтық 

емес түсімдермен толтырылып, нәтижесінде пайда болған тапшылық ішкі 

қарыздар есебінен қаржыландырылатын «шикізаттық емес бюджет» мо-

делінен бас тартып, стандартты тәжірибеге қайта оралу туралы орынды ұсы-

ныс жасалатын болады. Нәтижесінде Ұлттық қордың рөлі өзгереді – оның 

жинақтау функциясы артады (болашақ ұрпақ үшін жинақтарды қалыпта-

стыру).  

Прогрессивті салық режимі енгізіледі. Қызметтің жекелеген басым 

бағыттары үшін салық ауыртпалығын ұлғайтатын немесе азайтатын арна-

улы салық режимі белгіленеді. Атап айтқанда, негізінен жұмыс істеп тұрған 

өндірістерді технологиялық жаңғыртуды ынталандыру немесе ҒЗТКЖ және 

олардың нәтижелерін енгізуді ынталандыратын жеңілдіктерді таңдаулы қам-

тамасыз ету үшін.  

Инвестор мен қоғам мүдделерінің теңгеріміне, сондай-ақ табиғи рента-

ның оңтайлы алынуына қол жеткізу үшін жер қойнауын пайдаланушылар 

үшін салық режимдерін жетілдіру, халықаралық нормалар, ережелер мен 

есеп беру стандарттары енгізіледі. Мұнай және газ өндіру саласында сатып 

алушылар мен сатушылар арасында интеграция мен байланыстың жоғары 

деңгейі байқалады. Салық салудың әділ деңгейін анықтау үшін мұнайға 

«нормаланған бағалар» жүйесі заңнамалық түрде бекітілетін болады. «Құлы-

пталған бағалар» ашық нарықта мұнай сатуға болатын бағаларға сәйкес ке-

луі керек. Осыған байланысты Қазақстан ЭЫДҰ салықтан жалтару және пай-

даны ауыстырумен күресу жөніндегі бастамасына (BEPS) қосылады. Осы-

лайша, салықтық әкімшілендіру үшін салық салу базасын төмендететін 

трансферттік бағалар, фирмааралық төлемдер, шығындарды шегерімдердің 

негіздері және басқа да қаржылық ағындар туралы ақпарат қолжетімді бо-

лады.  

Инвестициялық салықтық преференциялардың әсері күшейеді. Тиімді 

ынталандыру табыстың экономикаға қайта инвестицияланатын бөлігін са-

лық салудан босату болады. Бұл ретте заңнамада өндіріс технологиясын 

жаңғырту, шикізатты қайта өңдеу саласындағы мамандандыруды тереңдету 

немесе ресурсты көп қажет ететін ҒЗТКЖ-ны жүзеге асыру инвестициялау 

объектілері болуы тиіс екені заңнамада айқындалатын болады.  
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Партия мемлекеттік сатып алу жүйесін, ең алдымен, кәсіпкерлікті да-

мытуға мемлекеттің қаржы ресурстарын пайдалану бөлігінде жетілдіруге күш 

салады. Американдық үлгіге ұқсас «келісімшарт жүйесі» институтын құру 

бойынша егжей-тегжейлі ұсыныстар жасалады.  

Көлеңкелі экономиканы ЭЫДҰ елдерінің деңгейіне дейін төмендету. 

Шетелден заңсыз шығарылған капиталды елге қайтару.  

Дәрменсіз борышкерлердің банкроттық рәсімін жетілдіру. 

 

7. ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР МЕН КЕЛІСІМДЕРДЕ 

Партия Қазақстан Республикасының интеграциялық бірлестіктерге тек 

жұмсақ интеграция форматында, яғни мемлекеттен тыс институттар құрмай 

және толық экономикалық және саяси егемендікті сақтамай қатысу позици-

ясында болады. Елдің саяси және экономикалық егемендігіне төнген жасы-

рын тәуекелдерді анықтау мақсатында халықаралық шарттар мен интегра-

циялық бірлестіктерге қатысу шарттарын қайта қарауды орынды деп са-

найды.  

Партия Қазақстан Республикасының түркі елдерін интеграциялау 

жобасына толық ауқымды қатысуын, оның ішінде түркі тілдес 

мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесін жоғары деңгейде дамытуды және 

тұтастай алғанда Түркі одағы шеңберіндегі ынтымақтастық аспектілерін 

кеңейтуді мақсатты түрде жүзеге асыратын болады.  

Партия тиісті халықаралық келісімдерде ұлттық кәсіпкерлік мүдде-

лерінің басымдығын ұстанатын болады.  

*** 

Осы бағдарламаны жүзеге асыру үшін «YNTYMAQ» Республикалық 

партиясы салалық және өңірлік бағдарламаларды әзірлеуге қатысады, 

сондай-ақ тиісті институттар құруды (заңнамаға өзгерістер мен толықтыру-

лар енгізу, ұйымдар құру және т.б.) ұсынады. 


