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ПРЕДИСЛОВИЕ
КІРІСПЕ
Крупные экономические и социально-политические события, произошедшие в
Евразии за последние годы, повысили
значимость и привлекательность региона, который, обладая существенными
запасами энергоресурсов, находится на
перекрестке важных транспортных коридоров и миграционных потоков. Некоторые богатые природными ресурсами
страны региона, вступившие в рецессию
после резкого падения цен на нефть, в
настоящее время демонстрируют признаки восстановления экономики, в то
время как другие встали на путь преобразований, прилагая значительные усилия для улучшения торговых отношений
со своими соседями в целях укрепления
национальной экономики. Так, к примеру, посредством экономических реформ,
инициированных новым лидером страны
Шавкатом Мирзиеевым, Узбекистан стремится улучшить как свою социально-экономическую ситуацию, так и региональные позиции, а также более эффективно
интегрироваться в мировую экономику.
Нужно отметить, что шаги, которые Узбекистан предпринимает в данном направлении при поддержке Казахстана и других
стран Центральной Азии, способствуют
оживлению внутрирегионального сотрудничества и торговли в самом центре
Евразии.
Страны региона полагают, что такие проекты, как инициатива Китая «Один пояс,
один путь», международный транспортный коридор «Север-Юг», а также проект
железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс, предложенные либо реализуемые в целях развития транспортной
инфраструктуры региона, придадут новый импульс развитию экономических
и торговых отношений. В то же время
страны региона предпринимают дополнительные усилия для повышения своего
торгового и транзитного потенциала. Так,
например, страны-члены Евразийского

Соңғы уақытта Еуразия аймағында орын
алып жатқан маңызды экономикалық
және саяси-әлеуметтік оқиғалар табиғи
ресурстарға бай, әрі ірі миграция және
көлік дәліздерінің қиылысқан жерінде
орналасқан аймақтың маңыздылығы мен
ерекшелігін арттыруда. Мұнай бағасының
айтарлықтай төмендеп кетуінен тоқырау
кезеңін бастан өткізіп отырған кейбір жерасты байлығы мол елдер қазіргі таңда
өз экономикасын қайта қалпына келтіру
кезеңін бастан өткеруде. Ал басқалары
трансформация жолына түсіп, ұлттық экономикаларын жақсарту мақсатында көрші
елдермен сауда байланыстарын нығайту
үшін барын салуда. Мысалы, Өзбекстанның жаңа көшбасшысы Шавкат Мирзиеевтің бастамасы бойынша жасалған
экономикалық реформалар негізінде елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы
мен аймақтық мәртебесін жақсарту, сондай-ақ әлемдік экономикаға тиімді түрде
интеграциялау мақсаты көзделген. Осы
бағытта Өзбекстан тарапынан жасалып,
Қазақстан және басқа да Орталық Азия
елдері қолдаған қадамдар Еуразияның
орталығында аймақ ішілік ынтымақтастық
пен сауданы жандандыру үстінде.
Еуразия елдері аймақтағы көлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған Қытайдың «Бір жол, бір белдеу» атты жобасы, «Солтүстік-Оңтүстік» көлік дәлізі және
Баку-Тбилиси-Карс теміржолы сияқты қадамдар мемлекеттер арасында экономикалық және өзара сауда байланыстарын
дамытуға жаңа бір леп қосады деген үміт
артуда. Жалпы аймақта орналасқан елдер
өздерінің сауда және транзит әлеуетін
арттыру мақсатында түрлі жұмыстар атқаруда десек болады. Соның бір мысалы, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің түрлі экономикалық құрылымға ие
мемлекеттермен, соның ішінде аймақтан
тыс елдермен еркін сауда келісімдерін
жасау мақсатында келіссөздер жүргізуі.
Сонымен бірге, Қазақстан өз экономика9

экономического союза инициировали
переговоры по установлению режима
свободной торговли с рядом государств,
отличающихся от них по экономической
структуре, в том числе с расположенными
за пределами региона. Одновременно с
этим, Казахстан предпринимает энергичные меры по совершествованию своей
автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, что будет способствовать
диверсификации экономики и позволит
извлечь выгоду из использования транзитных маршрутов, пересекающих страну.
В дополнение к этим экономическим изменениям, определенные преобразования происходят или ожидаются в других
областях общественной жизни. Например, к числу важных вопросов, которые
необходимых упомянуть, относится решение Казахстана о переходе на латинский алфавит. В результате этого решения
Казахстан получит возможность поддерживать более тесную связь с тюркоязычными странами, использующими латиницу. Исходя из этого, существует насущная
потребность изучать экономические, политические и социальные последствия текущих событий в Евразии и на этой основе готовить необходимые аналитические
исследования.
В этой связи данная книга, опубликованная Евразийским научно-исследовательским институтом (ЕИИ), а именно «Евразийский обзор 2017: экономические,
социальные и политические перспективы
Евразии», предоставляет широкому кругу
читателей, в том числе экспертам, ученым, а также лицам, ответственным за
процесс принятия решений, подробную
информацию и глубокий анализ экономических, политических, энергетических
и транспортных аспектов развития евразийских стран как на региональном, так и
на глобальном уровнях.
Я хотел бы выразить благодарность профессору, доктору Невзату Шимшеку и директору Института доценту, доктору Вакуру Сумеру за превращение публикации
еженедельных электронных бюллетеней,
подготовленных экспертами ЕИИ, в виде
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сын әртараптандыру және елден өтетін
транзиттік бағыттардан пайда алу үшін автомобиль және теміржол инфрақұрылымын жақсарту бойынша батыл қадамдар
жасауда. Осы экономикалық оқиғалармен
қатар қоғамдық өмірдің басқа салаларында да белгілі бір өзгерістер орын алуда.
Мысалы, айтылуы тиіс тағы бір маңызды
мәселелердің бірі – Қазақстанның латын
әліпбиіне көшу туралы шешім қабылдауы.
Осы шешім арқылы Қазақстанның латын
әліпбиін қолданатын түркі тілдес елдермен байланысы айтарлықтай жеңілдейді
деп күтілуде. Сол себептен де Еуразияда
орын алып жатқан түрлі өзгерістердің
экономикалық, саяси және әлеуметтік
ықпалдарын анықтау және қажетті зерттеулерді жүргізу кезек күттірмес маңызды
мәселе болып отыр.
Осы орайда, Еуразия ғылыми-зерттеу институты (ЕҒЗИ) тарапынан жарық көріп
отырған “Eurasia Outlook 2017: Economic,
Social and Economic Perspectives in Eurasia”
атты кітапта зерттеуші мамандар, ғалымдар мен шешім қабылдаушы тұлғалармен қатар аймаққа қызығушылығы
бар барша оқырман қауымға арналған
халықаралық және аймақтық деңгейде Еуразия елдерінің экономика, саясат,
энергетика және көлік салаларындағы
мәселелері туралы жан-жақты мәліметпен қоса аналитикалық зерттеулерді
қамтитын мақалалар жарияланған.
Еуразия ғылыми-зерттеу институтының
ғылыми қызметкерлері дайындаған электронды бюллетеньдерді Eurasia Outlook
кітабында жариялаудың дәстүрге айналуына орасан зор еңбек сіңірген профессор, доктор Невзат Шимшек пен осы
бастаманы жалғастырған доцент, доктор
Вакур Сүмерге және кітаптың жариялануына өз үлестерін қосқан редакторларға
алғысымды білдіремін. Өз еңбектерінің
үшінші жылының нәтижесі ретінде ЕҒЗИ
қызметкерлері соңғы жылда орын алған
маңызды және өзекті мәселелер туралы
баяндайтын терең аналитикалық зерттеулерді қамтыған сапалы жинақты барлық
мүдделі оқырмандардың назарына ұсынып отыр. Осы аталмыш еңбектің Еуразия

книги «Евразийский обзор» в добрую традицию, а также поблагодарить всех редакторов за их вклад в подготовку данной
работы. По итогам третьего года своей
деятельности команда ЕИИ подготовила
качественный труд, который предоставляет всем заинтересованным читателям
тщательный анализ наиболее важных и
актуальных событий прошедшего года. Я
уверен, что это издание окажется полезным и познавательным как для простых
читателей, так и специалистов в области
евразийских исследований.

аймағын зерттеуші мамандар мен жалпы
көпшілікке пайдасы және танымдығы мол
болатынына сенімдімін.

Профессор, доктор Муса Йылдыз
Қожа Ахмет Ясауи
Халықаралық қазақ-түрік университеті
Өкілетті кеңес төрағасы

Профессор, доктор Муса Йылдыз,
Председатель Полномочного совета
Международного казахско-турецкого
университета им. Ходжи Ахмеда Ясави
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ВСТУПЛЕНИЕ
АЛҒЫСӨЗ
В течение последних трех лет Евразийский научно-исследовательский институт
(ЕИИ) готовит еженедельные электронные бюллетени, в которых читателям
предоставляется своевременный и достоверный анализ последних событий, происходящих на Евразийском континенте.
Аналитические материалы, подготовленные нашими сотрудниками, и, в некоторых случаях, внешними экспертами, по
достоинству оценены различными учеными, специалистами, должностными лицами и политиками из Турции, Казахстана
и других государств Евразии. Поскольку
ЕИИ продолжает получать положительные отзывы от научных и экспертных
кругов касательно результатов исследований, проведенных в ходе подготовки
электронных бюллетеней, мы вновь убедились, насколько важно генерировать
знания, пользуясь преимуществом непосредственного присутствия в регионе.

Соңғы үш жыл бойы Еуразия ғылыми-зерттеу институты (ЕҒЗИ) өз оқырмандарына Еуразия аймағында орын алып
жатқан маңызды оқиғалар туралы сенімді
дереккөздерді негізге алған сараптамалық материалдарды әр апта сайын электронды бюллетень ретінде ұсынып келеді.
Институттың ғылыми қызметкерлері мен
кейбір жағдайларда сырттан келген сарапшылар жазған материалдар Түркия
мен Қазақстаннан бастап Еуразияның
түрлі аймақтарындағы елдерден көптеген ғалымдар, мамандар, мемлекет қызметкерлері мен саясаткерлер тарапынан
өз бағасына ие болып отыр. ЕҒЗИ электронды бюллетень материалдарының
нәтижелеріне қатысты ғалымдар мен сарапшы мамандардан лайықты бағасын
алу арқылы осы аймақта орналасу артықшылығын пайдалана отырып, жаңа
білім өндірудің қаншалықты маңызды
екеніне тағы да көз жеткізді.

В течение последних лет на пространстве
Евразии, которое охватывает обширную
территорию от Балкан до Монголии, имели место значимые изменения, которые
лишь способствовали повышению важности региона в качестве стратегического
перекрестка энергетических маршрутов,
транспортных коммуникаций и миграционных потоков. Страны региона начали
постепенно восстанавливаться от негативных последствий мирового экономического кризиса и нисходящего тренда
цен на нефть на международных рынках.
Однако конфронтация между Россией
и Западом, наносящая урон обеим сторонам, создает дополнительные вызовы
для евразийских стран, не позволяя им
в полной мере реализовать свой экономический потенциал, а также укрепить
существующие диалоговые платформы.
Из-за сложившейся ситуации регион
оказался на пороге потенциально поворотного этапа, что существенным образом повышает актуальность публикаций,

Өткен жылдарда біз Еуразия аймағы деп
сипаттайтын Балқаннан Моңғолияға дейін созылып жатқан ұлан асыр аймақта
маңызды өзгерістер орын алды. Орын
алған өзгерістер аймақтың энергетикалық
желілері, көлік бағыттары мен миграциялық дәліздері тұрғысынан стратегиялық
маңыздылығын арттыра түсті. Аймақ елдері ғаламдық экономикалық дағдарыстан
және халықаралық нарықтардағы мұнай
бағасының күрт құлдырауынан алған
әсерінен енді айығуда. Алайда, Ресей мен
батыс елдері арасындағы текетірес Еуразия елдеріне өз экономикалық әлеуетін
толықтай дамытуына және қолдағы бар
диалог платформаларын нығайтуына кері
әсерін тигізетін факторлардың бірі болып
отыр. Бұл үдеріс аймақ елдері үшін жаңа
бір кезеңге жол ашуда. Осы тұрғыдан
алып қарағанда Еуразия аймағында экономика, саяси және әлеуметтік мәселелер
бойынша жазылған сараптамалық пікір
мен көзқарастардың жариялануы айтарлықтай маңызды. Сол себептен ЕҒЗИ-дың
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содержащих аналитические обзоры экономических, политических и социальных
аспектов развития Евразии. По этой причине решение ЕИИ продолжить публикацию книг, которые бы объединяли в одно
целое еженедельные электронные бюллетени, позволит читателям быть в курсе
последних событий в регионе, в том числе экономической и политической жизни
Евразии.
Это третий выпуск «Евразийского обзора»
под названием «Евразийской обзор 2017:
экономические, социальные и политические перспективы Евразии». Данная книга
предназначена служить в качестве общего аналитического обзора текущих событий и происходящих изменений в Евразийском регионе. С целью предоставить
достоверную и содержательную информацию о последних преобразованиях в
регионе, авторы книги охватили широкий
круг вопросов, связанных с экономикой,
финансами, энергетикой, транспортом,
международными отношениями, политикой, безопасностью и другими областями. В итоге книга дает непосредственное
и подробное представление о текущих и
актуальных темах, становясь тем самым
полезным источником информации как
для признанных ученых и экспертов, так и
для студентов старших курсов.
«Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии» состоит из четырех
глав. Глава I посвящена экономикам стран
Евразии, подробно рассматривая их фискальные рынки и балансы. Кроме того,
углубленно рассматриваются события на
энергетических рынках и в промышленных структурах евразийских стран. Глава II
содержит анализ политического и экономического сотрудничества стран Евразии
с особым упором на международные и
региональные аспекты. В этой связи детально обсуждается их сотрудничество с
международными организациями и региональными державами в области международной торговли и в энергетическом
секторе. Вместе с тем, тщательно анализируются проблемы обеспечения безопас14

әр апта сайын жарық көретін электронды
бюллетень мақалаларын жинақ ретінде
жариялауды жалғастыру шешімі оқырмандарға аймақта орын алып жатқан
соңғы экономикалық және саяси өзгерістермен қоса басқа да үдерістерді жіті
бақылау мүмкіндігін береді.
Аталмыш жинақ “Eurasia Outlook 2017:
Economic, Social and Political Perspectives
in Eurasia” атты еңбегіміздің үшінші басылымы болып табылады. Бұл кітап Еуразия аймағында орын алып жатқан
оқиғалар мен үдерістер туралы жалпы
талдамалы шолу беруді көздейді. Аймақта
жақында болған өзгерістер туралы жанжақты және сенімді мағлұматтар ұсыну
үшін кітап авторлары экономика, қаржы,
энергетика, көлік, халықаралық қатынастар, саясат, қауіпсіздік және т.б. салаларға қатысты кең ауқымды тақырыптарды қамтыған. Жалпы алғанда кітап қазіргі
таңдағы өзекті мәселелер бойынша нақты
және толыққанды мағлұматтарды ұсынып, ғалымдар, сарапшылар және жоғары
оқу орындарының соңғы курс студенттері
үшін пайдалы ресурс болмақ.
“Eurasia Outlook 2017: Economic, Social and
Political Perspectives in Eurasia” жалпы төрт
бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Еуразия
аймағында орналасқан елдердің экономикасын негізге алып, олардың қаржы
нарықтары мен баланстарын жан-жақты
зерттеген. Сонымен қатар, Еуразия елдерінің энергетикалық нарықтары мен
өндірістік құрылымдарындағы өзгерістер туралы толық мәліметтер берілген.
Екінші бөлімде Еуразия елдерінің саяси
және экономикалық ынтымақтастығы
зерттеліп, халықаралық және аймақтық
интеграция тақырыптары қозғалған. Осы
бағытта халықаралық ұйымдар және
аймақтық күштермен ынтымақтастығы
халықаралық сауда және энергетика саласы тұрғысынан жан-жақты зерттелген.
Бұған қоса, Еуразия елдерінде қауіпсіздік
мәселелерімен қатар көші-қон саласында ынтымақтастық мүмкіндіктері де
қолға алынған. Үшінші бөлімде Еуразия
аймағында энергияны тасымалдау және
логистика мәселелері қозғалған. Бұл

ности в регионе и возможности сотрудничества в сфере регулирования миграции
между евразийскими государствами.
Глава III связана с вопросами транспортировки энергоресурсов и логистики в
евразийском регионе. В данной главе
исследуются события, касающиеся маршрутов транспортировки энергоресурсов и
грузопотока в регионе, а также положение дел с развитием железнодорожной
инфраструктуры Евразии. Глава IV изучает
социально-политические и гуманитарные
измерения общественной жизни евразийских стран. В данной главе освещены
не только политические факторы, включая особенности политических систем и
избирательного процесса в странах региона, но и социально-культурные аспекты.
Мы хотели бы выразить нашу благодарность профессору, доктору Мусе Йылдызу, председателю Попечительского совета
Университета им. Ахмеда Ясави, а также
другим членам Попечительского совета
за их полное доверие и безграничную
поддержку. Мы также благодарим Данияра Нурбаева и Айгерим Манаткызы за их
помощь в редакторской и дизайнерской
работе. Мы крайне признательны всей
команде Евразийского научно-исследовательского института за поддержку наших усилий на протяжении всего процесса. Мы искренне надеемся, что эта книга
предоставит необходимую информацию
широкой аудитории читателей и будет
способствовать дальнейшим академическим изысканиям в области евразийских
исследований.

бөлім аймақтағы энергетика тасымалдау
желілері, жүк тасымалдау және теміржол
инфрақұрылымын дамыту сынды мәселелерді зерттеген. Төртінші бөлім Еуразия
елдерінің қоғамдық өмірінің әлеуметтік-саяси және гуманитарлық өлшемдерін
зерттейді. Бұл бөлімде аймақ елдеріндегі
саяси жүйе және сайлау үдерістері сияқты
саяси факторлар ғана емес, сондай-ақ
әлеуметтік-мәдени аспектілер де қарастырылған.
Осы орайда Ахмет Ясауи университеті
Өкілетті кеңесінің төрағасы профессор, доктор Мұса Йылдызға және басқа
Өкілетті кеңес мүшелеріне бізге деген
сенімі мен шексіз қолдаулары үшін алғысымызды білдіреміз. Сондай-ақ, Данияр
Нұрбаев және Әйгерім Манатқызына жинақтың дизайны мен редакциялануына
қосқан үлестері үшін алғыс білдіреміз. Бұдан бөлек, бүкіл Еуразия ғылыми-зерттеу
институты ұжымына осы бір жолда бізге
көрсеткен қолдау және көмектеріне да
алғыс білдіреміз. Осы еңбектің көпшілік
оқырман қауымға қажетті мағлұмат беруіне және Еуразия зерттеулері саласы бойынша келешекте жасалатын жұмыстарға
академиялық тұрғыдан өз үлесін қосуына
шын көңілден тілектеспіз.
Вакур Сумер
Невзат Шимшек
Хайал Айча Шимшек
Лидия Пархомчик
Женгизхан Жаналтай
Даурен Абен
Алматы қ., 2018 ж.

Вакур Сумер
Невзат Шимшек
Хайал Айча Шимшек
Лидия Пархомчик
Женгизхан Жаналтай
Даурен Абен
г. Алматы, 2018 г.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
АРНАЙЫ СҰХБАТ
НА ПУТИ К ТРАНСФОРМАЦИИ ЗНАНИЯ В СТРАТЕГИЮ: ЕВРАЗИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
БІЛІМДІ СТРАТЕГИЯМЕН ҰШТАСТЫРУДЫ МАҚСАТ ТҰТҚАН ЕУРАЗИЯ
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ
Невзат Шимшек*
Евразийский регион приобрел особое
значение после распада Союза советских
социалистических республик. Данный
регион привлекает внимание крупных
держав по многим причинам, в числе
которых вопросы социально-экономического, культурного, политического характера, вопросы безопасности, а также
благодаря энергетическим ресурсам,
которыми регион обладает. В настоящее
время горячие дискуссии разворачиваются вокруг борьбы за регион между
Западом (в основном, США) и Россией,
особое внимание уделяется евразийской
политике, проводимой Россией, евразийской политике Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева, а также турецкому геополитическому курсу в отношении Евразии. Несмотря на то, что Турция
улучшила политико-экономические отношения с Европой, тем не менее, из-за
своего геополитического положения ей
необходимо также брать в расчет и азиатские государства. Таким образом, наряду
с имеющимися возможностями, регион
сталкивается с необходимостью решить
ряд серьезных внутренних проблем.
Комплекс проблем, с которыми сталкиваются постсоветские страны при переходе
к рыночной экономике, говорит о том, что
существует круг вопросов, который необходимо рассматривать применительно к
каждой отдельно взятой стране. Процесс
перехода привнес радикальные изменения в политические институты, экономические структуры и внешнюю политику
стран региона. Более того, евразийские

Еуразия аймағы əсіресе Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы ыдырағаннан кейін өте маңызды рөлге ие бола
бастады. Аймақ өзінің əлеуметтік əрі
экономикалық, мəдени мен саяси жəне
қауіпсіздік мəселелерімен жəне энергетикалық ресурстарымен ұлы державалардың назарын аударуда. Аймақтағы Батыс (əсіресе АҚШ) пен Ресей арасындағы
бəсекелестік, Путиннің басшылығымен
Ресейдің жүргізіп отырған Еуразияшылдық саясаты, Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразияшылдық саясаты жəне Еуразиядағы
түрік геосаясаты қазіргі таңда ең қызу
талқыланған тақырыптарға айналды. Түркия Еуропамен саяси əрі экономикалық
қарым-қатынастарын дамытса да, өзінің
геосаяси жағдайына байланысты Азия елдерін ескермеуі мүмкін емес. Осы орайда,
аймақ түрлі мүмкіндіктерге қоса, өз ішіндегі маңызды мəселелерді де шешуге талпынуда. Посткеңестік елдердің нарықтық
экономикаға көшу кезінде тап болған
мəселелері əрбір елдің ерекшелігін назарға ала отырып жеке-жеке қарастырған
абзал. Өзгеріске негізделген бұл үдеріс
аймақ елдерінің саяси институттарында,
экономикалық құрылымдарында жəне
сыртқы қарым-қатынастарында көрініс
табуда. Сонымен қатар, еуразиялық елдерді қауіптендіріп отырған саяси, экономикалық жəне этникалық мəселелер мен
осы мəселелерге негізделген басқа да қатерлер əлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Социалистік кезеңнен қалған
мүдделі топтардың (саяси-экономикалық)
болуы, өтпелі кезеңнің нəтижесінде кү-

* проф., PhD, Университет Докуз Эйлюль, Турция. nevzatsimsek53@gmail.com
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государства поныне сталкиваются с давними политическими, экономическими и
этническими проблемами и рисками. Наличие групп интересов (политико-экономических), сформировавшихся еще в советский период, развитие экономических
структур, окрепших за время транзитного
периода, высокий уровень безработицы,
сохраняющаяся сильная зависимость от
России по многим аспектам, неравенство в распределении доходов, бедность
и другие вопросы представляют собой
серьезный предмет для обсуждения с целью поддержания стабильности в Евразийском регионе.
Кроме того, перспективы членства некоторых стран региона в Европейском
Союзе и связанные с этим проблемы,
возможность расширения Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и неизменная политика России в отношении
ЕАЭС требуют пересмотра стратегий безопасности, внешней политики и внешнеторговых связей евразийских государств
и порождают изменения в отношениях
этих стран с другими региональными и
нерегиональными державами. Динамичный характер развития региона, а также
возрастающий интерес региональных и
внешних игроков способствуют появлению различных интеграционных настроений, включая ЕАЭС. Такого рода интеграционный поиск в Евразийском регионе
привлекает внимание региональных экспертов и ученых. Поэтому, транзитные
процессы в Евразийском регионе открывают для Турции как окно возможностей,
так и рисков. В данном контексте, Турции
необходимо внимательно следить за ходом трансформации региона. С другой
стороны, для Евразийских стран также
важно четко обрисовать перспективу будущих двусторонних и региональных отношений с Турцией.
Евразийский научно-исследовательский
институт (ЕИИ) при Международном Казахско-Турецком университете имени
Ходжи Ахмеда Ясави, учрежденный Тур18

шейген экономикалық құрылымдар мен
жұмыссыздық деңгейінің жоғары болуы,
əртүрлі салдардан туындаған Ресейге
деген тəуелділіктің жалғасуы, табыстың
əділетсіз бөлінісі, кедейшілік жəне осыған
ұқсас басқа да мəселелер Еуразия аймағының тұрақтылығын сақтау үшін талқыланатын басты мəселелер екені сөзсіз.
Сонымен қатар, аймақтағы кейбір мемлекеттердің Еуропалық одаққа мүше болу
перспективалары жəне осыған қатысты
туындаған мəселелер, Ресей, Қазақстан,
Беларустан бастау алған, уақыт өте Армения жəне Қырғызстанның мүшелігімен
кеңейген
Еуразиялық
экономикалық
одақтың (ЕЭО) одан əрі кеңеюі əлеуеті, Ресейдің бұл интеграцияға қатысты табанды
ұстанымы Еуразия елдерінің қауіпсіздік,
сыртқы саясат жəне сыртқы сауда стратегияларын қайта қарастыруын талап етуде,
сондай-ақ аймақтық жəне аймақтық емес
елдермен жасаған қарым-қатынастарының өзгеруіне жол ашуда. Аймақтың динамикалық құрылымы мен аймақтық əрі
аймақтан тыс елдердің Еуразияға деген
қызығушылықтарының арта түсуі ЕЭО-мен
қатар басқа да интеграциялық мүмкіндіктерді күн тəртібіне шығаруда. Еуразиялық
кеңістіктегі бұл интеграциялық ізденістер
тек аймақ сарапшыларының ғана емес,
сондай-ақ мəселеге қызуғышылық танытатын барлық ғалымдардың назарын аударуда. Сондықтан, Еуразия аймағының
өзгеру үдерістері Түркия үшін көптеген
мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлерді əкелуде. Осы тұрғыда Түркияның аймақтағы
өзгерістерді мұқият зерттеуі аса маңызды.
Сондай-ақ, Еуразия елдерінің Түркиямен
екіжақты жəне аймақ шеңберіндегі қарым-қатынастарының болашағына қатысты дұрыс көзқарасты қалыптастырулары да маңызды болып табылады. Осы
орайда, Түркия мен Қазақстан елдерінің
бірлесіп құрған Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті жанындағы Еуразия ғылыми-зерттеу
институты білімді өндіру жəне сол білімді
талдау арқылы стратегиямен ұштастыруды мақсат тұтқан зерттеу/стратегиялық
орталық болып табылады. Сондықтан

цией и Казахстаном, является исследовательским институтом, деятельность которого направлена на генерацию и анализ
знаний, которые в последствии могли бы
стать основой для выработки различных
стратегий. Поэтому озвученные выше вопросы занимают центральное место в исследовательской деятельности Института.
Целью Института является проведение
исследований и проектов, способствующих сохранению мира и стабильности в
Евразийском регионе, где сосуществуют
различные сообщества и культуры и реализуется идея о том, что «проведение совместных проектов будет способствовать
развитию общности чувств и взглядов».
С 2014 года ЕИИ пытается внести свой
вклад в процесс поиска взвешенных и
разумных путей решения имеющихся
в Евразийском регионе проблем, стремясь генерировать новые знания и проводя аналитические исследования без
каких-либо идеологических и политических установок, что особенно важно в
современном мире, где все чаще стали
появляться осевые сдвиги по различным
геополитическим аспектам. Миссия ЕИИ
заключается в проведении научных исследований и разработке стратегических
рекомендаций в отношении Евразийского региона в целом и тюркоязычных
стран и сообществ, в частности. Института ставит перед собой задачу стать одним
из ведущих международно-признанных
исследовательских институтов в мире в
таких сферах как экономика, финансы,
энергетика, международные отношения,
безопасность, транспорт, технологии, образование, культура, искусство, языкознание, религия, философия, социология,
политика, история, археология и окружающая среда. Институт осуществляет
свою деятельность в рамках следующих
трех рабочих групп: 1) рабочая группа
по исследованию вопросов экономики,
финансов и энергетики; 2) рабочая группа по исследованию вопросов политики,
международных отношений и безопасно-

институттың ғылыми-зерттеу жұмыстары аясында жоғарыда аталған маңызды
мəселелер бірінші кезекте орын алуда.
Институттың мақсаты түрлі халықтар мен
мəдениеттердің бірге өмір сүріп жатқан
Еуразия аймағында «бірлескен жобаларды іске асыру, ортақ сезім мен ортақ пікірдің дамуына атсалысады» деген
идеямен бейбітшілік, тұрақтылық жəне
тыныштыққа үлес қосатын зерттеу жұмыстарын жүргізу жəне осы бағыттағы түрлі
жобаларға қолдау көрсету болып табылады.
Көптеген өзгерістердің орын алып жатқан
бүгінгі күні, əсіресе Еуразия аймағындағы мəселелерге саналы жəне ақылға
қонымды шешімдерге деген сұраныстың
жоғары екендігін ескере отырып, Еуразия
ғылыми-зерттеу институты 2014 жылдан
бері түрлі идеологиялық жəне саяси ұстанымдардан аулақ тұрып, білімді өндіру,
тану, таныту жəне Еуразия аймағындағы
мəселелерге саналы жəне ақылға қонымды шешімдерді өндіруге өз үлесін қосуға
атсалысуда. Институттың негізгі міндеті
– жалпы Еуразия аймағына, оның ішінде
түркі тілдес мемлекеттер мен қауымдастықтарға қатысты ғылыми зерттеулер
жүргізу жəне стратегиялық ұсыныстар
əзірлеу деп белгіленді. Институттың мақсаты – экономика, қаржы, энергетика, халықаралық қатынастар, қауіпсіздік, транспорт, технология, білім беру, өнер, тіл, дін,
философия, социология, саясат, тарих,
археология мен экология салалары бойынша халықаралық деңгейде танылған
маңызды
ғылыми-зерттеу
орталығы
болу. Осы тұрғыда институт өз қызметін
үш ғылыми-зерттеу топтары шеңберінде атқаруда: 1) Экономика, қаржы жəне
энергетика салалары бойынша ғылыми-зерттеу тобы; 2) Саясат, сыртқы саясат және қауіпсіздік салалары бойынша
ғылыми-зерттеу тобы; 3) Әлеуметтік және
мәдени салалары бойынша ғылыми-зерттеу тобы.
Соңғы екі жыл ішінде институттың ең
маңызды баспа қызметінің кітаптар мен
аналитикалық баяндамалардың жарияланымы екені сөзсіз. Бүгінгі күнге дейін сы19
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сти; 3) рабочая группа по социальным и
культурным исследованиям.
В течение двух последних лет наиболее
важная часть издательской деятельности Института заключалась в публикации
книг и докладов. К настоящему моменту,
было опубликовано 8 книг и 2 доклада
по таким темам, как внешняя политика,
энергетика, экономика и история, которые стали доступны читателям на четырех языках (казахском, русском, турецком
и английском). Также в рамках деятельности исследовательских групп публикуются
аналитические работы, дискуссионные
доклады и статьи. На сегодняшний день
опубликовано 66 аналитических материалов, дискуссионных докладов и статей.
Являясь научно-исследовательским институтом, ЕИИ также по мере необходимости выступает в роли мозгового
центра, подготавливая ряд соответствующих публикации. Так, Институт публикует онлайновые аналитические справки,
электронные бюллетени и комментарии
и делится этими публикациями с исследовательскими институтами, учеными,
чиновниками и политиками региона. На
данный момент экспертами Института
подготовлена в общей сложности 121
аналитическая справка и 430 комментариев, которые охватывают наиболее актуальные события в Евразийском регионе.
С 1 января 2016 года в Институте издается ежемесячный журнал «Asya Avrupa:
Haber-Yorum» (Азия-Европа: новости,
комментарии). Данный журнал содержит
интервью, аналитические справки, комментарии и новости о ежемесячной деятельности Института. Изданные журналы
бесплатно отправляются всем правительственным учреждениям, университетам и
миссиям в Казахстане.
Деятельность Института также включает
проведение широкого спектра мероприятий, в том числе семинаров, конференций, конгрессов, симпозиумов, тренингов,
форумов, сертифицированных программ,
курсов и культурных мероприятий. На се20

ртқы саясат, энергетика, экономика және
тарих сияқты тақырыптарды қамтыған 8
кітап пен 2 аналитикалық баяндама жарық
көрді. Ғылыми басылымдарымыз қазақ,
орыс, түрік және ағылшын тілдерінде жарық көруде. Институттың ғылыми-зерттеу
топтары шеңберінде талдаулар, дискуссиялық баяндамалар мен мақалалар жариялануда. Осы күнге дейін жарияланған талдаулар, дискуссиялық баяндамалар мен
мақалалардың жалпы саны – 66.
Институт ғылыми-зерттеу орталығы болумен қатар, қажеттілік туындаған жағдайда дефакто стратегиялық зерттеу орталығы сияқты басылымдар шығаруда.
Осы тұрғыда институт саяси талдауларды,
электрондық бюллетеньдерді және ақпараттық сараптамаларды электронды түрде жариялап, аймақтың ғылыми-зерттеу
институттарымен, ғалымдарымен, лауазымды тұлғалары және саясаткерлерімен
бөлісуде. Бүгінгі күнге дейін институт сарапшылары тарапынан Еуразия аймағындағы ағымдағы оқиғаларға арналған 121
саяси талдаулар мен 430 ақпараттық сараптама дайындалды. Бұған қоса институтта 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап
айлық «Азия Еуропа: Ақпараттық сараптама» журналы шығарылады. Журналда
сұхбаттар, саяси талдаулар, ақпаратты
сараптамалар мен институттың ай сайын
атқарған қызметтері туралы мағлұматтар жариялануда. Басылып шығарылатын
«Азия Еуропа: Ақпараттық сараптама»
журналы Қазақстанның барлық мемлекеттік мекемелері мен жоғары оқу орындарына тегін жіберіледі. Институт қызметі
семинарлар, конференциялар, конгрестер, симпозиумдар, семинар-практикумдар, форумдар, сертификат беру
бағдарламалары, курстар және мәдени
іс-шараларды қамтып кең ауқымда дамуда. Осы уақытқа дейін 59 семинар, 5 дөңгелек үстел, 1 форум, 3 конгресс, 2 симпозиум, 3 семинар-практикум және 1 жазғы
мектеп ұйымдастырылды. Сонымен қатар
Қазақстан университеттерінде магистратура және докторантурада білім алып
жатқан жас ғалымдарға диссертацияның
бір тарауын жоба ретінде институтта

годняшний момент было организовано
59 семинаров, 5 круглых столов, 1 форум,
3 конгресса, 2 симпозиума, 3 тренинга
и 1 летняя школа. Кроме того, Институт
предоставляет стипендии для молодых
исследователей, обучающихся по магистерским и докторским программам, если
одна глава их диссертации написана в
рамках проекта Института. Целью данной
инициативы является оказание финансовой поддержки молодым ученым Казахстана.
ЕИИ удалось создать уникальную модель.
Для создания исследовательского института в рамках университета необходимо
обеспечить финансовую, административную и академическую самостоятельность
структуры. В противном случае у такого
учреждения могут возникнуть трудности с академическими публикациями и
сохранением гибкости действий, в итоге,
структуре может быть сложно конкурировать с другими исследовательскими
институтами/мозговыми центрами. Поэтому следует еще раз подчеркнуть, что
ЕИИ осознает важность поддержания
стабильности в Евразийском регионе как
для стран самого региона, так и для государств по его периметру, и ставит перед
собой цель проводить исследования, способствующие сотрудничеству, сохранению мира и стабильности в Евразийском
регионе в настоящем и в будущем.

жазған жағдайда стипендиялар тағайындалуда. Мұндағы мақсат Қазақстанда білім
алып жатқан жас ғалымдарға қаржылық
қолдау көрсету болып табылады.
Еуразия ғылыми-зерттеу институты өзіне тән модель қалыптастырды. Университет шеңберінде ғылыми-зерттеу
институтын құрылымдау үшін ол институттың қаржылық, әкімшілік және академиялық автономиясын қамтамасыз ету
өте маңызды. Олай болмаған жағдайда,
академиялық басылымдарда, заманмен
қатар жүруде және икемді әрекет етуде
түрлі мәселелер туындап, басқа да ғылыми-зерттеу институттары / стратегиялық
зерттеу орталықтарымен бәсекеге түсу
қиынға соғуы мүмкін. Қорытындылай келе,
күні бүгінге дейін жанжалдар орын алған
Еуразия аймағының қазіргі тұрақтылығының жалғасуы әрі еуразиялық, әрі көршілес елдер үшін өте маңызды екенін
ескере отырып, Еуразия ғылыми-зерттеу
институтының осы мақсаттарға сәйкес қызмет етіп, бүгін және болашақта Еуразия
аймағында ынтымақтастық, бейбітшілік
және тұрақтылыққа үлес қосатын ғылыми
зерттеулер жүргізу мақсатын ұстануда.
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

ВЛИЯНИЕ КОЛЕБАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ НА
УРОВЕНЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ
КАЗАХСТАНА
ӘЛЕМДІК МҰНАЙ НАРЫҒЫНДАҒЫ АУЫТҚУЛАРДЫҢ
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ БАНК
НЕСИЕЛЕРІНЕ ӘСЕРІ
Данияр Нурбаев*
В последние два десятилетия в экономике Казахстана наблюдалось активное
развитие банковской системы. Наиболее
активная фаза развития банковского сектора пришлась на период между 2000 и
2008 годами (до мирового экономического кризиса 2008 года). В данный период росту банковского сектора страны
способствовали растущие цены на нефть,
а также доступ к дешевым кредитам
на внешних финансовых рынках. Наряду с внешними факторами на процесс
развития банковской системы влияло и
отсутствие строгого законодательного
регулирования. Однако, мировой экономический кризис застал «перегретый»
банковский сектор Казахстана врасплох,
серьезно дестабилизировав его в 2009
году. Правительство предприняло меры
по спасению банковского сектора, национализировав некоторые коммерческие
банки, а именно, БТА банк, Казкоммерцбанк, Халык банк, потратив на это 332
млрд. тенге (2,2 млрд. долл. США) в виде
финансовой помощи из Национального
фонда Казахстана. Данная мера помогла избежать краха банковской отрасли,
однако, сектор остается в ослабленном
состоянии, и даже 8 лет спустя после глобального экономического кризиса он все
еще не в состоянии выйти на предкризисный уровень.
Одним из индикаторов наличия кризисной ситуации в банковском секторе
является количество выдаваемых займов.
Кризис 2009 года оказалась негативное
влияние на сферу выдачи банковских займов. Так, значительно возросло количе-

Соңғы екі онжылдықта Қазақстан экономикасының банк секторы айтарлықтай
өсті. 2000-2008 жылдар (2008 жылғы
әлемдік экономикалық дағдарысқа дейін) банк секторының ең қарқынды дамыған кезеңі болып табылады. Сол кезеңде мұнай бағасы өсіп, сыртқы қаржы
нарықтарындағы арзан қаржыландыру
елдің банк секторына оң әсерін тигізді.
Жағымды сыртқы факторлармен қатар,
банк секторында қатаң тәртіптің болмауы
да сектордың жедел қарқынмен дамуын
қамтамасыз етті. Алайда, әлемдік экономикалық дағдарыс қазақстандық банк
секторын қысымға алып, 2009 жылы сектордың тұрақсыздануына әкеліп соқты.
Қазақстан үкіметі БТА банк, Қазкоммерцбанк, Халық банк сияқты кейбір коммерциялық банктерді мемлекет меншігіне айналдырып, Қазақстан Ұлттық қорынан 332
млрд. теңге (2,2 млрд. доллар) көлемінде
елеулі қаржылық қолдау көрсету арқылы
банк секторын құтқарды. Бірақ сектор
жаһандық экономикалық дағдарыстан
8 жыл өткеннен кейін әлі де дағдарысқа
дейінгі жағдайларға орала алмады.
Банк секторындағы дағдарыстың негізгі көрсеткіштерінің бірі – жүйедегі несиелердің көлемі. Қазақстандағы банк
несиелері 2009 жылғы дағдарыстан қатты
зардап шекті. Бұл жағдай банк секторында
төлем мерзімі өткен несиелердің үлесінің
артуына (30%-дан асуына) себеп болды.
Алайда, төлем мерзімі өткен несиелердің
жоғары деңгейіне қарамастан, банк секторы 2009 жылдан 2014 жылдың ортасына дейін несиелендіру тетігін салыстырмалы түрде баяу қарқынмен болса да өсіріп,
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ство невозвратных кредитов (NPLs), доля
которых превысила 30% от всех кредитов,
выданных банковским сектором. Однако,
несмотря на высокий уровень NPLs, в период с 2009 года и до середины 2014 года
банковский сектор все же смог вернуться на траекторию развития и продолжил
кредитовать экономику, хотя и в сравнительно небольших объемах. В середине
2014 года банковская система столкнулась
с дополнительными трудностями. Так, за
два с половиной года, а именно, с июля
2014 года до ноября 2016 года, число
выданных займов увеличилось лишь на
5,41% в номинальном выражении и достигло 12,84 трлн. тенге (38,91 млрд. долл.
США), в то время как уровень инфляция в
этот период составил более 26%.
Резкое падение цен на нефть наряду с
оттоком инвестиций из развивающихся
стран, а также низкие цены на металлы в
значительно мере способствовали ухудшению состояния банковский системы
страны. Низкие цены на нефть привели
к падению курса национальной валюты,
что отрицательно повлияло на банковское кредитование в Казахстане. К примеру, в попытках предотвратить резкое
ухудшение экономического положения,
а также во избежание социальной турбулентности Национальный банк Казахстана (НБК) отсрочил девальвацию национальной валюты. До августа 2015 года
НБК поддерживал фиксированный курс
национальной валюты, тем самым снижая объем тенговой ликвидности, что, в
свою очередь, вызвало рост процентных
ставок на финансовых рынках. Более того,
высокие инфляционные ожидания среди населения, повлекшие долларизацию
депозитов, привели к дальнейшему ослабление тенге. В результате неспособность
банков выдавать кредиты в иностранной
валюте, наряду с низким уровнем финансирования в тенге привели к отрицательной динамике роста в банковском
кредитовании. С июля 2014 года вплоть
до девальвации августа 2015 года объем банковского кредитования снизился
почти на 13% до 10,64 трлн. тенге (32,24
млрд. долл. США) с 12,19 трлн. тенге (36,93
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жалғастыра алды. 2014 жылдың ортасында банк секторы қосымша қиындықтарға
тап болды. Мысалы 2014 жылдың шілде
айынан бастап 2016 жылдың қараша айына дейінгі екі жарым жыл ішінде банк
секторында несиелердің үлесі номиналды
мәнде 5,41%-ға ғана өсіп, 12,84 трлн. теңгеге (38,91 млрд. доллар) жетті, ал инфляция деңгейі 26%-дан асты.
Әлемдік мұнай бағасының күрт төмендеуі, дамушы елдерден инвестицияның
жылыстауы және металл бағасының
төмен болуы банк секторындағы жағдайға теріс әсер етті. Төмен мұнай бағасы
ұлттық валютаға теріс әсерін тигізіп, Қазақстандағы банк несиелеріне жағымсыз
ықпал етті. Мәселен, экономиканың жедел нашарлауы мен әлеуметтік толқуларды болдырмау әрекеттерінде Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі (ҚҰБ)
ұлттық валютаның девальвациясын кейінге қалдырды. ҚҰБ 2015 жылғы тамызға
дейін ұлттық валютадағы өтімділікті азайтып, айырбас бағамын тұрақты деңгейде
сақтады. Бұл жағдай қаржы нарықтарында пайыздық мөлшерлемелердің артуына
себеп болды. Сонымен қатар, халық арасында девальвацияны күту әсерінің жоғары болуы депозиттердің долларлануына
және банк секторында теңге өтімділігінің
одан әрі әлсіреуіне себеп болды. Нәтижесінде, банктердің шетел валютасында
несие аша алмауы және теңге қаржыландыруының төмен болуы банк несиелерінде теріс өсімге әкелді. Сондықтан, 2014
жылғы шілдеден 2015 жылдың тамыз айындағы девальвацияға дейін банк секторындағы қарыздар 13%-ға азайып, 12,19
трлн. теңгеден (36,93 млрд. доллар) 10,64
трлн. теңгеге (32,24 млрд. доллар) дейін
төмендеді. Девальвацияға дейінгі кезеңде
ұлттық валютадағы несиелердің төмендеуі 0,22%-ды құраса, шетел валютасындағы
несиелердің төмендеуі 38,10% болды.
2015 жылдың тамыз айында теңгенің
құнсыздануы қаржы нарықтарында теңге
өтімділігінің жағдайын біраз жақсартты.
2015 жылдың тамыз айының басынан
2016 жылдың қараша айына дейін банктік
несиелер 20%-ға артып, айтарлықтай өсті.
Алайда несиелерге валюта тұрғысынан
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млрд. долл. США). За этот преддевальвационный период снижение кредитования
в национальной валюте составляло 0,22%,
в то время как в иностранной валюте снижение составило 38,1%.
Девальвация тенге в августе 2015 года
слегка улучшила ситуацию с тенговой
ликвидностью на финансовых рынках. С
начала августа 2015 года до ноября 2016
года, или в постдевальвационный период,
объем банковского кредитования вырос
на 20%, что весьма значительно. Однако,
если обратить внимание на то, в какой валюте выдавались кредиты, то станет очевидно, что объем кредитов в тенге вырос
лишь на 4,5%, в то время как объем кредитования в иностранной валюте вырос
на 74,2%. Столь значительный рост объемов кредитования в иностранной валюте
произошел не за счет роста количества
выдачи займов, а из-за девальвации тенге.
Стоит отметить, что некоторые секторы
экономики в Казахстане не пострадали
от снижения уровня банковского кредитования в период низких цен на нефть. К
примеру, в данный период кредитование
аграрного сектора, а также капиталовложения в транспорт, промышленность
и торговлю выросли соответственно
на 68,4%, 56,9%, 43,3%, 34,8% и 24,7%.
Столь значительные показатели свидетельствуют о наличии высокого уровня
государственной поддержки, особенно в
отношении сельскохозяйственного сектора. Кроме того, благодаря проводимой
государством контрциклической политике, направленной на развитие малого и
среднего бизнеса (МСБ), в обозначенный
период кредитование МСБ выросло на
90,57% и достигло 2,96 трлн. тенге (8,96
млрд. долл. США).
В то же время уровень кредитования
сферы строительства, физических лиц
и других секторов экономики снизился
соответственно на 23,7%, 2,9% и 15,7%.
В совокупности, в ноябре 2016 года три
обозначенных сегмента составляли 55,1%
от общего объема кредитования или 7,01
трлн. тенге (21,24 млрд. долл. США), в то
время как в июле 2014 года они состав-

қарайтын болсақ теңгелік несиелердің
тек 4,5%-ға, ал шетел валютасындағы несиелердің 74,2%-ға өскенін байқауға болады. Шетел валютасындағы несиелердің
үлкен өсімі нақты несие беруге емес,
теңге девальвациясына байланысты болды. 2015 жылдың тамыз айында теңгенің
құнсыздануы қаржы нарықтарында теңге
өтімділігінің жағдайын біраз жақсартты.
2015 жылдың тамыз айының басынан
2016 жылдың қараша айына дейін банктік
несиелер 20%-ға артып, айтарлықтай өсті.
Алайда несиелерге валюта тұрғысынан
қарайтын болсақ теңгелік несиелердің тек
4,5%-ға, ал шетел валютасындағы несиелердің 74,2%-ға өскенін байқауға болады.
Шетел валютасындағы несиелердің үлкен
өсімі нақты несие беруге емес, теңге девальвациясына байланысты болды.
Алайда, мұнай бағасы төмен болған
кезеңде банк несиелерінің төмендеуінен Қазақстан экономикасының барлық
секторларының зардап шекпегенін атап
өткен жөн. Мысалы, бұл кезеңде ауыл
шаруашылығы секторы, байланыс секторы, көлік секторы, өнеркәсіп және сауда
секторларына берілген несиелер тиісінше
68,4%, 56,9%, 43,3%, 34,8% және 24,7%-ға
өсті. Осындай жоғары өсу қарқындары
мемлекеттің әсіресе ауыл шаруашылығы
саласына үлкен қолдау жасағанын көрсетеді. Бұған қоса үкіметтің шағын және
орта бизнесті (ШОБ) дамытуға бағытталған контрциклдық саясаты арқасында
ШОБ үшін берілген несиелер есепті кезеңде 90,57%-ғаөсіп, 2,96 трл. теңгеге (8,96
млрд. доллар) жетті.
Сонымен қатар, құрылыс саласына,
жеке тұлғаларға және экономиканың
басқа да секторларына берілетін несиелер тиісінше 23,7 %, 2,9%, және 15,7%-ға
төмендеді. 2016 жылдың қараша айында
осы үш салаға берілген несиелердің жалпы банк несиелері ішіндегі үлесі 55,1% немесе 7,01 трлн. теңгені (21,24 млрд. доллар) құрады. Бұл көрсеткіш 2014 жылғы
шілдеде 65,01% немесе 7,88 трлн. теңгені
(22,67 млрд. доллар) құрады. Құрылыс
секторына берілген несиелер бұл саланың қызметін қаржыландыру ұзақ
мерзімді несиелерді талап еткендіктен
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ляли 65,01% или 7,88 трлн. тенге (22,67
млрд. долл. США). Уровень кредитование
строительной сферы сократилось главным образом по причине того, что для
финансирования строительных работ, как
правило, требуются долгосрочные кредиты, выдача которых сопряжена с высокими рисками, особенно в период неблагоприятной экономической ситуации в
стране. Более того, уровень кредитования
физических лиц сократилось по причине снижения уровня доходов населения,
роста безработицы, а также роста цен на
импортные товары.
Несмотря на сокращение уровня кредитования физических лиц, процентные
ставки не претерпели значительных изменений. К примеру, ставки вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам составляли 19,2% в
июле 2014 года, такой же уровень сохранялся в ноябре 2016 года, а самые высокие
ставка по кредитам были зафиксированы
в марте 2015 года (21,4%). Процентные
ставки по кредитам физическим лицам в
иностранной валюте выросли на 0,9% до
11,4% и достигли наивысшего уровня в
14,6% в октябре 2016 года. Напротив, тенговые ставки по кредитам небанковским
юридическим лицам выросли значительно с 10,5% до 15,8%. Кроме того, ставки
достигли уровня в 25,8% в феврале 2016
года. С другой стороны, ставки по кредитам небанковским юридическим лицам в
иностранной валюте сократились на 0,9%
с 8,8% в июле 2014 до 7,7% в ноябре 2016
года. Значительный рост процентных ставок по кредитам в тенге можно объяснить
нехваткой ликвидности на финансовых
рынках, что привело к удорожанию финансирования для банков Казахстана.
В заключение важно отметить, что низкие цены на нефть оказали значительное
влияние на уровень банковского кредитования в экономике Казахстана. Из-за
решения НБК перейти к политике инфляционного таргетирования, значение которой для экономики в отличие от политики
монетарной экспансии определяется положительным эффектом в долгосрочной
перспективе, а не краткосрочными вы30

елдегі нашар экономикалық жағдай кезінде банктердің несиелендіру шарттарын
тым қауіпті қылуына байланысты азайды.
Ал жеке тұлғаларға берілетін несиелер
халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуі,
жұмыссыздықтың артуы және импортталатын тауар бағаларының өсуіне байланысты төмендеді.
Жеке тұлғаларға берілетін несиелердің
азаюына қарамастан, пайыздық мөлшерлемелер айтарлықтай өзгеріске ұшырай
қойған жоқ. Мысалы 2014 жылғы шілдеде жеке тұлғаларға берілетін теңгелік
несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелер 19,2% болып, 2016 жылдың қараша айында дәл сол деңгейде қалды. Ең
жоғары пайыздық мөлшерлеме (21,4%)
2015 жылғы наурыз айында байқалды.
Жеке тұлғаларға берілетін шетел валютасындағы несиелер бойынша пайыздық
мөлшерлемелер дәл сол кезеңде 0,9 %-ға
артып 11,4%-ға дейін өсті және 2016 жылдың қазан айында ең жоғары деңгейге
(14,6%) жетті. Керісінше, банктік емес заңды тұлғаларға берілетін теңгелік несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелер
сол уақыт аралығында 10,5%-дан 15,8%ға дейін өсті. Сонымен қатар 2016 жылы
ақпанда пайыздық мөлшерлеме 25,8%-ға
жетті. Екінші жағынан, банктік емес заңды
тұлғаларға берілетін шетел валютасындағы несиелер бойынша пайыздық мөлшерлеме 2014 жылғы шілдеде 8,8% болса, 2016 жылдың қараша айында 0,9%-ға
азайып, 7,7%-ға дейін төмендеді. Теңгелік
несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелердің жоғары өсімін қаржы нарықтарындағы өтімділік тапшылығымен түсіндіруге болады. Бұл жағдай қазақстандық
банктер үшін қаржыландыру көздерін
тым қымбат қылды.
Қорытындылай келе, мұнайдың төмен
бағасының Қазақстан экономикасында
банк несиелеріне елеулі түрде әсер еткенін атап өту қажет. ҚҰБ қаржы-несиелік
экспансияның қысқа мерзімді әсерінен
гөрі ұзақ мерзімді перспективада оң экономикалық нәтижеге жеткізетін инфляциялық таргеттеуді жүзеге асыруды жөн
көргендіктен, қаржы нарықтарында банк

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

годами, не было никакой возможности
увеличить объем ликвидности на финансовых рынках, что могло бы поправить
ситуацию с низким уровнем кредитования. Исходя из этого, можно ожидать, что
в ближайшее время в экономике Казахстана не будет наблюдаться роста уровня
банковского кредитования, главным образом потому, что НБК предпочтет долгосрочную стабильность, а не краткосрочный экономический рост.

несиелерінің нашар жағдайын жақсарта алатын өтімділікті арттыру мүмкіндігі
болмады. Сондықтан, алдағы уақытта Қазақстан экономикасында банк несиелері
арта түседі деп айта алмаймыз. Өйткені
ҚҰБ қысқа мерзімді экономикалық өсуден
гөрі ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтамасыз етуді жөн санайды.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
САНКЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИИ
РЕСЕЙДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗЫНА ТӨМЕН МҰНАЙ БАҒАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ САЛЫНҒАН САНКЦИЯЛАРДЫҢ ӘСЕРЛЕРІ
Данияр Нурбаев*
В настоящее время российская экономика переживает период серьезного спада экономической активности. ВВП России
снизился соответственно на 3,7% и 0,2% в
2015 и 2016 годах. В этих условиях неудивительно, что в стране наблюдается увеличение государственного долга в процентном
соотношении к ВВП, который, по данным
Министерства финансов России, достигнет
14,6% или 223,3 млрд. долл. США (далее доллар/рубль - 56,79) в 2017 году, тогда как
в 2016 году этот показатель составил 13,2%
или 195,6 млрд. долл. США. Было также отмечено, что министерство ожидает дальнейшего роста данного показателя. По
прогнозам, в 2018 году отношение государственного долга к ВВП достигнет 14,9%
или 242,6 млрд. долл. США, тогда как в 2019
году этот показатель достигнет 15,3% или
266,5 млрд. долл. США. Важно отметить,
что для покрытия дефицита федерального
бюджета российское правительство намерено в основном использовать внутренние источники финансирования. Правительство планирует увеличить отношение
внутреннего государственного долга к ВВП
с 9,5% в 2016 году до 11,7% в 2019 году, а
внешний государственный долг в процентном соотношении к ВВП, как ожидается,
останется почти без изменений (3,7% в
2016 и 3,6% в 2019 году).
Тот факт, что отношение государственного долга к ВВП увеличивается, вызывает
определенное беспокойство, однако, если
мы посмотрим на ситуацию в других странах, то можем заметить, что, несмотря на
текущий экономический спад, ситуация с
государственным долгом в России лучше,
чем в большинстве развитых стран. Например, согласно данным Международно-

Қазіргі таңда Ресей экономикасы
бәсеңдеуде. 2015 және 2016 жылдары
Ресейдің ЖІӨ-і тиісінше 3,7% және 0,2%ға төмендеді. Осыған орай мемлекеттік
қарыздың ЖІӨ-ге қатынасының артуы
таң қаларлық жайт емес. Ресей Қаржы
министрлігінің деректеріне сүйенсек,
2017 жылы ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекеттік қарыз 14,6%-ға немесе 223,3 млрд.
долларға (егер USD/RUB 56,79 болса)
жеткен. 2016 жылы бұл көрсеткіш 13,2%
немесе 195,6 млрд. долларды құраған
болатын. Министрлік бұл көрсеткіштің
одан әрі өсетіндігін болжауда. 2018
жылы ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекеттік
қарыз 14,9%-ға немесе 242,6 млрд. долларға жетіп, 2019 жылы 15,3%-ға немесе
266,5 млрд. долларға жетеді деп болжануда. Ресей Үкіметі бюджет тапшылығын
қаржыландыру мәселесінде көбіне ішкі
қаражат көздеріне назар аударатындығын атап өту қажет. Үкімет 2016 жылы
9,5%-ды құраған ішкі мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қатынасын 2019 жылы
11,7%-ға дейін арттыруды жоспарлап
отыр. Ал мемлекеттің сыртқы қарыздарының ЖІӨ-ге қатынасы шамамен бірдей (2016 жылы 3,7% және 2019 жылы
3,6%) болады деп күтілуде.
ЖІӨ-ге шаққанда мемлекеттік қарыздың артуы кейбір алаңдаушылықтарды
туғызуы мүмкін. Дегенмен, басқа елдерге көз салатын болсақ, экономиканың
бәсеңдеуіне қарамастан Ресейдің мемлекеттік қарыздары дамыған елдерге қарағанда әлдеқайда тұрақты сақталғанын
байқауға болады. Мысалы, Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) мәліметтеріне сәйкес 2015 жылы Еуропа аймағында
орташа мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. d.a.nurbayev@gmail.com
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го валютного фонда, среднее отношение
государственного долга к ВВП в еврозоне
в 2015 году составляло 80,1%. Более того,
это соотношение достигает соответственно 105,2% и 88,9% в Соединенных Штатах
Америки и Великобритании, в то время как
в Японии государственный долг в 2,5 раза
превысил ВВП страны в 2015 году.
Такой относительный успех российского правительства связан главным образом
с тем, что в период высоких цен на нефть,
а именно, в 2000-х и начале 2010-х годов,
государству удалось значительно уменьшить отношение государственного долга
в ВВП и удерживать данный показатель на
уровне ниже 15%. В 1990-х России пришлось привлекать множество внешних и
внутренних займов, как следствие, отношение государственного долга и ВВП в то
время было намного выше. К примеру,
по данным Всемирного банка, отношение
государственного долга к ВВП составило
143,9% в 1998 году. Важно отметить, что
в 1998 году страна переживала серьезнейший финансовый кризис. Страна столкнулась с финансовыми кризисами всех
типов, включая валютный кризис, кризис
суверенного долга и кризис банковского
сектора. В результате, в том же году правительство не смогло выполнить своих долговых обязательств.
Вместе тем, страна смогла преодолеть
финансовый кризис довольно быстро.
«Антикризисный план», разработанный
правительством для борьбы с кризисными
явлениями, предусматривал субсидирование производства продуктов питания,
медикаментов и других товаров, считающихся критически важными для населения, более строгий контроль деятельности
естественных монополий, ужесточение
порядка использования и хранения иностранной валюты, а также реструктуризацию банковского сектора и налоговой
системы. Реализация данного плана оказала положительное влияние на экономику,
однако главным фактором в преодолении
кризиса стали высокие цены на нефть. Начав расти с конца 1990-х годов, высокие
цены на нефть позволили российской экономике вновь окрепнуть, и, как следствие,
34

қатынасы 80,1%-ды құрады. Сонымен
қатар, 2015 жылы АҚШ пен Ұлыбританиядағы көрсеткіштер тиісінше 105,2%ға және 88,9%-ға жетсе, Жапониядағы
мемлекеттік қарыздар елдің ЖІӨ-інен
2,5 есе асты.
Ресей Үкіметінің осындай салыстырмалы түрде жақсы көрсеткіштері негізінен елдің мемлекеттік қарызының
ЖІӨ-дегі үлесін айтарлықтай азайтып,
2000 және 2010 жылдарының басында
мұнай бағалары жоғары болған кезде
бұл қатынасты 15%-дан төмен деңгейде ұстап тұруына байланысты болған.
1990 жылы Ресейге сыртқы және ішкі
қаражат көздерінен көп қарыз алуға
тура келді және мемлекеттік қарыздың
ЖІӨ-ге қатынасы әлдеқайда жоғары
болды. Мысалы, Дүниежүзілік банк 1998
жылы Ресейде ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекеттік қарыздың 143,9%-ға жеткенін
мәлімдеді. Осы орайда 1998 жылы елдің
ауыр қаржы дағдарысына тап болғанын
атап өту маңызды. Ресей валюталық
дағдарыс, мемлекеттік қарыз дағдарысы және банк секторындағы дағдарыс
сияқты қаржылық дағдарыс түрлеріне
ұшыраған болатын. Сонымен қатар, сол
жылдары Үкімет мемлекеттік қарыз бойынша дефолт жариялаған еді.
Бұған қарамастан Ресей елі қаржылық
дағдарыстарды тез еңсере білді. Үкімет
дағдарысты еңсеру мақсатында «дағдарысқа қарсы жоспар» қабылдады. Бұл
жоспар қажетті тұтыну тауарлары болып
табылатын азық-түлік, дәрі-дәрмектер
және басқа да тауарлар өндірісі үшін
субсидия беру, табиғи монополиялардың қызметін қатаң бақылау, шетел валютасын пайдалану және ұстау жөнінде
бақылау енгізу, сондай-ақ банк секторы
мен салық жүйесін қайта құрылымдауды қамтыған болатын. Аталмыш жоспар
Ресей экономикасына оң әсер етсе де,
дағдарысты еңсеруге септігін тигізген
ең негізгі фактор жоғары мұнай бағалары болды. Яғни 1990 жылы соңынан
бастап көтеріле бастаған мұнай бағасы
Ресей экономикасына айтарлықтай оң
әсерін етіп, мемлекеттік қарыздың ЖІӨге қатынасының төмендеуіне септігін
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отношение государственного долга к ВВП
стало снижаться. Так, к примеру, данные
Федеральной службы государственной
статистики России (ФСГСР) показывают,
что в 2000 году отношение государственного долга к ВВП составляло 61,4%, тогда
как к 2005 году этот показатель снизился
до 14,2%. В 2006 году отношение государственного долга к ВВП снизилось до однозначной цифры (9,0%), достигнув своего
наименьшего показателя (6,5%) перед началом глобального финансового кризиса
2008 года. Данный показатель сохранялся
до 2013 года, когда отношение государственного долга в ВВП достигло 10,6%, и
с тех вступил на траекторию постоянного
увеличения. В 2014 году показатель увеличился до 13,2%, тогда как в 2015 году возрос до 13,6%.
Относительно большой скачок (2,6%) с
10,6% в 2013 году до 13,2% в 2014 году произошел по причине того, что с середины
2014 года цены на нефть стали падать, и в
марте-апреле 2014 года некоторые страны
Запада ввели санкции в отношении России в связи с украинским/крымским кризисом. Так как нефтяные доходы являлись
одним из основных источников дохода государственного бюджета, снижение цен на
нефть серьезно повлияло на экономическую ситуацию в стране. Более того, санкции, которые были направлены против
российской оборонной промышленности,
энергетики и государственных финансовых институтов, оказали дополнительное
негативное воздействие на экономику, сократив объемы бюджетных поступлений и
вызвав бюджетный дефицит. К примеру,
дефицит российского федерального бюджета составил 3,4% от ВВП или 52,3 млрд.
долл. США в 2016 году, тогда как год назад
данный показатель составлял 2,4% от ВВП
или 34,5 млрд. долл. США В период 20122014 годов бюджетный дефицит составлял
менее 0,5% от ВВП. Кроме того, по данным
ФСГС, в 2016 году доля доходов от экспорта нефти и газа от общих поступлений в
федеральный бюджет составляла 35,9%
или 85,1 млрд. долл. США, что стало самым
низким показателем за последние 10 лет.
Второй самый низкий показатель доли до-

тигізді. Мысалға Ресей Федерациясының
мемлекеттік статистика федералдық қызметі (Росстат) деректеріне сәйкес, 2000
жылы ЖІӨ-ге шаққанда мемлекеттік
қарыз 61,4%-ды құрады, ал 2005 жылы
бұл көрсеткіш 14,2%-ға дейін төмендеді.
2006 жылы мемлекеттік қарыздың ЖІӨге қатынасы бір таңбалы (9,0%) болып,
2008 жылы жаһандық экономикалық
дағдарысқа дейін ең төменгі коэффициентке (6,5%) жетті. 2013 жылға дейін
бір таңбалы болған бұл көрсеткіш, 2013
жылы 10,6%-ға дейін артып, содан бері
үнемі өскен болатын. Мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қатынасы 2014 жылы
13,2%-ға дейін, ал 2015 жылы 13,6%-ға
дейін өсті.
ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекеттік қарызда салыстырмалы түрде үлкен өсім
(2,6%) болғанын көруге болады (2013
жылғы 10,6%-дан 2014 жылы 13,2%-ға
дейін өсті). Себебі 2014 жылдың ортасынан бастап мұнай бағасы төмендей
бастады және 2014 жылдың наурыз-сәуір
айларында кейбір батыс елдері Украина/Қырым дағдарысына байланысты Ресейге қарсы санкциялар енгізді. Мұнай
экспортынан түсетін табыс мемлекеттік
бюджеттің негізгі қаражат көздерінің
бірі болғандықтан, мұнай бағасының
төмендеуі ел экономикасына кері әсерін
тигізді. Сонымен қатар, негізінен Ресейдің қару-жарақ өнеркәсібіне, энергетика ұйымдары мен мемлекеттің қаржы
ұйымдарына бағытталған санкциялар
бюджет түсімдерінің азаюына себеп
болып, жоғары бюджет тапшылығын
туғызу арқылы экономикаға қосымша
теріс әсер етті. Мысалы, Ресей федералды бюджет тапшылығы 2015 жылы
ЖІӨ-нің 2,4%-ын немесе 34,5 млрд. долларды құраса, 2016 жылы ЖІӨ-нің 3,4%ын немесе 52,3 млрд. долларды құрады. Ал 2012-2014 жылдар аралығында
бюджет тапшылығы ЖІӨ-нің 0,5%-ынан
төмен болды. Сонымен қатар, Росстат
2016 жылы мұнай-газ саласынан түсетін
түсімдердің жалпы федералдық бюджет
кірістеріндегі үлесі 35,9%-ды немесе 85,1
млрд. долларды құрады деп хабарлады.
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ходов от экспорта нефти и газа был зафиксирован в 2007 году, когда он снизилась до
37,2% от общих доходов бюджета.
Министерство финансов России ожидает, что доля доходов от экспорта нефти
и газа от общих поступлений в федеральный бюджет не претерпит серьезных изменений в 2017-2019 годах и останется на
уровне 36%-37%. Также отмечается, что
в следующие три года дефицит бюджета
будет снижаться. Ожидается, что в 20172019 годах дефицит бюджета составит
соответственно 3,2%, 2,2% и 1,2% от ВВП.
Правительство планирует достигнуть этой
цели путем снижения ненефтегазового
дефицита бюджета с 9,4% в 2016 году до
6,6% в 2019 году. Стоит также отметить,
что правительство планирует снизить дефицит бюджета посредством сокращения
бюджетных расходов. К примеру, отношение расходов на социальную политику к
ВВП планируется сократить с 12,7% в 2016
году до 12,2% в 2017 году, тогда как долю
расходов на оборону, национальную экономику, образование по отношению к ВВП
планируется сократить соответственно с
7,2%, 4,5% и 3,7% в 2016 году до 4,9%, 3,9%
и 3,5% в 2019 году.
В 2017-2018 годах Министерство финансов планировало покрывать дефицит
бюджета посредством трансфертов из Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния (соответственно 32,1 и 20,5
млрд. долл. США). Однако, в 2019 году Министерство финансов собирается потратить лишь 2,5 млрд. долл. США из этих двух
фондов. В течение трех последующих лет
оставшиеся части дефицита будут в основном покрываться за счет увеличения внутреннего государственного долга, в то же
время правительство планирует снизить
уровень внешнего государственного долга
с 3,7% от ВВП в 2016 году до 3,6% от ВВП в
2019 году. Таким образом, российское правительство в 2017-2019 годах планирует
покрыть свой бюджетный дефицит за счет
внутреннего финансирования в размере
соответственно 16,4 млрд. долл. США, 14,9
млрд. долл. США и 17,6 млрд. долл. США.
В заключение, в условиях сохранения
негативных внешних макроэкономических
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Бұл соңғы 10 жылдағы ең төменгі көрсеткіш болып табылады.
Ресей Қаржы министрлігі 2017-2019
жылдары мұнай-газ саласынан түскен
түсімдердің жалпы федералдық бюджет кірістеріндегі үлесі айтарлықтай
өзгермей, 36-37% деңгейінде қалады
деп күтуде. Алайда, бюджет тапшылығы
алдағы үш жылда азаятын болады деп
атап өтілді. 2017-2019 жылдары бюджет
тапшылығы тиісінше ЖІӨ-нің 3,2%, 2,2%
және 1,2%-ын құрайды деп күтілуде. Ресей Үкіметі бұл мақсатқа мұнай-газдан
тыс бюджет тапшылығын 2016 жылғы
9,4%-дан 2019 жылы 6,6%-ға дейін
төмендету арқылы жетпекші. Осы орайда үкімет бюджет шығындарын азайту
арқылы бюджет тапшылығын төмендетуді жоспарлап отырғанын атап өткен жөн. Мысалы, 2016 жылы 12,7%-ды
құраған әлеуметтік шығыстардың ЖІӨге қатынасы 2017 жылы 12,2%-ға дейін
төмендейді деп жоспарлануда. Ұлттық
қорғаныс мұқтаждарына жұмсалатын
шығыстардың ЖІӨ-ге қатынасы, ұлттық
экономикаға жұмсалатын шығыстардың
ЖІӨ-ге қатынасы және білім беру бойынша шығыстардың ЖІӨ-ге қатынасы
2016 жылы тиісінше 7,2%, 4,5% және
3,7%-ды құраған болса, 2019 жылы бұл
көрсеткіштер тиісінше 4,9%, 3,9% және
3,5%-ға дейін төмендетілуі жоспарлануда.
2017 және 2018 жылдары Қаржы министрлігі бюджет тапшылығын Ресей
Резервтік қорымен Ұлттық әл-ауқат қорынан (тиісінше 32,1 млрд. доллар және
20,5 млрд. доллар) трансперттер бөлу
арқылы жабуды жоспарлап отыр. 2019
жылы Қаржы министрлігі осы екі қордан
тек 2,5 млрд. доллар бөлуді қарастыруда.
Осы үш жыл ішінде бюджет тапшылығының қалған бөлігі негізінен ішкі мемлекеттік қарызбен жабылады деп жоспарланып отыр және Үкімет 2016 жылы
ЖІӨ-нің 3,7%-ын құраған сыртқы мемлекеттік қарыз деңгейін 2019 жылы ЖІӨнің 3,6%-ына дейін төмендетуді көздеп
отыр. Осылайша, 2017-2019 жылдары Ресей Үкіметі бюджет тапшылығын
тиісінше 16,4 млрд. доллар, 14,9 млрд.
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и геополитических факторов, государственный долг России будет продолжать
расти. Здесь важно отметить, что высокий
уровень государственного долга всегда сопряжен с риском того, что правительство
ухудшит свой платежный баланс, что отрицательно повлияет на реальную экономику. Российская экономика сталкивается
именно с таким риском. В этом отношении
для того, чтобы избежать разрушительных
последствий для экономики, вызванных
увеличением уровня государственного
долга, российскому правительству следует
проводить эффективную бюджетную политику, выстраивая эффективную стратегию в отношении государственного долга
и сохраняя его на приемлемом уровне.

доллар және 17,6 млрд. доллар көлеміндегі ішкі қарызбен жабуды жоспарлауда.
Қорытындылай келе, жағымсыз сыртқы макроэкономикалық және геосаяси факторларда өзгеріс болмаған
жағдайда Ресейдің мемлекеттік қарызы өсе беретіндігін болжауға болады.
Мемлекеттік қарыз деңгейінің жоғары
болуының Үкіметтің мемлекеттік қаржы
балансын нашарлату және нақты экономикаға теріс әсер ету қаупінің бар екенін
атап өткен жөн. Бұл жағдай Ресей экономикасына да қауіп төндіруде. Осы мағынада, мемлекеттік қарыздың жоғары
деңгейінің экономикаға жойқын әсерін
азайту мақсатында Ресей Үкіметі елге
тиімді мемлекеттік қарыз саясатын жүзеге асырып, мемлекеттік қарыз деңгейін
қолайлы деңгейде сақтау және мемлекеттік қарыз кірістерін тиімді қоғамдық
жұмыстардың жүзеге асырылуында пайдалану арқылы нәтижелі мемлекеттік
қарыз саясатын жүзеге асыра алады.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИРАН В
ПОСТСАНКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
САНКЦИЯЛАРДАН КЕЙІН ИРАНҒА ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК
ИНВЕСТИЦИЯЛАР АҒЫНЫ
Женгизхан Жаналтай*
Иран и страны группы 5+1 (Китай,
Франция, Германия, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки)
14 июля 2015 года после двухлетнего периода переговоров по иранской ядерной
программе подписали Совместный комплексный план действий (JCPOA). Согласно соглашению, Иран должен был значительно сократить запасы обогащенного
урана, в то время как Европейский Союз
(ЕС) согласился отменить наложенные экономические санкции, а Соединенные Штаты Америки (США) - вторичные санкции в
отношении Тегерана. После того, как 14 января 2016 года Международное агентство
по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердило соблюдение Ираном условий соглашения, ЕС и США, согласно договоренности, одновременно сняли наложенные
ими санкции.
Соглашение об отмене санкций способствовало экономическому росту в стране,
обеспечив приток прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) и нормализовав отношения с европейскими государствами. В
первый год после отмены санкций Ирану
удалось привлечь ПИИ на сумму 11,8 млрд.
долл. США, что в 6 раз превысило аналогичный показатель в 2015 году. В феврале
2016 года министр экономики Ирана Али
Тайебния сообщил, что до конца текущего
финансового года (20 марта 2017 года) Тегеран ожидает привлечь ПИИ на сумму 15
млрд. долл. США. Более того, отмена санкций открыла Ирану возможность получить
доступ к своим замороженным активам на
сумму более 150 млрд. долл. США. На данный момент разморожено более 30 млрд.
долл. США данных активов Ирана.

Иран мен P5+1 елдері (Қытай, Франция, Германия, Ресей, Ұлыбритания және
Америка Құрама Штаттары) Иран ядролық бағдарламасы жөніндегі 2 жылға
созылған келіссөздерден кейін 2015
жылы 14 шілдеде Бірлескен іс-қимыл кешенді жоспарына қол қойды. Келісімге
сәйкес, Иран байытылған уран қорын
айтарлықтай дәрежеде азайтуға келісті.
Ал Еуропалық одақ (ЕО) пен Америка
Құрама Штаттары (АҚШ) Тегеранға қарсы санкцияларды алып тастау шешімін
қабылдады. 2016 жылы 14 қаңтарда
Иранның келісімге сәйкестігі Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік
(МАГАТЭ) тарапынан мақұлданғаннан
кейін ЕО және АҚШ келісім аясында
санкцияларды алып тастады.
Санкцияларды алып тастау туралы
келісім Иранға тікелей шетелдік инвестиция (ТШИ) ағындарын тарту арқылы
экономикалық өсімді ішінара арттырып,
Иранның еуропалық елдермен сауда қатынастарын жақсартты. Санкциялардан
кейінгі кезеңнің бірінші жылында Иран
11,8 млрд. доллар көлемінде ТШИ тарта алды. Бұл көрсеткіш 2015 жылғыға
қарағанда 6 есе жоғары. 2016 жылы
ақпанда Иран Экономика министрі Әли
Таебниа Тегеран елдегі қаржы жылының
соңына дейін (2017 жыл 20 наурыз) 15
млрд. доллар көлемінде ТШИ ағынын
күтуде деп хабарлады. Сонымен қатар,
санкциялардың алынуы Иранның шетел
банктерінде бөгеу қойылған 150 млрд.
долларлық активтеріне қол жеткізуін
қамтамасыз етті. Бүгінгі күнге дейін
Иранның 30 млрд. доллардан астам бөгеу қойылған активтері босатылды.

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ccanaltay@hotmail.com
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Если рассмотреть распределение привлеченных ПИИ по секторам, то большая
часть, а именно, 8,1 млрд. долл. США, приходится на сектор водоснабжения и энергетики (включая возобновляемые источники энергии) в рамках 35 различных
проектов. Сектор услуг и туризма привлек
ПИИ на сумму 1,53 млрд. долл. США для
реализации 17 проектов, тогда как сектор
промышленности и горнодобывающей
отрасли привлекли 1,53 млрд. долл. США
на реализацию 48 проектов. Кроме того,
на нужды сельскохозяйственного сектора
удалось привлечь инвестиций на общую
сумму 512 млн. долл. США для реализации
8 проектов, тогда как сектор транспорта и
телекоммуникации привлек 259 млн. долл.
США для реализации 3 проектов. Что касается регионального распределения, то
провинция Северный Хорасан получила
самую крупную долю инвестиций на сумму 3,37 млрд. долл. США, за ней следует
провинция Восточный Азербайджан с 1,5
млрд. долл. США и провинция Систан и Белуджистан с 1,2 млрд. долл. США.
Следует признать, что иранские чиновники стараются поощрить инвесторов
вкладываться в сектора, где окупаемость
инвестиций произойдет за относительно короткие сроки. Например, срок окупаемости гостиничного бизнеса в Иране
составляет около 3-5 лет, в то время как
срок окупаемости в нефтегазовом секторе намного выше. Более того, в 2016 году
предприятия малого и среднего бизнеса
(МСБ) привлекли инвестиций на сумму 653
млн. долл. США из Турции, Азербайджана,
Китая, Германии, Франции, Объединенных
Арабских Эмиратов и других стран. Вдобавок правительство Ирана также инвестировало 3,5 млрд. долл. США на развитие
МСБ в 2016 году. Финансирование со стороны иранского правительства позволило
запустить 3319 промышленных объектов.
Отмена санкций позволила устранить
преграды, препятствовавшие развитию
экономических отношений между странами ЕС и Ираном. К примеру, в мае 2016
года представители более 300 немецких
компаний посетили Иран с целью обсудить возможности для инвестирования в
40

Бекітілген ТШИ ағындарының сала
бойынша бөлінуінде ең үлкен үлес 35
түрлі жобаға 8,1 млрд. доллар көлемінде ТШИ тартылған су және энергетикалық секторға (жаңартылатын энергия
көздерін қоса алғанда) тиесілі. Қызмет
көрсету және туризм салалары 17 жобаға 1,53 млрд. доллар көлемінде ТШИ
тартса, өнеркәсіп және таукен секторларына 48 жоба үшін 1,53 млрд. доллар
бөлінді. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы секторында 8 жоба үшін 512
млн. доллар, ал тасымалдау және телекоммуникация секторында 3 жоба үшін
259 млн. доллар көлемінде инвестиция
жасалды. Аймақ бойынша бөлінуінде
Солтүстік Хорасан провинциясы 3,37
млрд. долларлық көрсеткішпен инвестициялардың ең үлкен үлесін алған аймақ
болып табылады. Шығыс Әзірбайжан
провинциясына 1,5 млрд. доллар, ал
Систан және Белуджистан провинциясына 1,2 млрд. доллар көлемінде инвестиция жасалды.
Иран лауазымды тұлғаларының инвесторларды өтелу мерзімі қысқа болған
салаларға инвестиция жасауға ынталандырғандарын атап өткен жөн. Мысалы,
Иранда қонақжай секторы үшін өтеу
мерзімі шамамен 3-5 жыл болса, мұнай
өнеркәсібі үшін әлдеқайда ұзағырақ. Сонымен қатар, 2016 жылы шағын және
орта бизнестер (ШОБ) Түркия, Әзірбайжан, Қытай, Германия, Франция, Біріккен
Араб Әмірліктері және басқа елдерден
653 млн. доллар көлемінде инвестиция
тартты. Бұған қоса, Үкімет 2016 жылы
ШОБ-тарға көмек ретінде 3,5 млрд.
доллар несие берді. Нәтижесінде, Иран
үкіметінен қаражат алу арқылы 3,319
кәсіпорын қайтадан ашылды.
Санкциялардың алынуы ЕО мүшелерінің Иранмен экономикалық қарым-қатынастарын дамыту жолындағы
кедергілерді алып тастады. Мысалы, 2016
жылы мамырда 300-ден астам неміс
компаниясының өкілдері машина жасау, денсаулық сақтау, автомобиль және
энергетика салаларына инвестиция
жасау әлеуетін талқылау үшін Иранға
барып қайтты. Сонымен қатар, Иранға
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машиностроение, здравоохранение, автомобилестроение и энергетику. Однако,
если говорить об инвестициях с точки зрения размера капиталовложений, то первое место занимает Испания, вложившая
в Иран 3,2 млрд. долл. США, за которой
следует Германия с инвестициями в размере 2,96 млрд. долл. США. Кроме того, в
2016 году приток ПИИ из Франции и Великобритании составил соответственно 389
и 260 млн. долл. США.
Несмотря на то, что власти Ирана смогли привлечь значительный объем ПИИ в
разные сектора экономики страны, существует ряд обстоятельств, препятствующих
привлечению еще больших объемов инвестиций. После того как ядерная сделка
вступила в силу в январе 2016 года западные инвесторы возобновили деловые
контакты с Ираном. Такие европейские
банки, как KBC Bank и DZ Bank начали
предоставлять своим европейским клиентам услуги по транзакциям иранскими
компаниями. Однако, в постсанкционный
период американские инвесторы и банки все еще не решаются вести бизнес с
Ираном. Это можно объяснить тем, что
американские компании стремятся минимизировать риск попадания под санкции,
так как их иранские партнеры могут быть
связаны с иранцами из Списка лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN)
и Списка лиц, нарушивших режим международных санкций (FSE). Несмотря на
то, что Управление контроля иностранных
активов (OFAC) при Министерстве финансов США и другие институты, ответственные за исполнение санкций, объявили,
что первичные американские санкции
не должны рассматриваться как барьер
для компаний, желающих вести законный
бизнес с Ираном, все еще сохраняются
потенциальные риски непреднамеренного ведения дел с лицами из санкционных
списков. Кроме того, внешняя политика
нового президента Дональда Трампа не
внушает оптимизма в отношении будущего американо-иранских отношений.
Тем не менее, несмотря на отсутствие
американских инвестиций после отмены
санкций, Иран все же встал на путь укре-

ТШИ ағындарына инвестиция мөлшері
тұрғысынан қараған кезде Испанияның
3,2 млрд. доллармен бірінші орында
екенін байқауға болады. Екінші орында 2,96 млрд. доллармен Германия тұр.
2016 жылы Франция мен Ұлыбританиядан келген ТШИ ағындары тиісінше 389
млн. доллар және 260 млн. долларды
құрады.
Иран билігі елдің түрлі секторларына
ТШИ-дің елеулі көлемін тарта алса да,
неғұрлым көбірек ТШИ тартуға кедергі
келтіретін бірқатар жағдайлар бар. 2016
жылғы қаңтар айында Бірлескен іс-қимыл кешенді жоспары келісімі жүзеге
асырылғаннан кейін Батыс инвесторларының Иранмен сауда байланыстарын
қайта жандандырғаны мәлім. Мысалы,
KBC Банк және DZ Банк сияқты еуропалық банктер еуропалық клиенттер
мен ирандық компаниялар арасында
транзакциялық қызмет көрсете бастады. Алайда, санкциялардан кейін АҚШ
инвесторлары мен банктер әлі күнге
дейін Иранмен бизнес жүргізуден қалыс
қалуда. Себебі америкалық компаниялар Арнайы тағайындалған ұлттық тізім
(SDN) және Шетелдік санкциялардан
жалтарғандар тізіміне (FSE) кірген ирандық компаниялармен байланысты болу
ықтималы бар ирандық серіктестермен
істес болып, санкциялар тізіміне ену
қаупіне ұшырағысы келмейді. АҚШ Қазынашылық Департаментінің Шетелдік
активтерге бақылау жүргізу жөніндегі
департаменті (OFAC) және санкцияларды іске асыру жөніндегі өзге де жауапты
мекемелер АҚШ санкциялары Иранмен
заңды бизнес жүргізетін компанияларға
кедергі ретінде қарастырылмауы тиіс
деп мәлімдеген болатын. Алайда бұған
қарамастан, тізімдерге енген және бизнес жүргізуге тыйым салынған тұлғалармен байқаусызда істес болу қаупіне
қатысты алаңдаушылықтар әлі де бар.
Сондай-ақ, АҚШ-тың жаңа президенті
Дональд Трамптың сыртқы саясаты
АҚШ-Иран қарым-қатынастарының болашағына қатысты белгісіздік туғызуда.
Дегенмен,
санкциялардан
кейінгі кезеңде АҚШ инвестицияларының
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пления своей национальной экономики.
К примеру, рост ВВП страны достиг 4,2%
в 2016 году по сравнению с отрицательным ростом ВВП (-6,8%) в 2012 году. Кроме
того, уровень инфляции по индексу потребительских цен (ИПЦ) снизился до 12,6%
в 2016 году по сравнению с 45,1% в 2012
году. Таким образом, привлекая большие
объемы ПИИ, Тегерану удалось провести
важные реформы в банковском секторе и
улучшить условия ведения бизнеса в стране, что позволило Ирану больше интегрироваться в международные рынки.
Однако, для дальнейшего экономического развития стране требуется обеспечить приток более значительных объемов
ПИИ. Согласно шестому 5-летнему плану
развития (2016-2021 годы), Иран ставит
цель нарастить производственные мощности по выработке электроэнергии с
75000 МВт до 105000 МВт, на что потребуются инвестиции на сумму 50 млрд. долл.
США. Для развития горнодобывающей
промышленности Ирану требуется еще
порядка 50 млрд. долл. США инвестиций,
при этом 30 млрд. долл. США из этой суммы требуется на развитие сталелитейной
промышленности, а оставшаяся часть – на
производство меди, алюминия и других
металлов. Таким образом, иранское правительство планирует привлечь инвестиций на общую сумму 250 млрд. долл. США
на развитие 12 отраслей экономики, в том
числе нефтегазовой, горнодобывающей
и электротехнической отрасли. Исходя из
этого, Тегерану необходимо найти способ завоевать доверие заинтересованных
иностранных инвесторов и объединить
политическую элиту вокруг идеи о том,
что приток ПИИ в страну открывает новые
возможности, а не несет угрозу экономике.
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жетіспеушілігіне қарамастан, Иран өзінің
ұлттық экономикасын нығайта бастады.
Мысалы, 2012 жылы теріс өсім (-6,8%)
қарқынына ие болған елдің ЖІӨ-і 2016
жылы 4,2%-ға жетті. Сонымен қатар,
тұтыну бағасының индексі (ТБИ) негізінде өлшенген инфляция қарқыны 2012
жылы 45,1% болса, 2016 жылы 12,6%-ға
дейін төмендеді. Сондықтан, Тегеран көп
мөлшерде ТШИ тарту арқылы елдің банк
секторында маңызды реформаларды
жүзеге асырып, Иранның халықаралық
нарықтарға одан әрі интеграциялауына
мүмкіндік берген бизнес ортаны жақсарта алды.
Алайда, экономикалық дамуды одан
әрі арттыру үшін елге көбірек ТШИ тарту қажет. Мысалы, алтыншы 5 жылдық
даму жоспарына (2016-2021) сәйкес
Иран электр энергиясын өндіру әлеуетін 75,000 МВт-тан 105,000 МВт-қа
дейін арттыруды көздеп отыр, ал бұл
үшін 50 млрд. доллар көлемінде инвестиция қажет. Иранның таукен саласын
дамыту үшін де 50 млрд. долларлық инвестиция қажет. Бұл соманың 30 млрд.
долларын болат құю өнеркәсібіне, ал
қалғанын мыс, алюминий және басқа да
салаларға инвестициялау қажет. Қорытындылай келе, Иран үкіметі мұнай, газ,
таукен өнеркәсібі және электрониканы
қоса алғанда жалпы 12 негізгі секторға
250 млрд. доллар көлемінде инвестиция
тартуды жоспарлап отыр. Сондықтан, Тегеран шетелдік инвесторлардың сенімін
жаулап алып, елдің саяси элитасын ТШИ
ағындарын экономикалық жылыстау
емес, керісінше мүмкіндік екеніне иландыру қажет.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
КАЗАХСТАНА
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ
САЯСАТЫНЫҢ СОҢҒЫ ҮРДІСТЕРІ
Канат Маханов*
Как известно, экономика Казахстана
сильно зависит от добывающего сектора,
что влечет за собой определенные последствия при координировании бюджетной политики. В течение 2014-2016 годов
нефтегазовые доходы Казахстана сократились почти на две трети. Такое резкое
снижение потребовало от правительства
пересмотра бюджетной политики. В целом бюджетная политика Казахстана видоизменяется, переходя от модели бюджета,
основанной главным образом на поступлениях от экспорта нефти и газа, к новой
модели бюджета, которая опирается на
диверсификацию источников доходов.
Следует признать, что дефицит бюджета Казахстана непрерывно рос с 2006 года,
достигнув пика в 2014 году и превысив 1
трлн. тенге. Однако, благодаря разумной
фискальной политике, включавшей такие
меры, как сокращение бюджетных расходов на обеспечение общественной безопасности, культуру и спорт, жилищное
строительство и коммунальные услуги, а
также благодаря увеличению трансфертов
из Национального фонда, начиная с 2014
года дефицит бюджета стал снижаться. В
2016 году дефицит бюджета сократился до
737,7 млрд. тенге по сравнению с 915 млрд.
тенге в 2015 году. Благодаря вышеуказанным ограничительным мерам, в 2016 году
дефицит бюджета составил около 1,6% от
ВВП, что можно считать приемлемым.
Стоит также отметить, что в 2016 году
расходы государственного бюджета увеличились на 14,7% до 9433,7 млрд. тенге
или 20,4% от ВВП. Правительству удалось
увеличить финансирование основных
категорий расходов бюджета, таких как
образование (22,3%), здравоохранение
(20,3%), социальные пособия (15,4%), жи-

Мәлім болғандай, Қазақстан экономикасы кен игеру өнеркәсібіне айтарлықтай дәрежеде тәуелді және бұл
жағдай қаржы саясатын үйлестіруге
де әсер етуде. 2014-2016 жылдары Қазақстандағы мұнай және газ кірістері
шамамен үштен екіге төмендеді. Бұл
кірістердің күрт төмендеуі қаржы саясатының әсерін қайта қарауды қажет
етеді. Жалпы алғанда Қазақстан экономикасындағы қаржы саясаты мұнай-газ
табысына негізделген модельден табыс
көздерін әртараптандыруға негізделген
жаңа бюджеттік модельге көшуде.
Қазақстан экономикасындағы бюджет
тапшылығы 2006 жылдан бастап үнемі
өсіп отырды және 2014 жылы 1 триллион теңгеден асып, ең жоғары деңгейге жетті. Алайда, қоғамдық қауіпсіздік,
мәдениет және спорт, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықта бюджеттік
шығыстарды қысқарту, сондай-ақ Ұлттық қордан трансферттерді ұлғайтуды
қамтитын қаржы саясатына байланысты
2014 жылдан бастап бюджет тапшылығы
төмендей бастады. 2015 жылы бюджет
тапшылығы 915 миллиард теңгені құрап,
2016 жылы 737,7 миллиард теңгеге дейін
төмендеді. Жоғарыда аталған бюджеттік шектеу саясатының арқасында 2016
жылы бюджет тапшылығы ЖІӨ-нің шамамен 1,6%-ын құрады.
2016 жылы мемлекеттік бюджеттің шығыстары 14,7%-ға артып, 9,433,7
миллиард теңгені (ЖІӨ-нің 20,4%-ын)
құрады. Үкімет білім беру (22,3%), денсаулық сақтау (20,3%), әлеуметтік жәрдемақылар (15,4%), тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (14,5%), мәдениет,
спорт, туризм және БАҚ (11,2%) және
қоғамдық қауіпсіздік, құқықтық, сот,

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. username1006@gmail.com
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лищное строительство и коммунальные
услуги (14,5%), культура, спорт, туризм и
СМИ (11,2%), а также общественная безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность (4,8%).
При этом, бюджетные поступления выросли на 21,9% и составили 9308,5 млрд.
тенге или 20,2% ВВП в 2016 году. Кроме
того, по сравнению с 2015 годом в 2016
году бюджетные поступления выросли на
23,3%, тогда как неналоговые поступления
и трансферты из Национального фонда
увеличились соответственно на 64,3% и
16,2%. Выросли налоговые поступления
от всех категорий налоговых платежей,
за исключением поступлений налога на
добавленную стоимость. Рост бюджетных
поступлений превысил рост расходов, что
улучшило ситуацию с уровнем дефицита
бюджета.
Как известно, государственный бюджет
состоит из республиканского бюджета,
исполняемого центральным правительством, и местными бюджетами, реализуемыми местными административными
органами. В 2016 году доходы местных
бюджетов выросли на 17,7%, а расходы
выросли на 22,6%, что привело к увеличению дефицита местного бюджета на
30%. Доходы и расходы республиканского
бюджета составили 7662,2 млрд. и 7899,8
млрд. тенге, что увеличило дефицит республиканского бюджета на 18,7%. В течение
последних четырех-пяти лет наблюдается
тенденция роста доходов местных бюджетов, тогда как доходы республиканского бюджета снижаются. Таким образом,
с 2014 года отношение доходов местных
бюджетов к доходам республиканского
бюджета уменьшилось с 0,64 до 0,56, а
соотношение между расходами сократилось незначительно с 0,56 до 0,53. Данный
тренд привел к ослаблению роли местных
бюджетов в реализации бюджетной политики, что привело к снижению ее эффективности. Исходя из этого, бюджетно-финансовая децентрализация стала одной из
основных целей правительства. В связи с
этим, в июне 2017 года Президент подписал указ о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам
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қылмыстық атқару қызметі (4,8%) сияқты мемлекеттік шығыстардың негізгі
санаттарын арттырды. Сонымен бірге,
2016 жылы бюджет кірістері 21,9%-ға
артып, 9,308,5 миллиард теңгені немесе ЖІӨ-нің 20,2%-ын құрады. Бұдан
басқа, 2016 жылы салық түсімдері 2015
жылмен салыстырғанда 23,3%-ға артты,
ал салықтық емес түсімдер мен Ұлттық
Қордан жасалған трансферттер тиісінше
64,3% және 16,2%-ға артты. Қосылған
құн салығы түсімдерін қоспағанда, салық түсімінің барлық санаттары өсті.
Мемлекеттік кірістердің артуы мемлекеттік шығындардың ұлғаюынан асып
түсті, бұл бюджет тапшылығына оң
әсерін тигізді.
Белгілі болғандай, мемлекеттік бюджет орталық үкімет орындайтын республикалық бюджеттен және жергілікті
әкімшіліктер орындайтын жергілікті
бюджеттен тұрады. 2016 жылы жергілікті
бюджет кірістері 17,7%-ға, ал жергілікті
бюджет шығындары 22,6%-ға өсті. Бұл
жергілікті бюджет тапшылығының 30%ға артуына алып келді. Республикалық
бюджет кірістері мен шығыстары сәйкесінше 7,662,2 миллиард және 7,899,8
миллиард теңгені құрады. Бұл республикалық бюджет тапшылығын 18,7%-ға
арттырды. Соңғы төрт-бес жыл ішінде
жергілікті бюджет кірістерінің өсу үрдісі
байқалса, республикалық бюджет кірістері төмендеу үрдісінде болды. Осылайша, 2014 жылдан бастап жергілікті бюджет кірістерінің республикалық
бюджет кірістеріне қатынасы 0,64-тен
0,56-ға дейін төмендесе, жергілікті бюджет кірістерінің республикалық бюджет
шығыстарына қатынасы 0,56-дан 0,53-ке
дейін азайды. Бұл қаржы саясатын іске
асырудың тиімсіздігіне әкеліп, қаржы
саясатын іске асыруда жергілікті бюджеттердің рөлін әлсіретті. Сондықтан,
фискалдық орталықсыздандыру Үкіметтің негізгі міндеттеріне айналды. Осыған
орай, 2017 жылдың маусымында Елбасы «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне жергілікті өзінөзі басқаруды дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгі-
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развития местных органов власти, согласно которым, начиная с 2018 года, селения,
в которых проживают не менее 2000 жителей, будут иметь свои собственные бюджеты.
Главные приоритеты бюджетной политики и налогового администрирования в
условиях низких цен на нефть и сокращения нефтяных доходов были обозначены
в последних двух Посланиях Президента
народу Казахстана. В Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Президент
Назарбаев выделил три ключевые цели
бюджетной политики и налогового администрирования. Во-первых, необходимо радикально повысить эффективность
бюджетных расходов, особенно расходов
Министерств труда и социальной защиты,
здравоохранения, образования и науки,
так как на них приходится более 40% республиканского бюджета. Во-вторых, повысить эффективность гарантированных
трансфертов из Национального фонда,
сократив объемов этих трансфертов до 2
трлн. тенге к 2020 году. В-третьих, правительству необходимо улучшить процесс
мониторинга и контроля внешних и внутренних займов квазигосударственного
сектора.
По причине сильных колебаний цен
на нефть и перехода от фиксированного к
плавающему курсу валюты, что привело к
падению курса тенге на 73% в 2015 году,
бюджетная политика Казахстана вступила
в период, характеризующийся высоким
уровнем неопределенности, что затрудняет подготовку правительством надежных
бюджетных прогнозов на средне- и долгосрочную перспективу. Действительно,
с 2014 года из-за высокой волатильности
цен на нефть и обменного курса бюджетное планирование стало затруднительно, а внесение поправок в бюджет стало
довольно частым явлением. К примеру, в
начале 2017 года парламенту Казахстана
пришлось внести существенные поправки
в государственный бюджет на 2017-2019
годы, увеличив прогнозируемые цены на
нефть с 35 долл. США до 50 долл. США за
баррель и изменив расчетный курс тенге/доллар с 360 до 330. Согласно новому

зу туралы» заңға қол қойды. Оған сәйкес
2018 жылдан бастап кемінде 2000 адам
немесе одан да көп тұрғындары бар
ауылдар өздерінің бюджеттеріне ие болады.
Мұнай бағасының төмендеуі мен
мұнай түсімінің азаюына байланысты
қаржы саясаты мен салық әкімшілігіндегі
басты басымдықтар Президенттің соңғы
екі жолдауында көрсетілген. Президент
Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылдың
31 қаңтарындағы Қазақстан халқына
жолдауында қаржы саясаты мен салық
әкімшілігінің үш негізгі міндетін қойды.
Бірінші міндет – бюджет шығыстарының, әсіресе республикалық бюджеттің 40%-ынан астамын құрайтын Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Денсаулық сақтау министрлігі,
Білім және ғылым министрлігі шығындарының тиімділігін арттыру. Екінші міндет
– Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферттердің тиімділігін арттыру және
осы трансферттерді 2020 жылға дейін 2
триллион теңгеге дейін төмендету. Үшіншіден, Үкімет квази мемлекеттік сектордың ішкі және сыртқы қарыздарын
мониторингілеу және бақылау үдерісін
жетілдіруі керек.
Мұнай бағасының жоғары ауытқуына
және 2015 жылы теңгенің 73%-ға құнсыздануына әкеп соқтырған тиянақталған
айырбастау режимінен өзгермелі айырбастау режиміне ауысуға байланысты
Қазақстан экономикасының қаржы саясаты белгісіздікке тап болды. Бұл Үкіметтің орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезең үшін сенімді бюджеттік болжамдар
жасауын қиындатуда. Шындығында,
2014 жылдан бастап мұнай бағалары
мен айырбас бағамдарының жоғары
құбылмалылығы салдарынан бюджет
жоспарлары нақты болмады және бюджет түзетулері өте жиі жасалды. Мәселен,
2017 жылдың басында Қазақстан Парламенті 2017-2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бюджетке елеулі өзгерістер
енгізіп, болжанған мұнай бағасын барреліне 35 доллардан 50 долларға дейін
көтерді, ал болжанған KZT/USD бағамын
360-тан 330-ға дейін төмендетті. 2017
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2017:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

бюджету на 2017 год, ожидается значительное увеличение государственных расходов, главным образом благодаря новым
антикризисным мерам правительства. Как
ожидается, объем гарантированных трансфертов из Национального фонда останется
на уровне 2880 млрд. тенге. В результате в
2017 году прогнозируемый дефицит бюджета вырастет почти втрое с 581,1 млрд. до
1547,9 млрд. тенге и составит 3,2% от ВВП.
Вследствие этого министр национальной экономики Тимур Сулейменов в своем
недавнем интервью отметил, что, в связи с
данной проблемой, министерство готовит
предложение, согласно которому предполагается от трехлетнего бюджетного
планирования перейти к планированию
бюджета на один год. Данное предложение должно способствовать решению основные проблемы бюджетной политики,
содействия процессу использования финансовых средств в реальной экономике,
улучшая процесс мониторинга исполнения бюджета и стимулируя сотрудничество между государственным и частным
секторами.
Можно заключить, что текущие реформы и другие изменения в бюджетной
политике Казахстана являются ответом
правительства на современные экономические вызовы. Власти Казахстана реализуют разумную бюджетную политику,
проводя конкретные реформы для достижения финансовой стабильности. Однако,
успех данных реформ и принимаемых мер
невозможно полностью оценить без мониторинга процесса исполнения, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.
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жылға арналған жаңа бюджетке сәйкес,
Үкіметтің дағдарысқа қарсы жаңа шаралары арқасында мемлекеттік шығыстар
елеулі түрде ұлғаяды деп күтілуде. Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферттер 2,880,0 миллиард теңге деңгейінде
болады деп күтілуде. Нәтижесінде, 2017
жылы болжанған мемлекеттік бюджет
тапшылығы үш есе өсіп, 581,1 миллиард
теңгеден 1,547,9 миллиард теңгеге дейін өседі және ЖІӨ-нің 3,2%-ын құрайды
деп күтілуде.
Сондықтан, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі Тимур
Сүлейменов жақында берген сұхбатында осы мәселені шешу үшін Министрліктің үш жылдық бюджеттік жоспарлаудан
бір жылдық бюджеттік жоспарлауға көшуді көздейтін ұсыныс дайындағанын
мәлімдеді. Ұсыныс нақты экономикадағы
қаражатты пайдалану үдерісін жеңілдету, бюджеттің орындалуын бақылау
үдерісін жетілдіру, сондай-ақ мемлекеттік және жеке секторлар арасындағы
ынтымақтастықты ынталандыру арқылы
салық саясатының негізгі мәселелерін
шешуге бағытталған.
Қазақстан экономикасында қаржы
саясатында жүзеге асырылған ағымдағы
реформалар мен басқа да өзгерістерді
Үкіметтің
ағымдағы
экономикалық
қиындықтарға қарсы жауабы ретінде қарастыруға болады. Қазақстандық
билік қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында кейбір негізгі реформаларды енгізу арқылы пруденциалдық қаржы саясатын жүзеге асыруда.
Дегенмен, кем дегенде орта мерзімді
кезеңде іске асыру үдерісін бақыламай
тұрып осы реформалар мен саясат өзгерістерінің табысын толығымен бағалау
мүмкін емес.
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ДЕВАЛЬВАЦИЯ
Данияр Нурбаев*
С приходом к власти президента Шавката Мирзиеева в декабре 2016 года в
Узбекистане были инициированы значительные реформы в социальной и экономикой сферах. Так, к примеру, правительством были созданы новые свободные
экономические зоны (Ургут, Гиждуван, Коканд и Хазарасп, а также семь свободных
экономических зон фармацевтической
отрасли), улучшены правовые и экономические условия для ведения бизнеса
и начаты реформы в сфере налогообложения и образования. Кроме того, страна
предприняла успешные шаги по налаживанию отношений с соседями, особенно с
Таджикистаном и Кыргызстаном, и усилила
сотрудничество с такими международными организациями, как Европейский банк
реконструкции и развития, Всемирный
банк (ВБ) и Международный валютный
фонд (МВФ). Однако, одной из наиболее
важных реформ нового руководства стала
валютная реформа, благодаря которой национальная валюта - сум -стала свободно
конвертируемой.
12 ноября 1993 года узбекское правительство ввело сум-купоны, которые стали
транзитным платежным средством, заменившим советский рубль в соотношении
один к одному. Постоянная национальная
валюта была введена 1 июля 1994 года по
курсу один сум к 1000 сум-купонам с обменным курсом 25 сумов за 1 долл. США.
Однако, после потери двух третей своей
стоимости во второй половине 1994 года
сум стал одной из самых слабых валют
Центральной Азии. Из-за гиперинфляции,
с которой Узбекистан столкнулся в 1990-х
годах, правительству не удалось сделать
сум свободно конвертируемым. В 1996
году страна столкнулась со значительным
дефицитом платежного баланса, который
оказал давление на курс национальной

2016 жылы желтоқсанда Өзбекстан
Президенті Шавкат Мирзиеев билікке
келгеннен бастап елде маңызды әлеуметтік - экономикалық реформалар
жүргізілді. Мысалы, үкімет Ургут, Гиждуван, Қоқан және Хазараспта жаңа
еркін экономикалық аймақтарды ашып,
фармацевтикалық секторда жеті еркін
экономикалық аймақ құрды, сондай-ақ
бизнес жүргізудің құқықтық және экономикалық жағдайын жақсартумен бірге, салық және білім беру жүйелерінде
түрлі реформалар жасады. Сонымен қатар, Өзбекстан көрші мемлекеттермен,
әсіресе Тәжікстан және Қырғызстанмен
қарым-қатынастарын жақсартып, Еуропа қайта құру және даму банкі, Дүниежүзілік банк (ДБ) және Халықаралық
валюта қоры (ХВҚ) сынды халықаралық
ұйымдармен ынтымақтастықты тереңдетуде. Дегенмен, жаңа басшылық енгізген негізгі өзгерістердің бірі – елдің ұлттық валютасы болып табылатын сомды
еркін айырбастауға мүмкіндік беретін
валюталық реформа.
Өзбек үкіметі алғаш рет 1993 жылы
12 қарашада 1:1 қатынаста Кеңес рублін
алмастыратын өтпелі валютаны – сом
купондарды енгізді. 1994 жылы 1 шілдеде 1 сом = 1000 сом купон теңдігінде және айырбас бағамы 1 доллар үшін
25 сом болатын тұрақты валюта бірлігі
енгізілді. Алайда, 1994 жылдың екінші
жартысында құнының үштен екі бөлігін жоғалтқан сом Орталық Азиядағы
ең әлсіз жаңа валюталардың біріне айналды. 1990-шы жылдары Өзбекстанда
болған гиперинфляцияның салдарынан
үкімет сомды толығымен айырбасталатындай етіп жасай алмады. 1996 жылы
Өзбекстан маңызды төлемдер балансы
тапшылығының ұлттық валютаның айырбастау бағамына қысым көрсетуіне тап
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валюты. В результате, правительство поддерживало жесткий контроль над сумом и
ограничило доступ населения к иностранной валюте. Правительство установило
два официальных, хотя и завышенных,
валютных курса, а именно официальный
обменный курс, установленный Центральным банком Узбекистана (ЦБУ), и межбанковский привилегированный обменный курс для отдельных государственных
предприятий и лицензированных импортеров. Более того, до февраля 2017 года
большинство экспортеров были обязаны
конвертировать 50% валютной выручки
от экспорта в местную валюту по официальному обменному курсу. В феврале 2017
года доля обязательной конвертации была
снижена до 25%.
В таких условиях в стране появился третий обменный курс, так называемый курс
черного рынка, который был значительно выше официального курса валюты. В
действительности, в начале 2000-х годов
узбекское руководство предприняло несколько неудачных попыток перейти к
полностью конвертируемой валюте. Ввиду провальных попыток страны дерегулировать валютный рынок в 2000 году МВФ
покинул Узбекистан.
Однако, ситуация изменилась коренным образом, когда президент Мирзиеев
издал указ о первоочередных мерах по
либерализации валютной политики от 2
сентября 2017 года. После вступления в
силу данного указа 5 сентября 2017 года
ЦБУ девальвировал национальную валюту по отношению к иностранной почти на
96%. Официальный обменный курс вырос
примерно с 4200 сумов за 1 долл. США до
8100 за 1 долл. США, тогда как межбанковский привилегированный курс вырос с
4240 сумов за 1 долл. США до 8110 сумов
за 1 долл. США. ЦБУ постановил, что текущий обменный курс валюты должен находиться в коридоре 8000-8150 сумов за 1
долл. США. Как результат, официальный и
межбанковский курс превысили курс черного рынка, который на 4 сентября 2017
года составлял 7700 сумов за 1 долл. США.
Стоит отметить, что в начале августа 2017
года, т.е. за месяц до девальвации, обмен48

болды. Нәтижесінде, мемлекет халықтың
шетел валютасына қол жетімділігін шектеп, сомды қатаң бақылауда ұстады.
Үкімет көтеріңкі болса да екі заңды айырбас бағамын, атап айтқанда Өзбекстанның Орталық банкі (ӨОБ) белгілеген ресми айырбас бағамы және кейбір
мемлекеттік кәсіпорындар мен лицензияланған импорттаушылар үшін банкаралық арнаулы айырбас бағамын белгіледі.
Сонымен қатар, 2017 жылдың ақпан
айына дейін көптеген экспорттаушылар экспорттық түсімнің 50%-ын ресми
айырбастау бағамы бойынша жергілікті
валютаға аударуға міндетті болды. 2017
жылдың ақпанында міндетті айырбастау
пайызы 25%-ға дейін төмендеді.
Үшіншіден елде қара базар деп аталатын және әдетте ресми айырбастау бағамынан айтарлықтай жоғары айырбастау
бағамы пайда болды. 2000-шы жылдардың басында өзбек билігі валютаның
толық айырбасталымдылығын енгізуге
бірнеше рет әрекет жасаса да іске асыра
алмады. Нәтижесінде, елдің валюталық
нарықты реттей алмауына байланысты
2000 жылы ХВҚ Өзбекстаннан шығып
кетті.
Алайда 2017 жылдың 2 қыркүйегінде
Президент Мирзиеев валюталық саясатты ырықтандыру жөніндегі қаулыға
қол қойғаннан кейін жағдай түбегейлі
өзгерді. 2017 жылы 5 қыркүйекте бұл
қаулы күшіне енгеннен кейін ӨОБ ел валютасын шетел валютасына қатысты шамамен 96%-ға құнсыздан дырды. Ресми
айырбас бағамы 1 доллар үшін шамамен
4,200 сомнан 8,100 сомға дейін, ал банкаралық арнаулы айырбастау бағамы 1
доллар үшін 4,240 сомнан 8,110 сомға
дейін өсті. ӨОБ ағымдағы орташа айырбастау бағамы 1 доллар үшін 8,000-8,150
сом мөлшерінде болуы керек деп мәлімдеді. Нәтижесінде, 2017 жылы 4 қыркүйектегі жағдай бойынша ресми және банкаралық жаңа айырбастау бағамдары 1
доллар үшін 7,700 сомды құраған қара
базардың айырбастау бағамынан асып
түсті. 2017 жылы тамыз айының басында яғни девальвациядан бір ай бұрын
қара базардың айырбастау бағамы 1
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ный курс на черном рынке составлял около 8100-8200 сумов за 1 долл. США, однако, ожидаемая либерализация валютного
рынка спровоцировала его падение.
Согласно данному указу, физические и
юридические лица теперь могут свободно
покупать и продавать иностранную валюту. На самом деле, юридическим лицам теперь не требуется специальная лицензия
для покупки иностранной валюты в коммерческих банках, что облегчает операционную деятельность, такую как импорт
товаров, репатриация прибыли, погашение кредитов, оплата транспортных расходов и другие некоммерческие переводы.
Физические лица также могут свободно
покупать иностранную валюту в коммерческих банках с дальнейшим ее переводом на международную платежную карту,
которая должна использоваться только
для международных транзакций. В то же
время индивидуальные предприниматели,
импортирующие товары из-за границы,
тоже могут покупать иностранную валюту, используя банковский счет. Более того,
требование об обязательной конвертации
валютных поступлений от экспорта было
полностью отменено.
Текущие реформы должны способствовать экономической либерализации Узбекистана, укрепив макроэкономическую
стабильность и поддержав высокие темпы
экономического роста. В действительности, ограничения по конвертации валюты
создавали преграды для выхода иностранного капитала на узбекский рынок. Отсутствие конвертируемости не позволяло
иностранным инвесторам вести бизнес
в Узбекистане. К примеру, согласно ВБ, в
среднем доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП Узбекистана в 20002015 годах составляла 1,69%, тогда как в
других странах Центральной Азии эта доля
была в несколько раз выше и составляла
8,8%, 8,2%, 5,9% и 4,4% соответственно для
Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана
и Таджикистана. Исходя из этого, в долгосрочной перспективе либерализация
валютного рынка будет способствовать
притоку инвестиций, что будет иметь положительное значение для Узбекистана,

доллар үшін шамамен 8,100-8,200 сомды құраған болатын, бірақ алдағы валюталық нарықтың ырықтандырылуына
қатысты жұртшылықтың үміттері оның
төмендеуіне әкелгенін айта кету керек.
Жарлыққа сәйкес, жеке және заңды
тұлғаларға шетел валютасын еркін сату
мен сатып алуға рұқсат етіледі. Шындығында, заңды тұлғалар енді тауар
импорты, кірістерді қайтару, қарыздарды өтеу, жол жүру шығындарын төлеу
және басқа да коммерциялық емес аударымдар сияқты операциялық қызметтерді жүзеге асыру үшін коммерциялық
банктерде шетел валютасын сатып алуға
арнайы лицензияны қажет етпейді. Сондай-ақ, жеке тұлғаларға тек қана халықаралық транзакцияларда қолданылатын
халықаралық төлем картасына аударып,
коммерциялық банктерде шетел валютасын еркін сатып алуға рұқсат етіледі.
Сонымен қатар, шетелден тауар импорттайтын жеке кәсіпкерлер де банк шотын
пайдаланып шетел валютасын сатып
ала алады. Бұдан басқа, экспорттаушылардың экспорттық түсімдерін міндетті
түрде айырбастау талаптары толығымен
жойылды.
Ағымдағы реформалар, макроэкономикалық тұрақтылықты одан әрі нығайтуды және жоғары экономикалық өсуді
қамтамасыз етуді көздеген Өзбекстан
экономикасының ырықтандырылуына
ықпал етуі мүмкін. Шындығында валюта
айырбастау шектеулері өзбек нарығына
қол жеткізуді көздейтін шетелдік капиталға кедергі келтіруде. Айырбастаудың
болмауы шетелдік инвесторлардың Өзбекстанда бизнес жүргізуіне бөгет болды. Мысалы, Дүниежүзілік банктің деректері бойынша, 2000-2015 жылдары
өзбек ЖІӨ-дегі тікелей шетелдік инвестициялардың (ТШИ) орташа үлесі 1,69%
құрады, ал Түркіменстан, Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан сияқты өзге
Орталық Азия елдерінде бұл үлес бірнеше есе жоғары болып, тиісінше 8,8%,
8,2%, 5,9% және 4,4%-ды құрады. Демек,
валюта нарығының ырықтандырылуы
ұзақ мерзімді перспективада инвестициялық кірістерді ұлғайта алады және
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так как для транзитных экономик ПИИ
остаются одним из ключевых драйверов
социально-экономического развития.
С другой стороны, в краткосрочной
перспективе недавняя девальвация может
отрицательно повлиять на экономическую
стабильность Узбекистана. Во-первых, так
как девальвация валюты провоцирует увеличение цен на импортные товары, скорее
всего в 2017 году уровень инфляции в
стране будет расти намного быстрее, чем
в предыдущие годы. Во-вторых, данная ситуация может отрицательно повлиять на
банковский сектор. Так, к примеру, агентство Moody’s Investors Service отмечает,
что девальвация вполне вероятно окажет
негативное воздействие на надежность
банковских заемщиков в Узбекистане. В
действительности, в краткосрочной перспективе либерализация валютной политики может негативно повлиять на банковскую систему страны, ключевые отрасли
национальной экономики и реальный доход населения. В данных обстоятельствах
для того, чтобы минимизировать потенциальные негативные последствия узбекскому правительству следует продолжать
политику экономических реформ и вводить дальнейшие изменения и поправки в
законодательство, вытекающие из указа от
сентября 2017 года. Одним из таких изменений должна стать разработка нового закона о валютном регулировании, который
бы заменил действующий закон от 7 мая
1993 года.
В заключение, время покажет, преуспеет ли Узбекистан в своих экономических
реформах, однако, начальная стадия данного процесса выглядит многообещающе.
Приняв соответствующие меры для преодоления финансовой нестабильности, при
адекватной поддержке таких международных организаций, как МВФ и ВБ, узбекское
правительство вполне способно обеспечить долгосрочный экономический рост.
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бұл Өзбекстан үшін оң өзгеріс бола алады. Өйткені ТШИ өтпелі экономикаға ие
елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі қозғаушы күштерінің бірі
болып табылады.
Тағы бір жағынан, соңғы девальвация
қысқа мерзімді перспективада Өзбекстанның экономикалық тұрақтылығына
кері әсерін тигізуі мүмкін. Біріншіден,
валюталық құнсыздану импорттық тауарлардың бағасын көтеретіндіктен, 2017
жылы инфляция деңгейі өткен жылдарға қарағанда тезірек өсетін болады.
Екіншіден, бұл жағдай банк секторының тұрақтылығына тікелей теріс әсер
етуі мүмкін. Мысалы, Moody’s Investors
Service компаниясының айтуынша, девальвация Өзбекстандағы банк қарыз
алушыларының сапасына кері әсерін
тигізуі мүмкін. Нақтап айтқанда, валюталық саясатты ырықтандыру жақын
арада елдің банк жүйесіне, ұлттық экономиканың негізгі салаларына және халықтың нақты табысына кері әсер етуі
мүмкін. Сондықтан ықтимал жағымсыз
әсерлерді азайту үшін, Өзбекстан үкіметі
2017 жылы қыркүйектегі валюталық қаулыдан туындайтын заңнамаға қосымша
өзгерістер мен түзетулер енгізе отырып, экономикалық реформа саясатын
жалғастыруы қажет. Бұл өзгерістердің
бірі 1993 жылы 7 мамырда қабылданған
қолданыстағы заңның орнын басатын
«Валюталық реттеу туралы» жаңа Заңның әзірленуі болуы тиіс.
Қорытындылай келе, Өзбекстанның
экономикалық реформаларды табысты
жүзеге асыруы даулы мәселе болып табылады. Бірақ бұл үдерістің бастапқы
кезеңі өте перспективалы. Өзбек үкіметі
ықтимал қаржылық тұрақсыздықты
еңсеру үшін қажетті және тұрақты шаралар қабылдау арқылы ХВҚ және ДБ
сияқты халықаралық ұйымдардың тиісті
қолдауымен қатар, ұзақ мерзімді экономикалық өсуді қамтамасыз ете алады.
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КОЛЕБАНИЯ ОБМЕННОГО КУРСА В КАЗАХСТАНЕ
ҚАЗАҚСТАНДА АЙЫРБАС БАҒАМЫНЫҢ
АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫ
Данияр Нурбаев*
В августе 2015 года Национальный банк
Казахстана (НБК) одобрил внедрение инфляционного таргетирования при проведении денежно-кредитной политики.
До этого момента финансовый регулятор
проводил политику фиксированного обменного курса тенге с использованием
механизма привязки к мультивалютной
корзине, где доли российского рубля, евро
и доллара США были определены в следующих пропорциях: 10%, 20% и 70%. С
введением политики инфляционного таргетирования НБК отпустил национальную
валюту в свободное плавание, оставив за
собой право проведения валютных интервенций при появлении угроз дестабилизации финансовой системы.
Казахстан ввел фиксированный обменный курс в 2009 году, с тем чтобы уменьшить негативные последствия глобального
финансового кризиса. В 2008-2009 годах
в результате резкого падения цен на сырьевые товары в сочетании с кризисом
ликвидности в странах с формирующейся
рыночной экономикой, приостановившим потоки инвестиции в развивающиеся
страны, платежный баланс Казахстана серьезно пострадал. Чтобы сохранить резервы иностранной валюты в стране и уменьшить давление на национальную валюту
в феврале 2009 года НБК девальвировал
тенге на 22% с 120 тенге за 1 долл. США
до 150 тенге за 1 долл. США. НБК удерживал стабильный обменный курс на уровне
около 150 тенге за 1 долл. США до начала
2014 года. В 2013 году Федеральная резервная система США закрыла свою программу количественного смягчения, которая была одним из ключевых источников
инвестиций в развивающиеся страны. Как
и в 2009 году, снижение притока инвести-

2015 жылдың тамыз айында Қазақстан Ұлттық Банкі (ҚҰБ) инфляциялық
таргеттеу ақша-кредит саясаты режиміне көшті. Бұған дейін монетарлық билік
Ресей рублінің үлесі – 10%, еуро – 20%,
АҚШ доллары – 70% болған мульти валюталық қоржынға байланыстырылған
ұлттық валюта теңгеге қатысты тұрақты
айырбас бағамы саясатын қолданды.
Инфляциялық таргеттеу саясатын енгізгеннен кейін ҚҰБ ұлттық валютаны еркін
айналымға жіберді және қаржы жүйесі
тұрақсыздық қаупіне тап болған жағдайда, валюталық интервенцияларды жүргізу құқығын сақтап қалды.
Қазақстан әлемдік қаржы дағдарысының жағымсыз әсеріне қарсы әрекет
ету үшін 2009 жылы тұрақты айырбас
бағамы саясатын енгізуге мәжбүр болды. 2008-2009 жылдары шикізат бағаларының күрт төмендеуіне және дамушы
елдердегі өтімділік дағдарысына байланысты дамушы елдерге инвестицияларды тоқтата тұруға әкеліп соқты және
бұл дағдарыс салдарынан Қазақстанның
төлем балансы айтарлықтай нашарлады. Елдің валюталық резервтерін сақтау
және ұлттық валютаға қатысты күшейген
қысымды төмендету үшін ҚҰБ 2009 жылы
ақпанда теңгені 22%-ға девальвациялады. Оған дейін 120 теңге болып келген
1 доллар 150 теңгеден сатыла бастады.
ҚҰБ айырбастау бағамын 2014 жылдың
басына дейін 1 доллар үшін 150 теңгеге
дейін ұстап тұрды. 2013 жылы АҚШ-тың
Федералдық резервтік жүйесі дамушы
елдерге инвестициялар ағынының негізгі көздерінің бірі болып табылатын Сандық тұрғыдан жеңілдету бағдарламасын
жапты. 2009 жылдағыдай инвестициялық кірістердің төмендеуі Қазақстан-
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ций негативно сказалось на платежном
балансе Казахстана, что, в свою очередь,
негативно сказалось на тенге. Так, с 2013
года по 2016 год чистый отток капитала из
Казахстана составил более 42 млрд. долл.
США, тогда как чистый приток капитала с
2010 года по 2012 год составил порядка
45 млрд. долл. США Таким образом, в феврале 2014 года НБК снова девальвировал
валюту примерно на 19% с 155 тенге за 1
долл. США до 185 тенге за 1 долл. США и
установил коридор колебаний обменного
курса в шесть тенге с 182 тенге за 1 долл.
США до 188 тенге за 1 долл. США.
Несмотря на высокие девальвационные ожидания, обесценивание тенге в
2014 году вызвало недовольство среди
граждан, побудив их переводить свои
сбережения в иностранную валюту. Для
того, чтобы предотвратить дальнейшую
долларизации, НБК пообещал, что в ближайшее время воздержится от еще одной
девальвации. Однако, во второй половине
2014 года стало ясно, что ввиду наличия
ряда неблагоприятных внешних факторов
НБК придется прибегнуть к очередной девальвации. В марте-апреле 2014 года США
и их западные союзники ввели санкции
против России из-за аннексии Крыма, что
негативно сказалось на российской экономике и национальной валюте. Так как
Россия является одним из крупнейших
торговых партнеров Казахстана, экономические трудности страны сильно повлияли
на казахстанкую экономику. Более того,
во второй половине 2014 года мировые
цены на нефть резко упали, что, как и в
2009 году, негативно повлияло на национальную валюту. Чтобы не утратить свой
авторитет, НБК удерживал обменный курс
на уровне примерно 180 тенге за 1 долл.
США до середины 2015 года. Однако, обещаний НБК о поддержке обменного курса
оказалось недостаточно для населения, и
к концу июня 2015 года доля депозитов в
иностранной валюте достигла 67%, тогда
как в начале 2014 года доля депозитов в
тенге составляла 62,6%.
Важно отметить, что для поддержания
обменного курса НБК потратил значительные валютные резервы. Так, по сло52

ның төлем балансына кері әсерін тигізді.
Бұл өз кезегінде теңгеге теріс әсер етті.
Мәселен, 2013 жылдан 2016 жылға дейін Қазақстаннан нақты капиталдың шетелге ағылуы 42 миллиард доллардан
асты, ал 2010 жылдан 2012 жылға дейін
нақты капиталдың елге кіруі 45 миллиард долларға жуық болды. Сондықтан,
2014 жылдың ақпанында ҚҰБ валютаны
шамамен 19%-ға қайта девальвациялап, 1 доллар құнының 155 теңгеден 185
теңгеге дейін өсуіне себеп болды және
айырбастау бағамының ауытқу дәлізін
1 доллар үшін 182 теңгеден 188 теңгеге
дейінгі аралықта алты теңге деп белгіледі.
Девальвацияның күтілгеніне қарамастан, 2014 жылы теңгенің құнсыздануы халық арасында наразылық туғызып,
олардың жинақ қаражаттарын шетел валютасына айырбастауына себеп болды.
Одан әрі долларландыруды болдырмау
үшін ҚҰБ жақын болашақта девальвацияға жол бермеуге уәде берген болатын.
Алайда, 2014 жылдың екінші жартысында кейбір сыртқы қолайсыз оқиғалардың
салдарынан Ұлттық Банктің тағы да бір
девальвация жасау ықтималдығы артты.
2014 жылдың наурыз-сәуір айларында
АҚШ пен оның батыстық одақтастары
Қырымның аннексиясына байланысты
Ресейге санкция енгізді. Бұл жағдай Ресей экономикасына және оның валютасына теріс әсер еткен болатын. Ресей
Қазақстанның ірі сауда әріптестерінің
бірі болғандықтан, төмендеу үрдісі Қазақстан экономикасына қатты әсер етті.
Сонымен қатар, 2014 жылдың екінші
жартысында әлемдік мұнай бағасының
күрт төмендеуі байқалып, 2009 жылдағыдай ұлттық валютаға теріс әсерін
тигізді. Өз беделін жоғалтпау үшін ҚҰБ
айырбас бағамын 2015 жылдың ортасына дейін 1 доллар үшін шамамен 180
теңге деңгейінде ұстап тұрды. Дегенмен,
Ұлттық Банктің айырбас бағамын ұстап
тұру туралы кепілі халық үшін жеткілікті
болмады. 2014 жылдың басында теңге
депозиттерінің үлесі 62,6%-ды құраса,
шетел валютасындағы депозиттердің

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

вам главы НБК Данияра Акишева, в целях
удержания обменного курса банк потратил 22 млрд. долл. США в 2014 году и 17,7
млрд. долл. США в 2015. НБК не уточнил
информацию об источниках средств для
этих целей, но вполне вероятно, что банк
использовал активы Национального фонда Казахстана и валютные свопы, которые
были введены банком в 2014 году для обеспечения тенговой ликвидности банкам
второго уровня. Однако, дальнейшее сохранение фиксированного курса означало,
что НБК придется продолжить использовать валютные резервы, которые на конец
июля 2015 года составляли лишь 29 млрд.
долл. США. Этого объема было достаточно для поддержания курса тенге лишь на
полтора года. Поэтому в середине августа
2015 года НБК принял окончательное решение о введении инфляционного таргетирования и отправил тенге в свободное
плавание. Как только НБК отказался от
фиксированного обменного курса, тенге
обесценился примерно на 35% с 185 тенге
за 1 долл. США до 250 тенге за 1 долл. США
в течение одного дня. Более того, к концу
сентября курс достиг отметки 270 тенге за
1 долл. США. Такое резкое обесценивание показало, что из-за нежелания НБК
девальвировать тенге ранее курс валюты
оказался сильно завышен.
В попытке избежать паники и успокоить
встревоженное население НБК пришлось
осуществлять интервенции на валютном
рынке. Согласно данным НБК, с середины
сентября до начала октября 2015 года на
интервенции было потрачено около 1,7
млрд. долл. США. В ноябре-декабре 2015
года НБК продолжил проводить интервенции, но в меньших объемах на общую
сумму 274 млн. долл. США. В результате
сокращения интервенций тенге продолжил обесцениваться с 279 тенге за 1 долл.
США до 331 тенге за 1 долл. США. Более
того, тенге продолжил обесцениваться в
начале 2016 года, достигнув самой низкой отметки в 383 тенге за 1 долл. США 22
января 2016 года. После достижения дна
курс тенге начал медленно подниматься,
частично потому, что люди, искавшие выгоды от девальвации, решили зафиксиро-

үлесі 2015 жылдың маусым айының
соңына қарай 67%-ға жетті.
ҚҰБ-ның айырбастау бағамын ұстап
тұру үшін айтарлықтай валюта резервтерін жұмсағанын атап өту маңызды.
Мысалы, ҚҰБ Төрағасы Данияр Ақышевтің айтуынша, тұрақты айырбас бағамын ұстап тұру үшін 2014 жылы банк 22
миллиард доллар және 2015 жылы 17,7
миллиард доллар жұмсады. ҚҰБ осы мақсат үшін жұмсалған қаражат көздерін
көрсетпеді, бірақ банктің Қазақстан Ұлттық қорынан активтерді және 2014 жылы
екінші деңгейдегі банктерге теңгемен
өтімділікті қамтамасыз ету үшін енгізген
валюталық айырбастарды пайдаланғаны
әбден ықтимал. Дегенмен, тұрақты айырбас бағамын одан әрі ұстап тұру ҚҰБ
2015 жылдың шілде айының соңында 29
миллиард долларды ғана құраған валюталық резервтерді пайдалана беру қажет
дегенді білдіреді. Бұл сома теңге бағамын тек бір жарым жыл бойы ұстап тұру
үшін ғана жеткілікті болды. Сондықтан
2015 жылдың тамыз айының ортасында
ҚҰБ инфляциялық таргеттеу саясатын қабылдау туралы шешім қабылдап, ұлттық
валютаны еркін айналымға жіберді. ҚҰБ
тұрақты айырбас бағамына ауысқаннан
кейін, теңге бір күн ішінде шамамен 35%ға дейін құнсызданды. Сөйтіп 1 доллардың құны 185 теңгеден 250 теңгеге дейін
өсті. Сонымен қатар, қыркүйек айының
соңына қарай бұл көрсеткіш 1 доллар
үшін 270 теңгеге жетті. Бұл күрт құнсыздану Ұлттық Банктің бұдан бұрын девальвациялауға ниет білдірмегеніне байланысты, теңгенің тым жоғары бағаланғанын
көрсетті.
Дүрбелеңді болдырмау және халықтың қорқынышын сейілту мақсатында ҚҰБ валюта нарығына араласуға
мәжбүр болды. ҚҰБ-нің деректері бойынша,
интервенциялар
тұрғысынан
банк 2015 жылдың қыркүйек айының
ортасынан бастап қазан айының басына дейін шамамен 1,7 миллиард доллар
жұмсады. 2015 жылдың қараша-желтоқсан айларында ҚҰБ 274 миллион доллар
сияқты әлдеқайда аз мөлшерде болса да
интервенцияларын жалғастырды. Интер53
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вать свою прибыль и отчасти потому, что в
феврале 2016 года подходил крайний срок
уплаты ежегодного подоходного налога за
2015 год; это подразумевало, что экономические субъекты должны были конвертировать свои сбережения в иностранной
валюте в тенге для уплаты налогов. В результате, тенге укрепился до уровня в 333
тенге за 1 долл. США. Данное укрепление
стало поворотным моментом для тенге,
показав, что инвестирование в иностранную валюту не дают инвесторам гарантированной защиты от потерь, так как при
плавающем обменном курсе тенге может
значительно укрепиться. Таким образом,
чтобы избежать дальнейших потерь ввиду
того, что национальная валюта продолжила укрепляться, население постепенно стало переводить сбережения в национальную валюту.
Для предотвращения чрезмерно резкого укрепления тенге, НБК впервые за
два года пришлось скупить иностранную
валюту. По данным НБК, с целью предупреждения быстрого укрепления тенге
в первой половине 2016 года регулятор
выступил в качестве чистого покупателя иностранной валюты, приобретя 1,63
млрд. долл. США на валютном рынке. Так
как ситуация стабилизировалась, со второй половины 2016 по первую половину
2017 года НБК не проводил серьезных интервенций на валютном рынке. Однако, в
июне-сентябре 2017 года с целью предотвратить значительные колебания на рынке
банк провел интервенцию в объеме 240
млн. долл. США. Стоит отметить, что стабильная ситуация с курсом тенге оказывает положительное влияние на рост количества депозитов в национальной валюте,
доля которых выросла с 30% в начале 2016
года до 50% в августе 2017 года.
Суммируя сказанное выше, можно
заключить, что решение НБК перейти к
плавающему курсу валюты стало мерой,
позволившей укрепить стабильность финансовой системы страны. Несмотря на
худшие ожидания, благодаря принятому
решению произошел возврат доверия населения к тенге, который ранее ослабел в
результате непоследовательной политики
54

венциялардың төмендеуі нәтижесінде
теңге 1 доллар үшін 279 теңгеден 331
теңгеге дейін құнсызданды. Сондай-ақ,
теңге 2016 жылдың басында да құнсызданды. 2016 жылдың 22 қаңтарында
ұлттық валюта бағамы долларына 383
теңгені құрап, өзінің ең төменгі көрсеткішіне жетті. Ең төменгі көрсеткішке
жеткеннен кейін теңгенің құны біртіндеп
арта бастады. Себебі бұл кезең ішінара
құнсызданудан пайда тапқысы келген
адамдардың табыстарын бекітуге шешім
қабылдауымен және ішінара 2016 жылдың ақпан айында 2015 жылға арналған
жылдық табыс салығын төлеудің соңғы
мерзімімен тұспа-тұс келді, яғни экономикалық агенттер салықтарды төлеу
үшін шетел валюталарынан жинақтарын
теңгеге аударуға мәжбүр болды. Нәтижесінде теңгенің бағамы 1 доллар үшін
333 теңгеге дейін көтерілді. Құнның артуын теңге үшін бетбұрысты сәт деп санауға болады және инвесторларға инвестицияларын тек шетел валютасына салу
арқылы ақша жоғалтудан автоматты
түрде қорғай алмайтындарын көрсетті,
себебі өзгермелі айырбас бағамы теңге
құнының артуына да септігін тигізуде.
Осылайша, теңге құнының артуынан
пайда табу мүмкіндігін жоғалтпау үшін
халық жинақтарын біртіндеп нығайып
келе жатқан ұлттық валютада сақтауды
жөн көрді.
Теңге құнының тым жылдам артуын
болдырмау үшін ҚҰБ екі жыл ішінде
алғаш рет шетел валютасын сатып алуға
мәжбүр болды. 2016 жылдың бірінші
жартысында ҚҰБ шетел валютасының
нетто-сатып алушысы болды және валюта нарығынан 1,63 миллиард доллар
сатып алды. Жағдай тұрақтанғаннан кейін, ҚҰБ 2016 жылдың екінші жартысынан
2017 жылдың бірінші жартыжылдығына
дейін валюта нарығына көп араласпады.
Алайда, 2017 жылдың маусым-қыркүйегінде банк нарықтағы елеулі ауытқуларды болдырмау үшін 240 миллион доллар
көлемінде интервенция жүргізді. Теңге құнының тұрақты жағдайының ұлттық валютадағы депозиттер үлесіне оң
әсерін тигізгенін айта кету керек. Расын-
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НБК. Если НБК продолжит осуществлять
данную политику, вполне возможно, что
доля депозитов в иностранной валюте
будет и дальше сокращаться, а обменный
курс национальной валюты будет менее
волатильным и чувствительным к спекулятивным настроениям. Очевидно, что, если
внешние и внутренние факторы, такие как
цены на нефть и ожидания национальных
экономических агентов, останутся стабильными, национальная валюта продолжит
постепенно укрепляться. Как представляется, курс тенге уже достиг своего нижнего
предела, однако пока неясно, насколько
тенге сможет укрепиться в долгосрочной
перспективе.

да да, 2016 жылдың басында шамамен
30%-ды құраған теңге депозиттерінің
үлесі 2017 жылдың тамызында 50%-ға
дейін өсті.
Қорытындылай келе, ҚҰБ-нің еркін айналымдағы валютаға көшу туралы шешімі елдегі қаржы жүйесінің
тұрақтылығына оң әсерін тигізді. Болжалдардың нашар болуына қарамастан, бұл шешім Ұлттық Банктің бұдан
бұрынғы қайшы саясатына байланысты
әлсіреген халықтың теңгеге деген сенімін
арттырды. Егер ҚҰБ бұл саясатын жалғастырса, онда шетел валютасындағы депозиттердің үлесі одан әрі төмендейді,
ал ұлттық валютаның айырбас бағамы
неғұрлым тұрақты болып, алыпсатарлық
көңіл-күйге ұшырамайтын болады. Егер
мұнай бағалары және жергілікті экономикалық агенттер сияқты сыртқы және
ішкі факторлар тұрақты болып қалса,
ұлттық валютаның құны біртіндеп арта
бастайтыны анық. Теңгенің айырбас
бағамы ең төменгі көрсеткішке жеткен
сияқты, бірақ теңгенің болашақта қаншалықты күшті болатынын тек уақыт
көрсетеді.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ НАРЫҚТАР МЕН ӨНДІРІСТІК
ҚҰРЫЛЫМДАР
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ОФФШОРНАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ:
НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИМ. В. ФИЛАНОВСКОГО
И ИМ. Ю. КОРЧАГИНА
РЕСЕЙДІҢ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЖАҒАЛАУЫНАН ТЫСҚАРЫ
МҰНАЙ ӨНДІРІСІ: ФИЛАНОВСКИЙ ЖӘНЕ КОРЧАГИН
АТЫНДАҒЫ КЕН ОРЫНДАРЫ
Лидия Пархомчик*
В настоящее время Россия сильно заинтересована в разработке ресурсов континентального шельфа с целью увеличения
нефтегазового потенциала страны. Как
один из ключевых мировых экспортеров
углеводородов Россия находится в поиске альтернативных вариантов для замены
стареющих месторождений Западной Сибири, которые продолжают испытывать
постепенный спад производства. Вследствие этого, российское правительство
запустило крупномасштабные программы
проведения дополнительных геологоразведочных работ в различных частях страны, в том числе на Каспийском шельфе,
имеющих своей целью дальнейшее наращивание добычи нефти и газа.
Стоит отметить, что в отличие от Азербайджана, Казахстана и Туркменистана,
Россия позже других начала разработку оффшорных месторождений нефти и
газа в водах Каспийского моря. На самом
деле, в советское время северная и центральная части Каспийского бассейна,
где Россия имела суверенные права и исключительную юрисдикцию на освоение
углеводородов, не рассматривались как
перспективные. В следствие этого в 1995
году лишь одна российская энергетическая компания, а именно, ЛУКОЙЛ, рискнула начать геологоразведочные работы
на Северном и Центральном Каспии в
рамках правительственной программы.
Компании потребовалось еще четыре
года на запуск разведочного бурения с
использованием полупогружной буровой
установки «Астра». Первый успех в деле

Қазіргі уақытта Ресей елдің мұнай-газ
әлеуетін арттыру үшін құрлықтық қайраңдарын игеру мәселесіне мүдделілік
танытып отыр. Әлемдегі ең ірі көмірсутек экспорттаушы елдердің бірі ретінде Ресей өндірісі біртіндеп төмендеп
жатқан Батыс Сібір кен орындарының
орнына сәйкес балама іздестіру үстінде. Сондықтан, Ресей үкіметі мұнай-газ
өндірісін одан әрі кеңейту үшін Каспий
қайраңын қоса алғанда елдің басқа
да аймақтарында қосымша геологиялық барлау жүргізу үшін кең ауқымды
бағдарламаларды бастады.
Әзірбайжан,
Қазақстан
және
Түрікменстанға қарағанда Ресейдің Каспий теңізінде мұнай-газ кен орындарын игеру жұмыстарына кеш келгенін
атап өткен жөн. Шын мәнінде Кеңес
Одағы кезінде Ресей көмірсутектерді
барлауда егемен құқықтар мен айрықша
юрисдикцияға ие болған Каспий бассейнінің солтүстік және орталық бөлігінен көп үміт күтілмеген еді. Сондықтан,
1995 жылы тәуекелге барып, Солтүстік
және Орталық Каспий теңізінде үкіметтік бағдарлама бойынша геологиялық
зерттеулер бастаған жалғыз ресейлік
энергетикалық компания «Лукойл» болды. Компанияның «Астра» атты өздігінен
көтерілетін жүзбелі бұрғылау қондырғысын пайдаланып, барлау бұрғылау
жұмыстарын бастауына төрт жыл кетті.
Каспий теңізінің ресейлік секторында
жүргізілген мұнай барлау жұмыстарындағы алғашқы жетістік 2000 жылы «Лукойл» компаниясының Юрий Корчагин

* Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. timofko@gmail.com
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освоения нефтегазовых ресурсов российского сектора Каспийского моря был зафиксирован в 2000 году, когда компания
ЛУКОЙЛ сообщила об открытии месторождения им. Юрия Корчагина. За этим
успехом последовало открытие еще семи
месторождений, обнаруженных в течение
восьми последующих лет: Ракушечное и
170-й километр в 2001 году, Хвалынское и
Сарматское (переименованное в им. Кувыкина в 2012 году) в 2002 году, им. Владимира Филановского в 2005 году, Морское
и Центральное в 2008 году. Как ожидается,
упомянутые 8 месторождений совместно с
16 другими перспективными структурами
содержат более 4,7 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.
В целях поощрения присоединения к
крупномасштабной геологической разведке в регионе, российское руководство
обеспечило энергетическим компания
благоприятный налоговый режим. Так, к
примеру, действующая политика поддержания налоговых льгот по каспийским
проектам предусматривает обнуление экспортных пошлин и снижение налога на добычу полезных ископаемых в течение первых семи лет освоения месторождения. В
результате ведущие российские нефтегазовые компании присоединились к гонке
за ресурсы Каспийского моря. Так, российский государственный газовый гигант
«Газпром» присоединился к ЛУКОЙЛ в
разработке месторождения Центральное,
а российская нефтедобывающая компания
«Роснефть» приобрела Лаганский блок в
2013 году и через год начала совместные
буровые работы с ЛУКОЙЛ на структуре
Рыбачья. Однако, следует признать, что
ряд проблем, таких как резкие изменения
природно-климатических условий (Северный Каспий замерзает зимой, тогда как
летом там наблюдаются условия, близкие
к существующим в пустынях), а также отсутствие в регионе специального оборудования и квалифицированного персонала
необходимых для строительства и эксплуатации морских буровых установок не
позволяют компаниям-новичкам активизировать разработку каспийских морских
месторождений. Как следствие, на сегод60

атындағы кен орнын ашуымен нәтижеленді. Бұл жетістік сегіз жыл ішінде
ашылған басқа жеті кен орнына ұласты:
2001 жылы Ракушечное және 170-ші
шақырым, 2002 жылы Хвалынское және
Сарматское (2012 жылы Кувыкин болып
өзгертілді), 2005 жылы Владимир Филановский, 2008 жылы Морское және Центральное. Аталған 8 кен орны мен тағы
16 перспективалы құрылымдағы ресурстардың жиынтығы 4,7 млрд. баррель
мұнай баламасынан асады деп күтілуде.
Энергетикалық компанияларды аймақтағы кең ауқымды геологиялық
барлаумен айналысуға бағыттау мақсатында Ресей органдары ынталандырушы қаржылық режимді қамтамасыз
етті. Мысалы, Каспий жобалары үшін
салық жеңілдіктері саясаты экспорттық
баждардың нөлге теңестірілуі мен мұнай
өндірісінің алғашқы жеті жылы үшін
пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықтың төмендетілуін қамтиды.
Нәтижесінде ресейлік жетекші мұнай-газ
компаниялары Каспий теңізінің ресурстары үшін жалғасып жатқан жарысқа
қосылды. Мысалы, Ресейдің мемлекеттік
газ таратушы корпорациясы «Газпром»
«Лукойл» компаниясымен бірге Центральное кен орнын игерсе, ресейлік
мұнай өндіруші компания «Роснефть»
2013 жылы Лаганский бұрғылау блогын
сатып алғаннан бір жылдан кейін «Лукойл» компаниясымен бірге Рыбачья
құрылымында бірлескен бұрғылау операцияларын бастады. Алайда, ауыр климаттық ауытқулар (Солтүстік Каспий қыс
мезгілінде қатады, ал жаз мезгілінде шөл
тәрізденеді) және теңіз жағалауынан
тысқары қондырғыларды салу және жұмыс істету үшін аймақта білікті мамандар
мен арнайы жабдықтардың тапшылығы
тәрізді бірқатар мәселелер жаңа компаниялардың Каспий теңізінің жағалауынан тысқары кен орындарын игеруіне
кедергі келтіруде. Сондықтан, «Лукойл»
компаниясы Каспий қайраңында көмірсутектерді игеру жобаларын жүзеге асыруда көшбасшылығын бүгінгі күнге дейін
сақтап қалуда.
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няшний день ЛУКОЙЛ сохраняет лидерство в реализации проектов по разработке
углеводородов на каспийском шельфе.
После принятия российским правительством в 2012 году решения о введении
жестких правил в отношении сжигания
попутного газа на факельных установках,
которые вызвали дальнейшее удорожание
каспийских газовых проектов, ЛУКОЙЛ решил приостановить разработку крупных
газовых месторождений в пользу развития нефтедобычи. В результате разработка
месторождения Сарматское/им. Кувыкина
и освоение месторождения Хвалынское
(начало работ на котором планировалось
на 2016 год) были отложены. Вторая причина перехода к стратегии, ориентированной на нефтедобычу, заключалась в том,
что российская нефть Каспия отличается
меньшим содержанием серы, по сравнению с каспийской оффшорной нефтью,
добываемой Казахстаном, и она классифицируется как сверхлегкая. Это позволяет
транспортировать добытую нефть через
Каспийский трубопроводный консорциум
(КТК) в Новороссийск и далее на европейские рынки вместе с легкой тенгизской
нефтью из Казахстана под брендом смеси
КТК.
В 2009 году ЛУКОЙЛ завершил обустройство месторождения им. Юрия Корчагина стоимостью 1,4 млрд. долл. США
и запустил ледостойкую стационарную
платформу ЛСП-1 для бурения и добычи
нефти вместе с платформой жилого модуля ЛСП-2 и 58-километровым подводным
трубопроводом для отгрузки нефти в морской транспортный комплекс, состоящий
из плавучего нефтехранилища и точечного
причала для танкеров-челноков. На первом этапе разведки месторождения им.
Юрия Корчагина было решено отгружать
нефть на береговые объекты порта Махачкала с использованием танкеров-челноков дедвейтом 6-12 тыс. тонн с последующей перекачкой через трубопроводную
систему Транснефти. Расположенные в
180 километрах от Астрахани на глубине
моря 11-13 метров запасы нефтяного месторождения им. Юрия Корчагина оцениваются в 120 млн. баррелей нефтяного эк-

Ресейлік үкіметтің 2012 жылы Каспий
газ жобасы құнының одан әрі көтерілуіне әкеп соққан табиғи газдың тұтануының алдын алатын қатаң ережелерді
енгізу шешімінен кейін «Лукойл» компаниясы мұнай өндірісін кеңейту пайдасына ірі газ кен орындарын игеруді
тоқтата тұру туралы шешім қабылдады.
Нәтижесінде Сарматское/Кувыкин кен
орнының игерілуімен қатар бастапқыда
2016 жылы басталуы жоспарланған Хвалынское кен орнындағы өндіріс те кейінге шегерілді. Мұнай өндірісіне бағдарланған стратегияны таңдаудың екінші
себебі Ресейдің Каспий мұнайының Қазақстан тарапынан өндірілетін Каспий
мұнайымен салыстырғанда құрамында күкірттің аз болуы және аса жеңіл
ретінде жіктелуі. Бұл жағдай өндірілген
мұнайды Каспий құбыр концорциумы
(КҚК) арқылы Новороссийскіге және әрі
қарай Еуропа нарықтарына Қазақстанның «Tengiz Light» мұнай маркасымен
бірге «CPC Blend» ретінде жөнелтілуіне
мүмкіндік береді.
«Лукойл» компаниясы бұрғылау және
мұнай өндірісі үшін LSP-1 мұзға төзімді
стационарлық платформа, LSP-2 тұрғын
үй платформасы және мұнай өндірудің, сақтау мен түсірудің жүзбелі жүйесі
мен танкерлерді арқандаудың мұнара
жүйесінен тұратын теңіз-көлік кешеніне мұнай жөнелту үшін 58 шақырымдық су асты құбырын жасап, 2009 жылы
1,4 млрд. долларлық Юрий Корчагин
атындағы кен орнын аяқтады. Юрий
Корчагин атындағы кен орнында барлау жұмыстарының бірінші кезеңінде
6-12 мың тонналық танкерлерді пайдаланып, мұнайды Махачкала портының
құрлықтағы нысандарына жөнелту және
«Транснефть» құбыр жүйесі арқылы айдау шешімі қабылданды. Астраханға 180
шақырым қашықтықта және 11-13 метр
тереңдікте орналасқан Юрий Корчагин
атындағы мұнай кен орны қоры 120 млн.
баррель мұнай баламасына бағаланады.
2016 жылдың желтоқсанындағы жағдай
бойынша, кен орнында 26 мұнай өндіру
ұңғымаларының 23-і пайдалануға берілді.
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вивалента. По состоянию на декабрь 2016
года на месторождении были введены в
эксплуатацию 23 из 26 нефтедобывающих
скважин.
Промышленная добыча нефти на месторождении стартовала в апреле 2010
года, а первый танкер с нефтью, добытой
на месторождении, достиг махачкалинского порта в октябре 2016 года. После
осуществления уникального (для России)
инженерно-технического решения, состоящего в бурении горизонтальных скважин
протяженностью более 5 километров, стало возможным нарастить производство
нефти на месторождении с 0,793 млн. тонн
в 2012 году до 1,372 млн. тонн в 2013, с
последующим увеличением соответственно до 1,460 млн. тонн и 1,662 млн. тонн в
2014 и 2015 годах. В конце декабря 2016
года ЛУКОЙЛ сообщил, что с введением
в строй нефтяного месторождения им.
Юрия Корчагина в 2010 году объем добытой на месторождении нефти достиг 7 млн.
тонн. Ожидается, что производство нефти
и газового конденсата на месторождении
им. Юрия Корчагина достигнет пика на
отметке в 2,5 млн. тонн нефти и 1,2 млрд.
кубометров газа в год.
В настоящее время компания работает
над запуском второй фазы разработки месторождения, включающей строительство
платформы с кластером из 7 эксплуатационных скважин и двух трубопроводов
протяженностью по 9 километров каждый
для транспортировки добытой нефти с новой платформы на ЛСП-1 и отправки добытого газа с ЛСП-1 на новую платформу.
Ожидается, что общая стоимость реализации второй фазы составит 118 млн. долл.
США, а новая платформа будет введена в
эксплуатацию в 2018 году.
Запуск коммерческого производства
нефти на месторождении им. Владимира
Филановского в октябре 2016 года открыл
для ЛУКОЙЛ возможность отгружать добываемую каспийскую нефть через КТК.
Фактически, ЛУКОЙЛ проложил сеть подводных нефтегазовых трубопроводов протяженностью в 40 километров, соединив
месторождения им. Владимира Филановского и им. Юрия Корчагина, а также 330
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Кен орынның алғашқы өнеркәсіптік
мұнайы 2010 жылдың сәуір айында өндірілді және кен орын мұнайы тиелген
бірінші танкер 2016 жылдың қазан айында Махачкала портына жетті. Ұзындығы 5 шақырымнан асатын көлденең
ұңғымаларды бұрғылау үшін бірегей
(Ресей үшін) инженерлік және технологиялық шешім іске асырылғаннан кейін кен орнындағы мұнай өндірісі 2012
жылғы 0,793 млн. тоннадан 2013 жылы
1,372 млн. тоннаға дейін, ал 2014 және
2015 жылдары сәйкесінше 1,460 млн.
тонна және 1,662 млн. тоннаға дейін
арттырылды. 2016 жылдың желтоқсан
айының соңында «Лукойл» 2010 жылы
Юрий Корчагин атындағы кен орны
пайдалануға берілгеннен бері кен орнында өндірілген мұнайдың көлемі 7
млн. тоннаға жетті деп хабарлады. Юрий
Корчагиндегі мұнай және газ конденсат
өндірісі жылына 2,5 млн. тонна мұнай
және 1,2 млрд. текше метр газға жетеді
деп күтілуде.
Қазіргі уақытта компания кен орнын
игерудің 2-ші кезеңін бастау жұмыстарымен айналысуда. Бұл кезең өндірілген
мұнайды жаңа платформадан LSP-1-ге
жөнелту, ал өндірілген газды LSP-1-ден
жаңа платформаға тасымалдау үшін жеті
өндіру ұңғымасы мен 9 шақырымдық екі
құбырдан тұратын өткізгіш платформаның құрылысын қамтиды. 2-ші кезеңнің
жалпы құны 118 млн. долларды құрап,
өткізгіш платформа 2018 жылы пайдалануға беріледі деп күтілуде.
2016 жылы қазанда Владимир Филановский атындағы мұнай кен орнында
коммерциялық мұнай өндірісінің іске
қосылуы «Лукойлдың» Каспий мұнайының КҚК арқылы жөнелтілуіне жол
ашты. Шын мәнінде «Лукойл» Владимир Филановский және Юрий Корчагин
атындағы кен орындарын байланыстыратын 40 шақырымдық су асты мұнай
және газ құбырлармен қатар Владимир
Филановский атындағы кен орыннан
Қалмақияда орналасқан құрлықтағы
сақтау терминалына байланыстыратын
330 шақырымдық суасты құбырлар мен
350 шақырымдық құрлықтағы құбырлар

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

километров подводных и 350 километров
наземных трубопроводов от месторождения им. Владимира Филановского до берегового терминала, расположенного в
Калмыкии. В результате, каспийская легкая
нефть, транспортируемая по подводным
трубопроводам к наземному хранилищу,
получила выход на систему КТК для дальнейшего экспорта. Поставки нефти с морских месторождений им. Филановского и
им. Корчагина через КТК начались 1 октября 2016 года. По состоянию на февраль
2017 года КТК принял 1 млн. тонн нефти,
добытой в Северном Каспии, через перекачивающую станцию Комсомольск в Калмыкии. Планируется, что в 2017 году общий
объем отгруженной с этих месторождений
нефти возрастет до 5,5 млн. тонн.
Собственно, по объемам запасов месторождение им. Владимира Филановского стоимостью в 2,37 млрд. долл. США является крупнейшим из открытых в России
за последние 20-25 лет. Расположенные в
220 километрах от Астрахани на глубине
моря 7-11 метров запасы месторождения
им. Владимира Филановского оцениваются в 290 млн. баррелей нефтяного эквивалента. В рамках первого этапа разработки месторождения ЛУКОЙЛ построил
ледостойкую стационарную платформу
ЛСП-1, платформу жилого модуля ПЖМ-1,
центральную технологическую платформу
(ЦТП) и райзерный блок. На втором этапе
обустройства месторождения планируется строительство ЛСП-2 и ПЖМ-2. В марте 2017 года ЛУКОЙЛ завершил бурение
четвертой скважины на месторождении
им. Владимира Филановского. На сегодняшний день общий объем производства
нефти на месторождении составляет около
9000 тонн в день. По состоянию на январь
2017 года на месторождении им. Владимира Филановского был добыт первый
миллион тонн нефти. В 2017 году ЛУКОЙЛ
планирует добыть 4,4 млн. тонн нефти, а к
2019 году довести годовой объем добычи
до 6 млн. тонн.
Не вызывает сомнений, что России
удалось добиться ощутимого прогресса
в разработке месторождений Северного
Каспия. Более того, в 2015 году ЛУКОЙЛ

желісін қалыптастырды. Сондықтан, суасты құбыры арқылы құрлықтағы сақтау
объектілеріне тасымалданатын Каспий
жеңіл мұнайының экспорт үшін КҚК
жүйесіне кіруі мүмкін болды. Мысалы,
Филановский және Корчагин теңіз кен
орындарынан КҚК-ға мұнай жеткізілімі
2016 жылы 1 қазанда басталды. 2017
жылы ақпандағы жағдай бойынша, КҚК
Солтүстік Каспийде өндірілген 1 млн.
тонна мұнайды Қалмақиядағы Комсомольск сорғы станциясында қабылдады.
2017 жылы осы кен орындарынан мұнай
жеткізілімінің жалпы көлемі 5,5 млн.
тоннаға дейін ұлғаяды деп жоспарланып
отыр.
Түптеп келгенде 2,37 млрд. долларлық
Владимир Филановский мұнай кен орны
соңғы 20-25 жылда Ресейде табылған
мұнай қорлары жөнінен ең ірі мұнай кен
орны болып табылады. Астраханьнан
220 шақырым қашықтықта және 7-11
метр тереңдікте орналасқан Владимир
Филановский атындағы кен орны қорлары 290 млн. баррель мұнай баламасына
бағаланады. Кен орнын игерудің бірінші
сатысында «Лукойл» ISP-1 мұзға төзімді
стационарлық платформаны, LQP-1
тұрғын үй алаңын, орталық өңдеу платформасын (CTP) және көтеруші блокты
салды. Кен орнын игерудің екінші кезеңінде ISP-2 және LQP-2 салынады деп
жоспарлануда. 2017 жылы наурыз айында «Лукойл» Владимир Филановский кен
орнында төртінші ұңғыманы бұрғылауды аяқтады. Қазіргі таңда кен орнындағы
жалпы мұнай өндірісі тәулігіне шамамен
9,000 тоннаны құрайды. 2017 жылғы
қаңтардағы жағдай бойынша Владимир
Филановский атындағы кен орнында
алғашқы 1 млн. тонна мұнай өндірілді. 2017 жылы «Лукойл» 4,4 млн. тонна
мұнай шығарады, ал 2019 жылға қарай
жылына 6 млн. тонна мұнай көлеміне
жетеді деп күтілуде.
Ресейдің Солтүстік Каспий теңізінің
жағалауынан тысқары кен орындарын
игеруде алға басып жатқанын анық
көруге болады. Сонымен қатар, 2015
жылы «Лукойл» 2016-2018 жылдарға
арнал ған Солтүстік Каспий кен орын63
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утвердил комплексную схему развития
инфраструктуры для месторождений Северного Каспия на 2016-2018 годы, согласно которой планируется дополнительно
построить 25 платформ, 1000 километров
подводных трубопроводов и более 550
километров наземных трубопроводов.
Общий объем инвестиций при этом превысит 5,5 млрд. долл. США. Кроме того,
компания объявила, что в 2022 и 2026
годах еще два нефтегазовых месторождения в Каспийском море будут введены в
эксплуатацию, а именно, месторождения
Ракушечное и Сарматское/им. Кувыкина. С
целью повышения уровня добычи углеводородов до 20 млн. тонн в год долгосрочная программа компании в отношении Северного Каспия предполагает дальнейшее
наращивание геологоразведки региона.
Можно также заключить, что нефтегазовый потенциал российского шельфа
Каспийского моря еще не полностью изучен. Значительные запасы нефти и газа
российского сектора Каспийского моря
все еще ожидают своей возможности
быть обнаруженными. К примеру, по некоторым прогнозам, формации вокруг
месторождения им. Юрия Корчагина, могут содержать почти 1,9 млрд. баррелей
нефтяного эквивалента. В данных обстоятельствах, дальнейшее увеличение добычи нефти и газа на Северном Каспии для
России является лишь вопросом времени.
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дары үшін интеграцияланған кен орны
инфрақұрылымын дамыту жоспарын
бекітті. Бұл жоспарға сәйкес, қосымша
25 платформа, 1,000 шақырымдық суасты құбырлар желісі және 550 шақырымнан асатын құрлықтағы құбырлар
желісін салу жоспарланып отыр. Осы
орайда жасалған инвестициялардың
жалпы көлемі 5,5 млрд. доллардан асатын болады. Сонымен қатар, компания 2022 және 2026 жылдары Каспий
теңізінде тағы екі мұнай және газ кен орнының, атап айтқанда, Ракушечное және
Сарматское/Кувыкин кен орындарының
пайдалануға берілетінін жариялады.
Компанияның Солтүстік Каспий суларына арналған ұзақ мерзімді бағдарламасы аймақта көмірсутек өндірісі деңгейін
жылына 20 млн. тоннаға дейін арттыруды көздеуде. Сондай-ақ, Ресейдің Каспий қайраңы толық барланбады деген
қорытынды жасауға болады. Ресей секторында айтарлықтай мұнай-газ қорының табылуы болашақтың ісі. Мысалға
айтар болсақ, Юрий Корчагин атындағы
кен орны айналасының өзінде 1,9 млрд.
баррель мұнайдың бар екендігі болжануда. Осыған орай, болашақта Ресейдің
Солтүстік Каспийдегі мұнай-газ өндірісін
елеулі дәрежеде арттыруы мүмкін деп
күтілуде.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НЕНЕФТЯНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ МҰНАЙДАН ТЫС
СЕКТОРЫНДАҒЫ СОҢҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР
Канат Маханов*
Прошедший год был отмечен рядом
значительных изменений в структуре экономики Казахстана. Вследствие низких цен
на нефть доходы от экспорта углеводородов снизились до 22,3 млрд. долл. США,
т.е. еще ниже, чем в 2015 году, когда данный показатель достиг уровня в 31,1 млрд.
долл. США, и в три раза ниже показателей
2011 года, когда доходы составили 62,3
млрд. долл. США. Несмотря на то, что доля
нефтяного сектора в производстве, за исключением сферы услуг, слегка выросла с
35,6% в 2015 году до 35,9% в 2016 году, стоит отметить, что в течение прошлого года
доля нефтяного сектора в экспорте Казахстана сократилась в среднем с 75%-80% до
60%. В результате, уменьшение доли нефтяного сектора в экспорте в совокупности
с дефицитом бюджета (8%-11%), который
наблюдается в последние 5-6 лет, а также сохраняющаяся неопределенностью в
отношении мировых цен на углеводороды, вызывают определенную обеспокоенность по поводу возможностей страны
обеспечивать стабильный экономический
рост в ближайшем будущем. В данных обстоятельства, развитие ненефтяного сектора и увеличение его доли в общем экспорте приобретает приоритетное значение
для экономики Казахстана.
Собственно, последние данные Комитета по статистике говорят о наличии определенного прогресса в данном направлении. В 2016 году, несмотря на сокращение
относительной доли доходов ненефтяного экспорта в абсолютном выражении,
а именно, на 396 млн. долл. США с 14,8
млрд. долл. США в 2015 году до 14,4 млрд.
долл. США в 2016, его доля в общем экспорте выросла с 35% до 39%. В 2016 году
реальный рост экономики Казахстана до-

Өткен жылы Қазақстанның экономикалық құрылымында елеулі өзгерістер
байқалды. Мұнай бағасының төмен болуына байланысты, шикі мұнай экспортынан түскен қаржылай түсім 22,3 млрд.
долларға дейін төмендеді. 2015 жылы
түскен табыстан (31,1 млрд. доллар)
төмен болған бұл көрсеткіш, 2011 жылғы
62,3 млрд. доллардан үш есе төмен болды. 2015 жылы мұнай секторының қызмет көрсету секторын қоспағанда тауарлар өндірісіндегі үлесі 35,6% болып, 2016
жылы 35,9%-дан асқанына қарамастан,
өткен жылы мұнай секторының Қазақстан экспортындағы үлесі орта есеппен 75%-80%дан 60%-ға дейін төмендегенін атап өткен жөн. Сондықтан, мұнай
секторының экспорттағы үлесінің азаюы
жəне соңғы 5-6 жыл бойы жалғасып келе
жатқан бюджет тапшылығы (8%-11%),
сондай-ақ мұнай бағасының болашағына қатысты белгісіздік алдағы уақытта
экономикалық өсу мүмкіндігі бойынша
алаңдаушылық туғызуда. Демек, мұнайдан тыс сектордың дамытылуы мен осы
сектордың экспорттағы үлесінің арттырылуы Қазақстан экономикасы үшін өте
маңызды болып табылады.
Негізінде
статистика
комитетінің
соңғы деректері бұл бағытта белгілі бір
ілгерілеудің болғанын көрсетеді. Мұнайдан тыс экспорттық түсімдердің абсолютті шамада салыстырмалы үлесі 2015
жылы 14,8 млрд. доллардан 2016 жылы
396 млн. долларға азайып, 14,4 млрд.
долларға дейін төмендеуіне қарамастан
2016 жылы бұл түсімдердің жалпы экспорт көлеміндегі үлесі 35%-дан 39%ға дейін өсті. 2016 жылы Қазақстанда
нақты экономикалық өсім 2008 жылғы
жаһандық дағдарыстан бері ең төмен-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. username1006@gmail.com
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стиг своей самой низкой отметки (1%) в
период после глобального кризиса 2008
года. Однако, несмотря на общее замедление экономики, ненефтяной сектор вырос
как в плане экспорта, так и в плане производства. Так, рост ненефтяного сектора
экономики составил не менее 1,2% в 2016
году. Многие ненефтяные отрасли сохранили положительную динамику роста, а
некоторые даже достигли весьма значительных результатов. В частности, в прошлом году темпы роста в строительстве
составили 7,9%, тогда как рост сельского
хозяйства составил 5,5%. Наиболее важным является то, что в 2016 году сектор
обрабатывающей промышленности смог
сохранить положительную динамику роста производства, а именно, 0,7%. Так, по
сравнению с 2015 годом в таких важных
обрабатывающих секторах, как производство продуктов питания (3,9%), бумажная
промышленность (3,8%) и фармацевтика
(2,5%), наблюдался значительный рост.
Хотя в 2016 году в секторе машиностроения произошел спад производства на 15%,
экспорт товаров машиностроения вырос
на 9,1%, а экспорт текстильной промышленности увеличился на 14,5%.
Так как сельское хозяйство является одним из ключевых сегментов ненефтяной
промышленности, Казахстан выдвинул
амбициозные планы по развитию сельскохозяйственного сектора экономики,
подразумевающие серьезные структурные изменения. В течение многих лет до
недавнего времени сельское хозяйство
Казахстана специализировалось на производстве пшеницы. В течение многих
лет Казахстан находится в десятке крупнейших экспортеров пшеницы, экспортируя 3%-3,5% от общего объема мирового
экспорта пшеницы. Однако, существует
ряд причин, обусловливающих необходимость диверсификации аграрного сектора
экономики. Во-первых, экспорт сельскохозяйственных товаров является вопросом
стратегической важности для экономики,
поскольку аграрный сектор аккумулирует
значительные доходы от экспорта, следуя
сразу после нефтегазовой индустрии и добычи металлов. Поэтому, более диверси66

гі деңгейге (1%) жетті. Алайда, жалпы
экономикалық баяулауға қарамастан,
мұнайдан тыс сектор əрі экспорт, əрі
өндіріс тұрғысынан өсті. Мысалы, 2016
жылы ел экономикасының мұнайдан тыс
секторындағы өсімі 1,2%дан кем болмады. Мұнайдан тыс салалардағы көптеген
секторларда оң үрдістер сақталса, кейбір секторлар айтарлықтай жоғары өсу
қарқынына жетті. Атап айтқанда, өткен
жылы құрылыс секторында 7,9%-дық,
ал ауыл шаруашылығында 5,5%-дық
өсу байқалды. Ең бастысы, 2016 жылы
өндіріс секторы 0,7%-дық өсімді сақтап
қалды. 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда азық-түлік өндірісі (3,9-%),
қағаз өнеркəсібі (3,8%) жəне фармацевтика (2,5%) сияқты маңызды өндірістік
кіші секторларда айтарлықтай өсу болды. 2016 жылы машина өндірісінде 15%дық төмендеу болғанына қарамастан,
машина экспорты 9,1%-ға, ал тоқыма
экспорты 14,5%-ға өсті.
Мұнайдан тыс сектордың негізгі
тіректерінің бірі ауыл шаруашылығы
болып табылады. Осыған байланысты
Қазақстан аграрлық секторды дамыту үшін үлкен жоспарлар құрды. Бұл
жоспарлар елеулі құрылымдық өзгерістерді білдіреді. Көптеген жылдар бойы,
тіпті соңғы уақытқа дейін Қазақстанда ауыл шаруашылығы секторы бидай
өсіруге жоғары маманданған болатын.
Дүниежүзілік бидай экспортының 3%3,5%-дық үлесіне ие болған Қазақстан
əлемнің ең ірі он бидай экспорттаушысы арасында орын алуда. Алайда, ауыл
шаруашылығы секторында əртараптандыруды қажет ететін бірнеше себеп
бар. Біріншіден, ауыл шаруашылығы тауарларының экспорты мұнай-газ өнеркəсібі жəне металл кендері өндірісінен
кейін экспорттан табыс əкелетін үшінші
ірі сектор болып табылғандықтан экономика үшін стратегиялық маңызға ие.
Демек, аграрлық сектор неғұрлым əртараптандырылатын болса, соғұрлым
экономиканың сыртқы күйзелістерге осалдық дəрежесі азаятын болады.
Екіншіден, соңғы 2-3 жыл ішінде бидай
бағасы біртіндеп төмендеуде жəне осы
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фицированный аграрный сектор сделает
экономику в целом менее подверженной
внешним шокам. Во-вторых, в течение
последних 2-3 лет цены на пшеницу постепенно снижаются, что не создает дополнительных экономических предпосылок для стимулирования ее производства.
В-третьих, в странах Ближнего Востока,
Южной и Юго-Восточной Азии, доступных
для Казахстана в плане транспортировки,
наблюдается растущий спрос на зерновые, кроме пшеницы. Несколько лет назад
в северном Казахстане были предприняты
попытки производства новых культур, таких как чечевица и нут, многие из которых
оказались успешными. Согласно проектам Министерства сельского хозяйства,
экспорт сельскохозяйственных товаров
вырастет к 2020 году на 40%. Если урожай
чечевицы, выращенный на площади 200
тысяч га, достигнет ожидаемых объемов,
то Казахстан станет пятым по величине
экспортером чечевицы после Канады, Индии, Турции и Австралии.
Как было упомянуто выше, в 2016 году
в обрабатывающем секторе сохранялись
положительные темпы роста. Одним из
ключевых показателей развития производства является уровень производительности труда. В этом контексте рост производительности труда в обрабатывающем
секторе на 18% в 2016 году стал значительным шагом вперед. Дальнейшее развитие
обрабатывающего сектора будет осуществляться в рамках Государственной программы индустриально-инновационного
развития на 2015-2019 годы, которая будут
выполняться за счет прямых иностранных
инвестиций, преимущественно из Китая.
Согласно самым последним прогнозам Министерства экономики, в 2017 году
реальный рост экономики Казахстана составит 2%-2,5%. Рост ненефтяного сектора ожидается на уровне не менее 3%. В
частности, ожидается, что рост в сельском
хозяйстве составит 2,5%, а в строительстве
– 2,6%. Есть довольно оптимистические
прогнозы роста в обрабатывающей промышленности. Например, рост в секторе
производства продуктов питания должен
составить 3,2%, тогда как производство в

себептен бидай өндіруге экономикалық
ынталандыру азайды. Үшіншіден, тасымалдау тұрғысынан Қазақстан үшін қолжетімді болып табылатын Таяу Шығыс,
Оңтүстік жəне Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде бидайдан гөрі басқа дақылдарға
сұраныс артып келе жатыр. Бірнеше жыл
бұрын Солтүстік Қазақстанда жасымық
жəне ноқат сияқты жаңа дақылдарды
өсіру қолға алынып, табысты аяқталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің
болжамдарына сəйкес, Қазақстанның
ауыл шаруашылығы тауарларының экспорты 2020 жылға қарай 40%-ға өседі.
Егер жасымық өндірісі 200 мың гектарлық ауданда көзделген көлемге жетсе,
Қазақстан Канада, Үндістан, Түркия жəне
Австралиядан кейін жасымықтың бесінші ірі экспорттаушысына айналады.
Жоғарыда айтылып өткендей, 2016
жылы өндіріс секторында оң өсім сақталды. Өндіріс дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі еңбек өнімділігі деңгейі
болып табылады. Осыған байланысты,
2016 жылы өндіріс секторындағы еңбек
өнімділігінің 18%-ға артуы маңызды алға
басу қадамы болды. Өндірістік секторды
дамыту жөніндегі жоспарлар Қазақстан
Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жалғасатын болады. Бұл жоспарлар негізінен Қытайдан келетін тікелей
шетелдік инвестициялар арқылы жүзеге
асырылатын болады.
Ұлттық экономика министрлігінің
ең соңғы болжамдарына сəйкес, 2017
жылы Қазақстанда нақты экономикалық өсім 2%-2,5% ауқымында болады.
Ал мұнайдан тыс секторда кемінде 3%дық өсім болады деп күтілуде. Əсіресе,
ауыл шаруашылығы секторы 2,5%-ға,
ал құрылыс секторы 2,6%-ға өседі деп
күтілуде. Өндіріс секторында оң өсім болады деген болжамдар жасалуда. Мысалы, тамақ өнеркəсібі 3,2%-ға, ал машина
өндірісі 13%-ға өседі деп күтілуде. Бұл
болжамдар Қазақстан экономикасының мұнайдан тыс секторындағы өсу
2021 жылға қарай 4%-ға жетеді деген
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машиностроении вырастет на 13%. Эти
прогнозы во многом совпадают с официальными прогнозами Международного
валютного фонда, который считает, что
рост ненефтяного сектора экономики Казахстана достигнет 4% к 2021 году.
В заключение можно признать, что,
несмотря на наличие негативных последствий для экономики, которые наблюдаются с 2014 года из-за низких цен на нефть,
ненефтяной сектор экономики Казахстана
смог сохранить положительную динамику
роста. Если сопоставить показатели деятельности нефтегазовой отрасли и ненефтяного сектора экономики, вне всяких
сомнений, показатели последнего будут
выше. Кроме того, в недавнем Послании
Президента народу Казахстана было объявлено, что одной из ключевых задач,
которые должны быть выполнены к 2025
году, является обеспечение двукратного
увеличение экспорта продукции ненефтяного сектора. Исходя из этого, стратегически планируется, что развитие ненефтяного сектора экономики будет достигаться
за счет развития и диверсификации сельскохозяйственного и обрабатывающего
секторов с акцентом на модернизацию,
что предполагает приоритет производства
товаров с более высокой добавленной
стоимостью.
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«Халықаралық валюта қорының» (ХВҚ)
ресми болжамдарымен де сəйкес келеді.
Қорытындылай келе, 2014 жылдың
соңынан бері мұнай бағасының төмен
болуына байланысты жалпы кері экономикалық үрдіске қарамастан, Қазақстан
экономикасының мұнайдан тыс секторында оң нақты өсім байқалды деп
айтуға болады. Экономиканың мұнайгаз өнеркəсібі мен мұнайдан тыс секторының көрсеткіштері салыстырылған
кезде, екіншісінің жағдайы жақсырақ
екендігіне күмəн жоқ. Сонымен қатар,
Қазақстан Республикасы Президентінің
Қазақстан халқына соңғы Жолдауында
2025 жылға дейін қол жеткізілуі тиісті
негізгі міндеттердің бірі, мұнайдан тыс
экспортты екі есе арттыру деп белгіленді. Сондықтан, экономиканың мұнайдан тыс секторын дамыту үшін алдағы
уақытта жүргізілетін саясат аграрлық
жəне өндіріс секторларында өсу жəне
əртараптандыру арқылы жүзеге асырылады жəне мұны іске асырғанда жоғары
қосылған құн тауарларының өндірісіне
басымдық беретін «жаңғырту» ұғымына
назар аударылатындығы стратегиялық
түрде жоспарланды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
РЕСЕЙДЕ ЖЕЛ ЭНЕРГЕТИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ
БОЛАШАҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Сауле Ахметкалиева*
Энергия ветра является одним из наиболее развитых и привлекательных для
инвесторов видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире. Экономический потенциал ВИЭ в России составляет
273,5 млн. тонн угольного эквивалента в
год, тогда как технический потенциал, являющийся частью валового потенциала,
преобразование которого в полезную
энергию целесообразно при соответствующем уровне развития технологий, составляет 4593 млн. тонн в год. Потенциал
ВИЭ страны реализуется главным образом
за счет технического потенциала энергии ветра и солнца. Наиболее развитым
видом ВИЭ (за исключением крупных гидроэлектростанций) являются малые гидроэлектростанции, за которыми следует
биотопливо, тогда как ветроэнергетика и
солнечная энергетика представляют собой
наименее развитые виды ВИЭ в России.
Согласно данным Министерства экономического развития России, в стране имеется
экономический потенциал ветряной энергии в 250 млрд. кВтч в год, что составляет
25% от общего годового объема энергопотребления страны. Доля ВИЭ в общем
объеме выработки энергии в России, если
не брать в расчет крупные гидроэлектростанции (ГЭС), составляет менее 1%, тогда
как доля ГЭС в общем объеме производства электроэнергии в России составляет около 15%. Таким образом, несмотря
на потенциал страны, в настоящее время производство энергии с применением ВИЭ в России относительно невелико.
Так, в 2014 году общий объем выработки
электроэнергии в России с использованием возобновляемых источников составлял
174221 ГВтч, тогда как Китай, США и Бразилия произвели соответственно 1253230

Жел энергиясы – әлемдегі жаңартылатын энергия көздерінің (ЖЭК) ең
дамыған және инвестиция салуға тартымды түрлерінің бірі. Ресейдегі ЖЭКтің экономикалық әлеуеті жылына 2,225
мың ГВт болса, тиімді түрде пайдаланылатын жалпы әлеуеттің бір бөлігі болып
табылатын техникалық әлеуеті жылына
37,366 мың ГВт-ты құрайды. Елдің ЖЭК
әлеуеті негізінен жел және күн энергияларының техникалық әлеуеті есебінен қанағаттандырылады. Ең дамыған
ЖЭК түрі (ірі су электр станцияларын
қоспағанда) шағын су электр станциялары, одан кейін био-отын болып табылады. Ал жел және күн энергиялары Ресейде ең аз дамыған ЖЭК түрлеріне жатады.
Ресей Экономикалық даму министрлігінің мәліметінше, елдің жел энергетикасы әлеуеті жылына 250 мың ГВт-қа тең.
Бұл көрсеткіш елдің бір жыл ішінде жалпы энергия тұтынуының 25%-ын құрайды. Ірі су электр станцияларын (СЭС-тер)
есептемегенде Ресейдің жалпы электр
энергиясы өндірісінде ЖЭК үлесі 1%-дан
аз болса, СЭС-тердің Ресейдің жалпы
электр энергиясы өндірісіндегі үлесі шамамен 15%-ды құрайды. Сондықтан, елдің әлеуетіне қарамастан, қазіргі уақытта
Ресейде ЖЭК пайдалана отырып энергия
өндіру салыстырмалы түрде төмен болып табылады. Мысалы, 2014 жылы Ресейде жаңартылатын энергия көздерін
пайдалана отырып энергия өндіру 174
мың ГВт-ты құраса, Қытай, АҚШ және
Бразилия тиісінше 1,253 мың ГВт, 559
мың ГВт және 430 мың ГВт жасыл энергия өндірді.
Елдің орасан зор аумағы назарға
алынғанда, ЖЭК-ті дамыту орталықтандырылған
электрмен
жабдықтау

* докторант, Манчестерский университет, Великобритания. fm11v@mail.ru
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ГВтч, 559497 ГВтч и 430940 ГВтч «зеленой»
электроэнергии.
Принимая во внимание обширную территорию страны, развитие ВИЭ очень привлекательно с точки зрения обеспечения
электроэнергией отдаленные изолированные районы России, которые страдают от
отсутствия подключения к централизованной энергосистеме. Отдаленные районы
страны используют дизельные генераторы
общей мощностью 7 ГВт и общей производительностью 50 млрд. кВтч в год, что
более затратно, чем традиционный способ выработки энергии. В данных обстоятельствах, производство электроэнергии с
использованием ВИЭ в этих районах является весьма конкурентноспособным. Поэтому Россия, которая в основном производит электроэнергию с использованием
ископаемого топлива, планирует развивать возобновляемые источники энергии
в отдаленных и изолированных районах
страны.
Однако, несмотря на упомянутый факт,
сектор ВИЭ не достаточно развит по причине значительной разницы в стоимости
энергии, выработанной с использованием
ВИЭ, по сравнению с низкими тарифами
электроэнергии, вырабатываемой традиционным путем. Например, большинство
проектов по ВИЭ, начатых в начале 21 века
в России, были остановлены из-за отсутствия экономической целесообразности.
Помимо стоимости энергии, произведенной ВИЭ, данный сектор сталкивается и с
рядом других проблем. Основные трудности развития ветроэнергетики в России
заключаются в дороговизне необходимого оборудования, отсутствии квалифицированной местной рабочей силы, слабой
проработке вопросов логистики и адаптации западных технологий в крайне холодных погодных условиях севера страны.
Несмотря на то, что климат в России
суровый, благодаря наличию ветровых
коридоров со скоростью ветра более 6
метров в секунду (м/с), что необходимо
для работы ветровых турбин, климат все
же благоприятен для строительства ветропарков. В этом контексте, в 1930-х годах в
Советском Союзе был выпущен атлас по70

тапшылығынан зардап шеккен Ресейдің шалғай аудандарын электр энергиясымен қамтамасыз ету тұрғысынан
өте тартымды болып табылады. Елдің
шалғай аудандарында жалпы қуаты 7
ГВт және жалпы жылдық қуаты 50 мың
ГВт болатын дизельді электр генераторлар пайдаланылуда. Бұл аудандарда ЖЭК
пайдаланып электр энергиясы өндірісін
қамтамасыз ету жоғары технологиялық
шығындарға қарамастан неғұрлым тартымды болып табылады. Дегенмен, негізінен қазба отын түрлерін пайдаланып
электр энергиясын өндіретін Ресей елдің
шалғай аудандарында жаңартылатын
энергия көздерін дамытуды жоспарлап
отыр.
Алайда, жоғарыда аталған жағдайға қарамастан, ЖЭК пайдалана отырып өндірілген энергия мен дәстүрлі
электр энергиясы өндірісінің төмен тарифтері арасындағы жоғары құн айырмашылығына байланысты ЖЭК секторы
дұрыс дамымады. Мысалы, Ресейде XXI
ғасырдың басында іске қосылған ЖЭК
жобаларының көбісі қаржылық тұрғыда
жүзеге аса алмағандықтан тоқтатылған
болатын. ЖЭК-тің жоғары құнымен қатар
басқа да мәселелер баршылық. Ресейде жел энергиясы секторын дамытудың
негізгі қиыншылықтары жабдықтардың
қымбат болуы, жергілікті білікті еңбек
күшінің жеткіліксіздігі, логистикалық
қиындықтар мен елдің солтүстік бөлігіндегі аса суық ауа-райы салдарынан
батыс технологияларын бейімдеу болып
табылады.
Ресейдегі климат қатаң болса да, жел
турбиналарының жұмыс істеуі үшін шарт
болып табылатын секундына 6 метрден
(м/с) жоғары жел жылдамдығы бар жел
дәліздерінің болуына байланысты жел
электр станцияларының құрылысы үшін
қолайлы болып табылады. Осы орайда
әлеуетті жел электр станцияларының
орындарын көрсететін алғашқы жел
атласы 1930-шы жылдары жарияланды. Бұл атлас 2000 жылы Ресей-Дания
энергия тиімділігі институты мен Рисо
ұлттық зертханасы тарапынан жаңартылды. Атласқа сәйкес, елде жоғары жел
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тенциального расположения ветропарков.
Согласно атласу, в стране есть несколько
районов, имеющих высокий потенциал
для развития ветроэнергетики. К примеру,
Мурманская и Калининградская области
в Северо-Западном федеральном округе,
Краснодарская и Волгоградская области
в Южном федеральном округе, Омская и
Новосибирская области в Сибирском федеральном округе, а также Хабаровский
край в Дальневосточном федеральном
округе имеют самой высокий потенциал
по развитию ветроэнергетики в стране.
Так, территории вдоль побережий Баренцева и Карского морей, Берингова моря и
Охотского моря имеет среднюю скорость
ветра, превышающую 6 м/с, тогда как побережья Восточно-Сибирского, Чукотского и Лаптева морей на севере и Японского моря на востоке имеют скорость ветра
5-6 м/с. Побережья Черного, Азовского и
Каспийского морей на юге и Белого моря
на северо-западе имеют среднюю скорость ветра 3,5-5 м/с. К сожалению, производство энергии ветра в России носит
эфемерный характер. Так, среднегодовые
колебания скорости ветра по всей стране
составляют 2-3 м/с, с более высокой скоростью ветра в зимние месяцы. Исходя из
этого, ветровая энергетика должна быть
сопряжена с выработкой электроэнергии
из других видов энергоресурсов, генерация которой могла бы происходить попеременно.
Хотя потенциал ветроэнергетики в стране является объектом изучения уже давно,
первые законодательные акты и положения в отношении ее развития появились
лишь в 2013 году. Так, 28 мая 2013 года
правительство Российской Федерации
приняло Постановление №449 «О механизме стимулирования использования
возобновляемых источников энергии на
оптовом рынке электрической энергии и
мощности». Согласно распоряжению Правительства № 861-р от 28 мая 2013 года,
целевой объем выработки электроэнергии
от ветроэлектростанций страны должен
был достигнуть соответственно 100 МВт и
250 МВт в 2014 и 2016 годах. Что касается
2017 года, то этот показатель должен был

энергетикалық әлеуеті бар бірнеше аудан бар. Солтүстік-Батыс федералдық
округіндегі Мурманск және Калининград облыстары, Оңтүстік федералдық
округіндегі Краснодар және Волгоград
облыстары, Сібір федералдық округіндегі Омбы және Новосібір облыстары
мен Қиыр Шығыс федералдық округіндегі Хабаровск облысы елдегі ең жоғары
жел энергетикасы әлеуетіне ие аймақтар
болып табылады. Баренц, Кара, Беринг
және Охотск теңіздерінің жағалаулары
бойындағы ауданда ең жоғары орташа
жел жылдамдығы орта есеппен 6 м/сден асады. Солтүстікте Шығыс-Сібір, Чукот және Лаптев теңіздері мен шығысқа
қарай Жапон теңізі жағалауларында жел
жылдамдығы 5-6 м/с. Оңтүстіктегі Қара,
Азов және Каспий теңіздері мен солтүстік-батыстағы Ақ теңіз жағалауларында орташа жел жылдамдығы 3,5-5 м/с.
Өкінішке орай, Ресейде жел энергиясы
өндірісі қысқа мерзімді сипатқа ие. Мысалы, ел бойынша желдің орташа жылдық жылдамдығының өзгеруі қыс айларында жоғары жел жылдамдығымен 2-3
м/с болып табылады. Сондықтан, жел
энергиясын белгілі бір бағдарламаға
сәйкес өндіруге болатын басқа энергия
түрімен бірге қолдану қажет.
Елдегі жел энергетикалық әлеует ұзақ
уақыт бойы зерттелгеніне қарамастан,
жел энергетикасын дамыту жөніндегі
алғашқы заңдар мен ережелер жақында ғана пайда болды. 2020 жылға дейінгі
кезеңге арналған жаңартылатын энергияны пайдалану негізінде электр энергетикасы өнеркәсібінің энергия тиімділігін
арттыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары сияқты 2009
жылы бекітілген құжаттарға сәйкес,
СЭС-терді қоспағанда ЖЭК арқылы
энергия өндіру үлесін 0,5%-дан 4,5%-ға
дейін арттыру жоспарланған болатын.
Бұл ретте, Ресей энергетика министрлігі,
РусГидро және Ресей энергетика стратегиясы институты жел электр станцияларының жалпы қуатын 2030 жылға қарай
7 ГВт-қа дейін арттыруды жоспарлады.
Алайда, ЖЭК нысандарын пайдалануға
беру қарқынының төмен болуы сал71
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составить 500 МВт. Несмотря на оптимистичные цифры, в 2016 году общий объем
произведенной в России электроэнергии
составил 1048,3 млрд. кВтч, из которых 0,1
млрд. кВтч было произведено с использованием ВИЭ.
В соответствии с положениями государственной политики в сфере повышения
энергоэффективности электроэнергетики
на основе использования возобновляемой энергии на период до 2020 года, планируется увеличить долю производства
энергии за счет возобновляемых источников энергии, за исключением ГЭС, с
0,5% до 4,5%. Между тем, к 2030 году Министерство энергетики России, РосГидро
и Российский институт энергетической
стратегии планируют производить до 7
ГВт электроэнергии посредством ветряных
электростанций. Кроме того, согласно данной стратегии, к 2030 году с использованием возобновляемых источников энергии
должно быть произведено не менее 80100 млрд. кВтч электроэнергии.
Несмотря на невысокие темпы имплементации ветроэнергетических проектов
в России, существует несколько проектов,
которые все же были запущены или реализуются. Например, крупнейшими ветряными электростанциями России являются
Останинская (26 МВт), Донузлавская (18,7
МВт), Тарханкутская (15,9 МВт) и Зеленоградская ветряная электростанция (5,1
МВт). Кроме того, в конце 2017 года должен быть введена в эксплуатацию ветроэлектростанция в Республике Калмыкия (юг
России) мощностью 51 МВт, помимо этого в 2017 году планируется начать строительство ветрового проекта в Ульяновской
области общей мощностью 35 МВт. Более
того, после выхода на рынок ветроэнергетики в 2015 году госкорпорация «Росатом»
через свою дочернюю компанию «ВетроОГК» представила пакет проектов по ВИЭ
общей мощностью 610 МВт.
В заключение, несмотря на то, что Россия обладает огромным экономическим и
техническим потенциалом ветроэнергетики, стране все еще предстоит наладить
производство электроэнергии, используя
данный вид ВИЭ, в достаточном количе72

дарынан іске асыру жоспары қайта қаралып, 2013 жылы 28 мамырда Ресей
Үкіметі тарапынан ЖЭК өндірісін реттейтін жаңа құқықтық база – Электр энергиясының көтерме сауда нарығында
жаңартылатын энергияны алға жылжыту
тетігі туралы №449 жарлық қабылданды.
2013 жылдың 28 мамырындағы №861р Қарарына сәйкес, елдің жылдық жел
энергетикасы мақсаты 2014 және 2016
жылдары тиісінше 100 МВт және 250
МВт болады деп жоспарланған болатын.
2017 жылы бұл көрсеткіш 500 МВт болады деп күтілуде. Осындай жағдайларда
оптимистік болжамдар тағы да жүзеге
аспады: 2015 жылы жел энергиясы қуаты 103 МВт болды. Сонымен қатар, 2016
жылы Ресейде өндірілген электр энергиясының жалпы көлемі 1,048.3 мың ГВт
болса, оның 0,1 мың ГВт-ы ЖЭК пайдалану арқылы өндірілді.
Ресейде жел энергетикалық жобаларды дамыту қарқыны баяу болғанына
қарамастан, жүзеге асырылып жатқан
бірнеше жоба бар. Мысалы, Ресейдің ірі
жел электр станциялары Останинская
(26 МВт), Донузлав (18,7 МВт), Тарханкут
(15,9 МВт) және Зеленоград (5.1 МВт)
жел электр станциялары болып табылады. Сондай-ақ, 2017 жылдың соңында Қалмақстан Республикасында (Ресей
оңтүстігінде) қуаты 51 МВт болатын жел
электр станциясы жобасы пайдалануға
беріледі және 2017 жылы Ульянов облысында жалпы қуаты 35 МВт болатын
жел жобасының құрылысы басталады
деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар,
2015 жылы жел энергетикасы нарығына
енген «Росатом» мемлекеттік корпорациясының «ВетроОГК» еншілес компаниясы арқылы жалпы қуаты 610 МВт болатын ЖЭК жобасы пакетін ұсынды.
Қорытындылай келе, Ресейдің үлкен
экономикалық және техникалық жел
энергетикасы әлеуеті болса да, ел осы
ЖЭК түрін пайдалана отырып энергияның жеткілікті мөлшерін әлі өндіре алмады. Орталықтандырылған электрмен
жабдықталған аймақтарда ЖЭК және
дәстүрлі энергия көздерін пайдалана
отырып өндірілген электр энергиясы
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стве. По причине разницы в тарифах электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ и традиционных источников,
а также технических проблем, вызванных
суровыми климатическими условиями
страны, переход к использованию энергии ветра пока не является экономически
целесообразным. Несмотря на то, что ряд
ветроэнергетические проектов ждут своей
реализации, в текущий момент Россия на
рынке ВИЭ представлена главным образом гидроэлектроэнергетикой.

тарифтері арасындағы айырмашылыққа
байланысты жел энергиясы өндірісіне
өту әлі экономикалық тұрғыдан мүмкін
емес. Кейбір жел энергетикалық жобалардың болғанына қарамастан, қазіргі
уақытта Ресей ЖЭК нарығында негізінен
гидро энергетикамен ұсынылған.
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІНІҢ
ДАМУЫ
Канат Маханов*
В течение последних двух десятилетий
Казахстан принимает различные меры,
направленные на увеличение производительности труда, и эти меры вполне успешны во многих аспектах. Согласно последним доступным статистическим данным
Комитета по статистике при Министерстве
экономики Казахстана, общая производительность труда в стране выросла на 210%
в 2000-2016 годы. Более того, в этот же период производительность труда выросла
преимущественно в сфере производства
товаров, достигнув роста в 238%, тогда как
сфера услуг показала рост в 192%. Таким
образом, в 2000 году Казахстан был на 93
месте по производительности труда, измеряемой как объем ВВП на одного занятого
человека, а в 2016 году страна заняла 69
место по данному показателю.
Анализ уровня производительности
труда в 2000-2016 годах показал наличие
серьезных изменений. Весь этот период
можно условно поделить на два подпериода. Первый подпериод пришелся на
2000-2007 годы, когда был зафиксирован
быстрый рост, вызванный главным образом на расширении нефтяного сектора
экономики. В течение этого периода темпы
роста производительности труда и национальной экономики примерно совпадали.
Например, в 2006 году, когда произошел
нефтяной бум, ВВП страны вырос на 10,7%,
а рост производительности труда составил
9,4%. В 2000-2007 годах общая производительность труда в экономике выросла на
67,5%.
Мировой кризис 2008 года, вызвавший
резкое падение цен на нефть, стал причиной серьезного замедления темпов роста
производительности труда. В следствие

Қазақстан соңғы он жылда еңбек
өнімділігін арттыру үшін әр түрлі шаралар қабылдауда және бұл шаралар көп
жағынан мейлінше табысты болуда. Қазақстан Экономика министрлігі Ұлттық
статистика комитетінің соңғы статистикалық мәліметтеріне сүйенсек, ұлттық
экономикадағы жалпы еңбек өнімділігі
2000-2016 жылдары аралығында 210%ға өскен. Сонымен қатар, осы кезеңде
еңбек өнімділігі тауар өндірісінде 192%ға өссе, қызмет көрсету саласында 238%ға артқан. Нәтижесінде, 2000 жылы Қазақстан жұмыспен қамту бойынша кісі
басына ЖІӨ арқылы өлшенген еңбек
өнімділігі тұрғысынан 93-ші орында
болса, 2016 жылы 69-шы орынға табан
тіреді.
2000-2016 жылдары арасындағы еңбек өнімділігінің дамуына талдау жасайтын болсақ, маңызды өзгерістердің бар
екендігін байқауға болады. Аталған жылдар аралығын екі кезеңге бөліп талдауға
болады. 2000-2007 жылдарды қамтитын
бірінші кезең экономиканың мұнай секторының кеңеюі негізіндегі жылдам өсу
кезеңі ретінде сипатталады. Бұл кезеңде еңбек өнімділігі ел экономикасының
қарқынды өсуімен пара-пар дамыған.
Мысалы, әлемдік мұнай өндірісі артқан
2006 жылы Қазақстанның экономикасында ЖІӨ-нің өсу қарқыны 10,7%-ды
құраса, еңбек өнімділігі 9,4%-ға өсті.
2000-2007 жылдары арасында ел экономикасындағы жалпы еңбек өнімділігінің
өсуі 67,5% болды.
2008 жылғы жаһандық дағдарыстан
кейін мұнай бағасының күрт төмендеуі,
еңбек өнімділігінің елеулі төмендеуіне алып келді. Нәтижесінде, Үкімет ең-
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этого правительство приняло решение пересмотреть меры и подходы к механизмам
повышения производительности труда,
поставив данный вопрос в число приоритетов стратегии индустриального развития. Предпринятые в рамках Стратегии
индустриально-инновационного развития
Казахстана на 2003-2015 годы, принятой
17 мая 2003 года, меры не смогли должным образом стимулировать повышение
производительности труда в обрабатывающем секторе. Стратегия оказалась
чрезмерно всеобъемлющей и охватывала самый широкий круг вопросов, тогда
как поставленные цели были прописаны
нечетко, как и пути их достижения. Это
заставило правительство пересмотреть
политику индустриального развития и
принять Программу ускоренного индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010-2014 годы, которая была
запущена 19 марта 2010, при этом особым
уклон в стратегии был сделан на повышение конкурентоспособности за счет повышения производительности, индустриальной диверсификации и поддержки малого
и среднего бизнеса. Несмотря на то, что
в рамках новой программы не удалось
достичь некоторых поставленных задач
(например, добиться 50%-ного повышения производительности труда в обрабатывающей промышленности), показатели
производительности труда в большинстве
отраслей ненефтяного сектора экономики
все же удалось повысить. Так, в 2010-2016
годах общий уровень производительности
труда национальной экономики вырос на
25,6%. В этот же период рост производительности труда в сфере обслуживания
составил 14,7%, тогда как в сфере производства товаров он достиг 42,7%. В частности, в течение отчетного периода производительность труда в строительстве и
обрабатывающем секторе достиг соответственно 8,3% и 15,9%, тогда как в сельском хозяйстве данный показатель достиг
105,5%. Стоит также заметить, что, несмотря на крайне негативные экономические
последствия резкого падения цен на нефть
в 2014-2015 годах, в Казахстане удалось
сохранить рост производительности труда
76

бек өнімділігін арттыру бағытындағы
шаралар мен тәсілдерді қайта қарауға
шешім қабылдады және бұл мәселе
өнеркәсіптік даму стратегиясының басым бағыттарының біріне айналды. 2003
жылы 17 мамырда басталған «2003-2015
жылдарға арналған Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму стратегиясы» өндеу өнеркәсібі секторында еңбек өнімділігінің артуын ынталандыруда
көздеген ілгерілеушілікке айтарлықтай
қол жеткізе алмады. Өте кең ауқымды
осы стратегияда белгіленген мақсаттар
мен оларға жету үшін таңдалған шаралар тұрғысынан ішінара белгісіздіктерді
қамтыған бірқатар мәселелер орын тепкен болатын. Осыдай жағдайды ескеріп,
Үкімет өнеркәсіптік даму саясатын қайтадан көз елегінен өткізуге мәжбүр
болды, сондай-ақ еңбек өнімділігі мен
өнеркәсіптік әртараптандыруды арттыру,
шағын және орта бизнес субъектілерін
қолдау арқылы бәсекеге қабілеттілігін
күшейтуге мән бере отырып, 2010 жылы
19 наурызда «2010-2014 жылдарға арналған Қазақстанның Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын» қабылдады. Жаңа бағдарлама
белгіленген мақсаттардың бір бөлігіне
толыққанды қол жеткізе алмағанына
қарамастан (өндеу өнеркәсібі секторындағы еңбек өнімділігінің артуын 50%-ға
жеткізу сияқты), экономиканың шикізаттық емес секторларындағы еңбек
өнімділігін арттыруда үлкен табыстарды
жүзеге асырды. Осылайша, 2010-2016
жылдары арасында отандық экономиканың жалпы еңбек өнімділігі 25,6%-ға
артты. Осы кезеңде қызмет көрсету саласында еңбек өнімділігін артуы 14,7%
болса, тауар өндірісінде 42.7%-ға жетті. Атап айтқанда, құрылыс және өндеу өнеркәсібі секторларында еңбек
өнімділігі тиісінше 8,3% және 15,9%-ға,
ал аграрлық секторда еңбек өнімділігі 105,5%-ға артты. 2014-2015 жылдары
мұнай бағасының күрт төмендеуі салдарынан туындаған қиындықтарға қарамастан, 2015 және 2016 жылдары Қазақстанның жалпы экономика бойынша
еңбек өнімділігінің артуы тиісінше 0,6%
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в экономике в целом на уровне соответственно 0,6% и 1,8% в 2015 и 2016 годах.
Более того, производительность труда в
сфере производства товаров в 2015 и 2016
годах составляла соответственно 1,5% и
6,9%. Еще одним показателем успеха реализуемой политики в отношении повышения производительности труда является то,
что в 2010-2014 годах в обрабатывающем
секторе фиксировался рост производительности труда, тогда как в добывающем
секторе данный показатель демонстрировал постоянное снижение, примерно на
5%-7% в год. Положительная динамика
роста производительности труда в обрабатывающем секторе сохранялась благодаря
общему экономическому росту, который
поддерживался за счет высоких цен на сырьевые товары, а также благодаря мерам
поддержки малых и средних предприятий
обрабатывающей промышленности.
Действующая Государственная программа индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 20152019 годы, которая была принята 1 августа
2014 года, во многих отношениях является концептуальным продолжением ранее
реализованных программ, где основной
фокус направлен на развитие ненефтяного
сектора экономики и 40%-ное повышение
производительности труда в обрабатывающей промышленности. Данная программа, которая в основном представляет
комплекс налоговых льгот для отраслей с
высокой добавленной стоимостью производимых товаров, мер по развитию
инновационных кластеров и поддержке
предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляется с умеренным успехом.
Так, в 2015-2016 годах в Казахстане сохранялась положительная динамика роста
производительности труда в экономике в
целом, однако, из-за общего замедления
роста экономики и сокращения потребления динамика роста производительности
труда в обрабатывающем секторе оказалась отрицательной в 2015 и 2016 годах,
продемонстрировав спад на 2,2% и 2% в
реальном выражении.
В целом, за последние 16 лет производительность труда в Казахстане растет

және 1,8% деңгейінде сақталғанын атап
өткен жөн. Сонымен қатар, 2015 және
2016 жылдары тауар өндірісінде еңбек
өнімділігін артуы тиісінше 1,5% және
6,9%-ды құрады.
Еңбек өнімділігінде қолданыстағы
саясаттың
табыстылығын
білдіретін
тағы бір көрсеткішті былай атап өтуге
болады: 2010-2014 жылдары арасында
өндеу өнеркәсібі секторындағы еңбек
өнімділігі тұрақты артса, таукен секторындағы еңбек өнімділігі жылына шамамен 5%-7%-ға дейін төмендеп келді.
Осы кезеңде, өндеу өнеркәсібі секторындағы еңбек өнімділігінің артуындағы
оң өзгерістер, жалпы алғанда шикізат
тауарлары бағасының жоғары болуы
мен өндеу өнеркәсібі секторында шағын
және орта кәсіпорындарды қолдау шараларының қабылдануымен бірге жалпы экономикалық өсімнің артуы арқасында пайда болды.
2014 жылдың 1-ші тамызында іске қосылған «2015-2019 жылдарға арналған
Мемлекеттік
индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы» мұнайдан тыс салаларда әрі өндеу өнеркәсібі
секторларында еңбек өнімділігін 40%ға арттыруда көздеп, бұдан бұрын іске
асырылған мемлекеттік бағдарламалардың концептуалдық жалғасы болып табылады. Қосымша құн мүмкіншіліктері
жоғары өнеркәсіп салалары үшін қарастырылған салықтық жеңілдіктерден,
инновациялық кластерлерді дамытудан
және кіші және орта кәсіпкерлікті қолдау шараларынан тұратын бұл бағдарламаның орындалуы белгілі бір деңгейде
сәтті іске асырылды. Мысалы, 2015-2016
жылдарында Қазақстан экономикасындағы еңбек өнімділігі өз өсімін сақтап
қалды. Дегенмен, экономикадағы жалпы
бәсеңдеу және тұтыну деңгейінің төмендеуіне байланысты, 2015 және 2016
жылдарда өндеу өнеркәсібіндегі еңбек
өнімділігінің нақты көрінісі сәйкесінше
2,2% және 2%-ға дейін төмендеген болатын.
Соңғы 16 жыл ішінде Қазақстандағы
еңбек өнімділігі қарқынды түрде өсіп
келеді. Қазақстан Республикасы Инве77
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довольно быстро. Так, согласно данным
Министерства инвестиций и развития, в
конце 2016 года индекс производительности труда в Казахстане вырос до 131%.
Фактически, рост производительности труда наблюдается последние пять лет, что
явилось прямым результатом реализации
Программы индустриально-инновационного развития. Однако, разрыв в показателях производительности труда в Казахстане и развитых странах-членах ОЭСР все
еще значителен (66% в 2016 году). Министерство инвестиций и развития планирует
сократить этот разрыв до 32% к 2025 году.
Таким образом, в последнем Послании
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученном в январе 2017 года,
повышение производительности труда
выделено в качестве одного из шести шагов, необходимых для реализации третьей
модернизации Казахстана. Президент подчеркнул, что для выполнения этой задачи
будет осуществлен переход к инновационной системе развития, и что в течение
пятилетнего периода будет создано более
300 новых инновационных предприятий.
Он отметил, что до 2050 года будет создано около 2 млн. рабочих мест, и что за счет
реализации Программы общего профессионального образования будет подготовлено около 1 млн. квалифицированных
работников. Принимая во внимание меры
по повышению производительности труда, а также тот факт, что важность данного вопроса для экономического развития
была акцентирована Президентом, похоже, что в ближайшем будущем Казахстану
все же удастся достигнуть более высокого
уровня производительности труда.
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стициялар және даму министрлігінің
мәліметтеріне сәйкес, 2016 жылдың
соңында елдегі еңбек өнімділігі 131%ға өскен. Негізінде, соңғы бес жылдың
ішінде Қазақстандағы еңбек өнімділігінің өсімін байқауға болады және бұл
өсім «Индустриалды инновациялық
даму бағдарламасының» нәтижесі деп
білуге болады. Дегенмен, Қазақстандағы
еңбек өнімділігі мен дамыған ЭЫДҰ елдеріндегі еңбек өнімділігі арасындағы
айырмашылық әлі де жоғары (2016
жылында 66%). Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі
бұл айырмашылықты 2025 жылға дейін 32%-ға дейін төмендетуді жоспарлап
отыр.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017
жылдың қаңтарында халыққа арнаған
Жолдауында елдегі еңбек өнімділігін
арттыру Қазақстандағы үшінші модернизацияны іске асыру жолындағы негізгі
алты қадамдардың бірі болып көрсетілген. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл мақсатқа
жету үшін дамудың инновациялық жүйесінің енгізілетіндігін және 300 жаңа инновациялық нысандардың салынатындығын мәлім еткен болатын. Жолдауға
сәйкес, 2050 жылға дейін «Жалпылама
кәсіби білім беру бағдарламасы» аясында 1 миллионға жуық жұмысшы қайта
мамандандырудан және дайындық курстарынан өтетін болады. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың елдегі еңбек өнімділігін
арттырудың мемлекеттің экономикалық
дамуындағы маңыздылығына көп көңіл
бөліп отырғанын ескерсек, Қазақстандағы еңбек өнімділігі таяу келешекте
қарқынды түрде одан әрі дамитын болады.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ХОРГОС» И ЕЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ҚОРҒАС ЕРКІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ƏЛЕУЕТІ
Омирбек Канай*
С момента официального начала функционирования, а именно, с 14 апреля 2012
года, Специальная экономическая зона
(СЭЗ) «Хоргос», которая носит официальное называние Международный центр
приграничного сотрудничества между
Казахстаном и Китаем, внесла существенный вклад в дальнейшее расширение
экономических и торговых отношений
между евразийскими странами, включая
двусторонние экономические и торговые
отношения между Китаем и Казахстаном.
Наряду с инициативой «Один пояс, один
путь», которая имеет огромную важность
для Пекина, СЭЗ «Хоргос» играет ключевое значение для повышения эффективности основных торговых маршрутов,
которые, беря свое начало в Китае, пересекают пограничный пост Хоргос, достигая
Центральной Азии, России и Европы через
Казахстан.
Идея создания СЭЗ «Хоргос» впервые
была предложена в 1992 году на проектном уровне компанией Yat Chau Co. Ltd
из Гонконга. Компания предложила построить город международной свободной
торговли площадью 2,6 квадратных километра на месте казахстанско-китайского
пограничного перехода Хоргос, с общей
стоимостью проекта 150 млн. юаней (23,5
млн. долл. США). В феврале 1994 года данный проект был утвержден руководством
Синьцзян-Уйгурского автономного района
(СУАР), но вскоре был отложен. Однако,
во время своего официального визита в
Казахстан в июне 2003 года председатель
КНР Ху Цзиньтао и Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев пришли к соглашению о создании международной зоны
свободной торговли на границе двух

Ресми
түрде
Қытай-Қазақстан
«Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы
халықаралық орталығы деп аталатын
Қорғас еркін экономикалық аймағы
2012 жылдың сəуір айында ресми түрде
іске қосылғаннан бері, ең алдымен Қытайдың Қазақстанмен арадағы екіжақты
экономикалық жəне сауда қарым-қатынастарының, сондай-ақ бүкіл Еуразия
елдерімен болған экономикалық жəне
сауда қарым-қатынастарының одан əрі
дамуында маңызды рөл атқарып келеді. Əсіресе, ресми Пекин айырықша
мəн беріп отырған «Бір белдеу, бір жол»
стратегиясының ортаға шығуымен бірге, Қытайдан басталып Қорғас өткелінен өтіп Қазақстан арқылы Орталық
Азия, Ресей жəне Еуропаға дейін жететін
маңызды сауда жолдары үшін Қорғас
еркін экономикалық аймағының маңызы арта түсуде.
Қорғас еркін экономикалық аймағын
құру идеясын 1992 жылы Гонконгтың Ят
Чау (Yat Chau Co. Ltd) компаниясы жоба
ретінде ортаға қойған болатын. Ят Чау
компаниясы 150 млн юань (шамамен
23,5 млн АҚШ доллары) инвестиция салып, Қытай мен Қазақстан шекарасындағы Қорғас өткелінің жанынан көлемі
2,6 шаршы километр болатын халықаралық еркін сауда қаласын салуды ұсынған
еді. Бұл жоба 1994 жылдың ақпан айында Шыңжаң Ұйғыр автономиялық районы (ШҰАР) жағынан бекітіліп, бірақ көп
ұзамай тоқтатылады. Кейін, 2003 жылдың маусым айында Қытай президенті
Ху Цзиньтао Қазақстанға жасаған сапары барысында, екі елдің шекарасында
халықаралық еркін сауда аймағын құру
туралы Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен
ортақ пікірге келді. Осылайша, Қытай

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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стран. Так, 24 марта 2004 года руководства
Китая и Казахстана подписали Рамочное
соглашение о создании Международного центра приграничного сотрудничества
между Казахстаном и Китаем «Хоргос», а
4 июля 2005 года стороны подписали Соглашение о регулировании деятельности
Международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос».
СЭЗ «Хоргос» занимает территорию общей площадью 5,28 квадратных километра, включая 3,43 квадратных километра
китайской части и 1,85 квадратных километра казахстанской части. Основной целью деятельности СЭЗ «Хоргос» является
поддержка торговых переговоров, организация выставок, продаж, предоставление складских и транспортных услуг, услуг
отелей и ресторанных объектов, а также
финансовых и бизнес услуг.
С начала строительства инфраструктурных объектов Специальной экономической зоны «Хоргос» в 2007 году китайская
сторона инвестировала 23,45 млрд. юаней
(около 3,7 млрд. долл. США) на реализацию 26 основных проектов. Кроме того,
негативное влияние мирового экономического кризиса 2008 года на китайскую
экономику, наряду с ущербом, нанесенным экономике СУАР этническими конфликтами, которые вспыхнули в Урумчи 5
июля 2009 года, способствовали тому, что
значимость СЭЗ «Хоргос» для китайского
правительства возросла. В этом контексте, 30 сентября 2011 года Пекин принял
решение о создании Зоны экономического развития (ЗЭР) «Хоргос». ЗЭР «Хоргос»,
которая, как ожидается, поддержит развитие СЭЗ «Хоргос», занимает площадь
около 73 квадратных километра, включая
примерно 30 квадратных километров промышленного парка «Хоргос», около 35
квадратных километров промышленного
парка Гулка-Сити и около 8 квадратных километров промышленного парка Циншуй.
Целью ЗЭР «Хоргос» является повышение
экономического потенциала СЭЗ «Хоргос»
и содействие непрерывной транспортировке китайских товаров на рынки Казахстана и других государств Центральной
Азии с дальнейшей их транспортировкой
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мен Қазақстан үкіметтері арасында 2004
жылы 24 қыркүйекте «Қытай-Қазақстан
Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы
халықаралық орталығын құру туралы
бастапқы келісімге» жəне 2005 жылы 4
шілдеде «Қытай-Қазақстан «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы басқару туралы келісімге»
қол қойылды.
Қорғас еркін экономикалық аймағы
Қытай жағынан 3.43 шаршы километрлік жəне Қазақстан жағынан 1.85 шаршы километрлік аумақты өз ішіне алған
жалпы 5.28 шаршы километрлік аумақты қамтиды. Қорғас еркін экономикалық аймағының негізгі функциясына
сауда келіссөздері, көрмелер мен сату
қызметтері, қоймалық жəне тасымалдау
қызметтері, қонақ үй жəне мейрамхана
қызметтері, сондай-ақ бизнес қызметтері мен қаржылық қызметтері кіреді.
2007 жылы Қорғас еркін экономикалық
аймағының инфрақұрылым нысандарының құрылысы басталғаннан бері Қытай
жағы 26 ірі жоба негізінде жалпы 23.45
млрд. юань (шамамен 3,7 млрд. АҚШ
доллары) инвестиция салды. Сонымен
қатар, 2008 жылғы əлемдік экономикалық дағдарыстың Қытай экономикасына
болған теріс əсерімен бірге, 2009 жылы
5 шілдеде Үрімшіде туылған ірі этникалық қақтығыстың ШҰАР экономикасына
зиян келтіруі, Қытай үкіметінің Қорғас
еркін экономикалық аймағына тіпті де
көбірек маңыз беруіне себеп болды.
Осы тұрғыдан, ресми Пекин 2011 жылдың 30 қыркүйегінде Қорғас экономикалық даму аймағын құру туралы шешім
қабылдады. Қорғас еркін экономикалық
аймағына қолдау көрсету мақсатында
құрылған Қорғас экономикалық даму
аймағы шамамен 30 шаршы километрлік Қорғас индустриялық паркі, шамамен 35 шаршы километрлік Құлжа қаласы индустриялық паркі жəне 8 шаршы
километрлік Шындықозы индустриялық
паркін қамтыған шамамен 73 шаршы километрлік аумаққа орналасқан. Қорғас
экономикалық даму аймағы, əсіресе,
Қорғас еркін экономикалық аймағының
əлеуетін арттырып, Қытай тауарларының
Қазақстан мен Орталық Азия жəне Еура-
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на рынки стран Евразии, а также содействие экономическому развитию, укреплению безопасности и стабильности Синьцзян-Уйгурского автономного района,
экономика которого основана на экспорте.
В целях развития инфраструктурных
объектов СЭЗ «Хоргос» в Казахстане, правительство Казахстана инвестировало порядка 65 млрд. тенге (около 200 млн. долл.
США). 25 ноября 2011 года казахстанское
правительство приняло решение о создании логистического центра «Хоргос – Восточные ворота» рядом с СЭЗ «Хоргос».
В 2016 году Казахстан объявил о своих
планах строительства города Нуркент, который будет занимать площадь 300 га в
районе Хоргоса, а также привлечет инвестиций на сумму 11,3 млрд. тенге (около
34 млн. долл. США). Ожидается, что строительство нового города будет завершено
к 2035 году.
Эффективность функционирования СЭЗ
«Хоргос», расположенной в 670 километрах к западу от столицы СУАР, Урумчи, и
всего в 378 километрах к востоку от культурного, экономического и коммерческого центра Казахстана, Алматы, растет
с каждым днем. Так, согласно китайским
данным, в 2015 году объем грузов, перевезенных через Хоргос, составил 25,790 млн.
тонн, что на 12,6% больше по сравнению с
2014 годом. Этот показатель соответствует
62,5% от общего объема транзитных перевозок СУАР. В январе-ноябре 2016 года
объем транзитных перевозок Хоргоса увеличился на 18,87% до 23,881 млн. тонн по
сравнению с аналогичным периодом 2015
года и составил 59,99% от общего объема
транзитных перевозок СУАР. Очевидно, что
двустороннее сотрудничество между Китаем и Казахстаном способствует налаживанию транспортных маршрутов по отправке грузов в Европу через СЭЗ «Хоргос».
На сегодняшний день почти завершено
строительство участка трансконтинентального автодорожного коридора «Западный
Китай – Западная Европа», проходящего от
китайского порта Ляньюньгуан до Хоргоса на китайско-казахской границе, а также
завершено строительство участка данной
автодороги протяженностью 2639 кило-

зия нарығына үздіксіз қол жеткізуін, сондай-ақ ШҰАР-дың сыртқы сауданы негіз
еткен экономикалық дамуын, қауіпсіздігі
мен тұрақтылығының қамтамасыз етуді
басты мақсат етеді.
Қорғас еркін экономикалық аймағы
Қазақстан жағындағы бөлiгінің инфрақұрылымдық нысандарын дамыту
үшін, Қазақстан үкіметі қазірге дейін 65
миллиард теңге (шамамен 200 млн АҚШ
доллары) инвестиция салды. 2011 жылдың 25 қарашасында Қазақстан үкімет
Қорғас еркін экономикалық аймағының
жанынан Қорғас Шығыс қақпасы логистикалық орталығын құру туралы шешім
қабылдады. 2016 жылы Қазақстанның
11,3 млрд. теңге (шамамен 34 млн АҚШ
доллары) қаржы шығарып, Қорғаста 300
гектар аумақты қамтитын Нұркент қаласын салатындығы хабарланды. Жаңа
қала құрылысы 2035 жылға дейін толығымен аяқталады деп күтілуде.
ШҰАР-дың орталығы Үрімшіге 670
шақырым, сондай-ақ Қазақстанның мəдени, экономикалық жəне сауда орталығы болған Алматыға 378 шақырым
қашықтықта ғана орналасқан Қорғас
еркін экономикалық аймағының жүк тасымалындағы маңызы да күн сайын артып келеді. Мысалы, Қытай деректеріне
сəйкес, 2015 жылы Қорғастың транзиттік жүк тасымал көлемі 25 790 млн тоннаға жетіп, 2014 жылға салыстырғанда
12,6% өскен. Бұл көрсеткіш ШҰАР-дың
жалпы транзиттік жүк тасымалының
62,5%-ына сай болып табылады. 2016
жылдың қаңтар-қараша айлары арасында, Қорғастағы транзиттік жүк тасымал
көлемі 23 881 млн. тонна болып, 2015
жылдың алғашқы 11 айымен салыстырғанда 18,87%-ға өскен. Бұл көрсеткіш
ШҰАР-дың жалпы транзиттік жүк тасымалының 59.99%-ына сай келеді. Қазақстан мен Қытайдың екіжақты ынтымақтастықтың шеңберінде, Қорғас еркін
экономикалық аймағынан Еуропаға
дейінгі көлік жолдары күшейтілді. Батыс Еуропа Батыс Қытай көлік дәлізінің
Қытайдың Лян Юнган қаласынан басталып, Қытай-Қазақстан шекарасындағы
Қорғас өткеліне дейінгі бөлігі негізінен
толықтай аяқталып, Қазақстанды ен81
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метров, проходящей по Казахстану. Кроме
того, 2 декабря 2011 года Китай и Казахстан
ввели в эксплуатацию железнодорожную
ветку, проходящую через СЭЗ «Хоргос». В
2014 году государственная компания «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) завершило
строительство железнодорожных участков Жетиген-Хоргос и Жезказган-Бейнеу,
связывающих транспортные маршруты
между пограничным переходом «Хоргос»
и морским портом Актау на западе Казахстана. В период с 2013 года по апрель 2016
года объем транзитных перевозок железнодорожных грузов через Хоргос составил
2,584 млн. тонн. Предполагается, что этот
показатель достигнет 18 млн. тонн к 2020
году и 31,5 млн. тонн к 2035 году.
Согласно статистическим данным, в
2012 году общее число человек, посетивших Хоргос в коммерческих целях, составило 240 тысяч, в 2015 году этот показатель
вырос в 15 раз и достиг 3,36 млн. человек.
В январе-сентябре 2016 года количество
человек, посетивших регион в коммерческих целях, выросло на 44,73% до 3,810
млн. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В 2015 году общий объем торговли СЭЗ «Хоргос» составил около
12,037 млрд. долл. США. В январе-ноябре
2016 года объем торговли региона вырос на 6,75% до 11,87 млрд. долл. США по
сравнению с тем же периодом 2015 года.
Являясь воротами, открывающими
Китаю доступ к рынкам Казахстана, Центральной Азии и Европы, СЭЗ «Хоргос»
имеет ключевое значение не только для
двустороннего экономического и коммерческого сотрудничества между Китаем и
Казахстаном, но и для торгово-экономических отношений Китая с другими странами
Евразии. В последние годы эффективность
СЭЗ «Хоргос» растет как в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь»,
так и благодаря фактору Шанхайской организации сотрудничества. Можно отметить,
что данный регион будет продолжать способствовать экономическому развитию
СУАР, Казахстана и других стран Евразии.
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дей өтетін 2.639 шақырымдық бөлігі де
аяқталуға жақын. Сондай-ақ, Қазақстан
мен Қытай теміржолдары 2011 жылдың 2 желтоқсанынан бастап Қорғас
еркін экономикалық аймағында қызмет
көрсете бастады. 2014 жылы Қазақстан
теміржолы (ҚТЖ) Жетіген-Қорғас жəне
Жезқазған-Бейнеу теміржол бағыттарын іске қосып, Қорғас өткелінен Ақтау
портына дейінгі тасымал маршруттарын
қалыптастырды. 2013 жылдан бастап
2016 жылдың сəуір айына дейін, Қорғас
арқылы өткен темір жолдар бойынша
транзиттік жүк тасымалының жалпы
көлемі 2,584 миллион тоннаға жетті. Осы
көрсеткіштің 2020 жылы 18 млн тоннаға
және 2035 жылы 31,5 млн тоннаға дейін
жететіні межеленуде.
Статистикалық
мәліметтерге
сай,
2012 жылы Қорғас еркін экономикалық
аймағына келгендердің саны 240 мың
адам болса, 2015 жылы бұл көрсеткіш
15 есеге өсіп, 3,36 млн. адам болды. 2016
жылдың алғашқы 9 айында аймаққа
келгендердің саны 3,81 млн. болып, өткен жылдың алғашқы 9 айымен салыстырғанда 44,73% артқан. 2015 жылы
Қорғас еркін экономикалық аймағының
жалпы сауда көлемі шамамен 12,037
млрд. доллар болды. 2016 жылдың
алғашқы 11 айындағы сауда көлемі шамамен 11.87 млрд. доллар болып, 2015
жылдың алғашқы 11 айымен салыстырғанда 6,75%-ға жоғарлаған.
Қытайдың Қазақстан жəне Орталық
Азияға, тіпті Еуропа нарығына ашылған
үлкен бір қақпасы сияқты Қорғас еркін
экономикалық аймағы, тек Қытай-Қазақстан арасындағы екіжақты сауда-экономикалық ынтымақтастыққа ғана емес,
Қытайдың басқа Еуразиялық елдермен
сауда əрі экономикалық қарым-қатынастарының арттырылуы тұрғысынан да
зор маңызға ие. Соңғы жылдарда Қытайдың «Бір белдеу, бір жол» стратегиясы
мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының
шеңберінде Қорғас еркін экономикалық
аймағының ықпалы артып келеді. Экономикалық тұрғыдан алып қарағанда,
Қорғас еркін экономикалық аймағының
ШҰАР мен Қазақстанның жəне басқа Еуразия елдерінің экономикалық дамуына
үлес қосатындығын айтуға болады.

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯ ЭКОНОМИКАСЫ
Канат Маханов*
При проведении экономических исследований демографические показатели являются действенным инструментом
анализа и прогнозирования. Применение
методов экономического анализа к демографическим показателям может предоставить нам самую разнообразную информацию, которая может быть применена
для широкого спектра целей, а именно, от
исследований экономического рынка до
разработки экономической политики. По
данным Комитета по статистике Казахстана
(Казстат), в июне 2017 года население страны превысило 18 млн. человек, что, согласно официальному рейтингу ООН, соответсвует 65 месту по численности населения
в мире. В течение первых шести месяцев
2017 года население Казахстана выросло
на 209086 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
на 1,17%. К примеру, в 2016 году темпы
роста численности населения Казахстана
составили 1,31%. Стоит отметить, что после
обретения независимости, рост численности населения Казахстана впервые был
зафиксирован только в 1999 году. Начиная с этого момента, ежегодный прирост
населения постоянно увеличивался пока
не достиг своего пика в 2015 году, когда
численность населения выросла на 254521
человек. Основной причиной демографического роста населения является высокий
уровень рождаемости. Кроме того, есть и
другие объективные причины, такие как
растущая продолжительность жизни, сокращение уровня смертности, миграция
и так далее. Однако, экономические последствия роста численности населения
намного более глубоки и сложны.
Непосредственное воздействие демографии на экономику ощущается через
призму изменений, которые коснулись
рынка труда. Согласно предварительной
статистике Казстата по рынку труда, в июле

Демография экономика саласында
талдау және болжам жасау тұрғысынан
өте қуатты құрал болып табылады. Экономикалық талдау әдістерін демографияда қолдану экономикалық нарықты
зерттеуден экономикалық саясатты дамытуға дейінгі түрлі мақсаттар үшін кең
ауқымды ақпаратпен қамтамасыз ете
алады. Қазақстан статистика комитетінің
(ҚАЗСТАТ) мәліметі бойынша, 2017
жылдың маусым айында елдегі халық
саны 18 миллион адамнан асты және
Қазақстан БҰҰ-ның ресми рейтингінде
әлемнің ең тығыз қоныстанған 65-ші елі
болды. 2017 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстан халқы 209,086 адамға
артты, бұл 2016 жылдың ұқсас кезеңімен
салыстырғанда 1,17%-ға көп. 2016 жылы
халықтың жалпы өсімі 1,31%-ды құраған
болатын. Қазақстан халқының саны тәуелсіздік алғаннан кейін тек 1999 жылы
ғана өсе бастады. Бұл өсім 2015 жылы
халықтың саны 254,521 адамға артып,
ең жоғары көрсеткішке жеткенге дейін
тұрақты түрде жалғасып келді. Демографиялық өсудің басты себебі – бала
туудың жоғары деңгейі. Сонымен қатар,
өмір сүру ұзақтығының артуы, өлім деңгейінің азаюы, көші-қон және т.б. сияқты
өзге де себептер бар. Алайда, халық
өсімінің экономикалық әсері мен салдары әлдеқайда терең және күрделі.
Демографияның экономикаға шұғыл
әсері еңбек нарығындағы өзгерістерден
көрінеді. ҚАЗСТАТ-тың еңбек нарығы
туралы соңғы статистикалық мәліметтеріне сәйкес, 2017 жылдың шілдесінде
елдегі жұмыс күшінің жалпы саны 8,952
миллион адамға жетті, бұл 2016 жылға
қарағанда 0,3%-ға, ал 2010 жылмен
салыстырғанда 3,8%-ға жоғары. 20102017 жылдар аралығында 15 жастан 65
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2017 года общая численность рабочей
силы страны достигла 8,952 млн. человек,
что на 0,3% выше, чем в 2016 году, и на
3,8% выше, чем в 2010. В период между
2010 и 2017 годами численность трудоспособного населения, к которому относится
мужское население в возрасте 15-65 лет и
женское - в возрасте 15-58 лет, выросла на
6,8% и достигла 12,926 млн. человек в июле
2017 года. Следует заметить, что в обозначенный период наблюдался спад темпов
прироста рабочей силы и трудоспособного населения по сравнению с предыдущим
семилетним периодом (с 2003 по 2010 год),
когда численность рабочей силы и трудоспособного населения возраста выросла
соответственно на 12,5% и 10,6%. Однако,
важно отметить, что из-за высокого уровня рождаемости, который наблюдался с
начала 2000-х годов, замедление темпов
роста рабочей силы и трудоспособного
населения в 2010-2017 годы сопровождался ростом численности населения младше
15 лет. Такой рост доли иждивенцев, еще
не достигших трудоспособного возраста,
вызвал увеличение так называемого коэффициента демографической нагрузки, выраженный в численности иждивенцев на
100 человек населения трудоспособного
возраста, с 557 в 2010 году до 666 в 2017.
Это, тем не менее, можно рассматривать
как позитивный сигнал для Казахстана, поскольку доля молодежи в возрасте до 15
лет в обозначенном приросте была в 5,8
раз выше, чем доля пожилого населения.
Взаимосвязь между демографическими показателями и экономикой зависит
не только от численности и пропорций
различных групп населения, но и от экономического поведения этих групп. Сейчас
хорошо известно, что население трудоспособного возраста в среднем потребляет
больше товаров и услуг, чем молодежь и
пожилые люди. Поэтому, население трудоспособного возраста может выступать как
сила, которая стимулирует потребительский спрос и влияет на бизнес-циклы в экономике. Фактически, периоды значительного экономического роста в большинстве
стран мира обычно следуют через 15-20
лет после периода, сопровождающегося
необычно высоким уровнем рождаемо84

жасқа дейінгі ер адамдардан және 15
және 58 жас аралығындағы әйелдерден
тұратын еңбек жасындағы халық саны
6,8%-ға өсіп, 2017 жылдың шілдесінде
12,926 миллион адамға жетті. Бұл кезеңде жұмыс күшінің, сондай-ақ еңбек
жасындағы халықтың өсу қарқынының
төмендеуі байқалды. Ал 2003-2010 жылдардағы жеті жылдық кезеңде жұмыс
күші мен еңбек жасындағы халық саны
тиісінше 12,5%-ға және 10,6%-ға ұлғайған. Алайда, 2010-2017 жылдары жұмыс
күші мен еңбек жасындағы тұрғындардың өсу қарқынының баяулауы 2000
жылдардың басынан бері байқалған
туудың жоғары деңгейіне байланысты 15 жасқа толмаған халық санының
өсуімен бір уақытта болғанын атап өту
маңызды. Әлі еңбек жасына толмағандардың бағып-қағуға мұқтаж адамдар
арасындағы үлесінің артуы демографиялық жүктеме коэффициентінің өсуіне
себеп болды. Яғни, еңбек жасындағы
1,000 адамға шаққандағы бағып-қағуға
мұқтаж адамдар саны 2010 жылғы 557тен 2017 жылы 666-ға жетті. Дегенмен,
бұны Қазақстан үшін оң даму деп санауға болады, өйткені 15 жасқа дейінгі
жастардың бұл өсімге үлесі егде жастағы
адамдардың үлесінен 5,8 есе жоғары.
Демография мен экономика арасындағы өзара байланыс тек түрлі халық
топтарының саны мен пропорциясына
ғана емес, сондай-ақ осы топтардың
экономикалық іс-әрекетіне де байланысты. Қазіргі уақытта еңбек жасындағылар жастар мен қарт адамдармен салыстырғанда тауарлар мен қызметтерді
көбірек пайдаланады. Сондықтан еңбекке қабілетті жастағы халық экономикадағы бизнес циклдарына әсер ететін
тұтыну сұранысын қозғайтын күш ретінде әрекет ете алады. Шын мәнінде, экономикалардың көпшілігінде орасан зор
экономикалық өсу кезеңдері әдеттен
тыс жоғары туу кезеңінен 15-20 жылдан
кейін көптеген жастардың еңбекке қабілетті жастағы адамдар қатарына енген
кезде басталады. Мысалы, Қазақстанның
2000-шы жылдардағы экономикалық
өсуінің ең жоғары кезеңі мұнай бағасы-

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

сти, именно тогда значительное количество молодежи пополняли группы населения трудоспособного возраста. К примеру,
период самого высокого экономического
роста Казахстана сопровождался не только
ростом цен на нефть, но и очень быстрым
увеличением количества трудоспособного
населения, когда большой контингент молодых людей, рожденных в конце 1980-х
годов, достигли трудоспособного возраста. Данный эффект лежит в основе такого
понятия как демографический дивиденд.
Демографический дивиденд – это потенциал экономического роста, который может
быть вызван сдвигами в возрастной структуре населения, главным образом, когда
доля населения трудоспособного возраста
превышает долю неработающих категорий
населения. В результате продолжающееся
увеличение численности трудоспособного
населения, вызванное высокими показателями рождаемости в 2000-е годы и в дальнейшем, позволит Казахстану получить демографические дивиденды ближе к 2020-м
годам.
Несмотря на то, что демографические
тренды в национальном масштабе можно
проследить довольно четко, существуют
значительные межрегиональные различия.
В некоторых северных, центральных и восточных регионах происходит постоянное
сокращение численности населения, тогда
как в регионах западного и южного Казахстана, а также в городах Алматы и Астана,
наблюдаются высокие темпы роста численности населения, вызванные как естественными причинами, так и миграцией. Эти
межрегиональные демографические различия часто приводят к появлению диспропорции между региональными и местными
рынками труда, что ведет к развитию одних
регионов за счет других. Например, согласно последним статистическим данным, в
2017 году около 57,3% населения Казахстана
проживает в городах по сравнению с 54,3%
в 1999 году. Общий рост городского населения в 1999-2017 годах достиг 2,214 млн.
человек, и только три городских центра:
Астана, Алматы и Шымкент, обеспечили более 80% этого роста. Более того, Алматинская, Мангыстауская и Южно-Казахстанская
области обеспечили более 90% общего

ның көтерілуімен ғана емес, сондай-ақ
1980-ші жылдардың соңында туылған
жастардың көпшілігі еңбекке жарамдылық жасына жеткен халықтың өте
тез өсуімен де сипатталды. Бұл – «демографиялық дивиденд» терминінің
негізгі идеясы. Демографиялық дивиденд – бұл негізінен еңбекке жарамды
жастағы халық үлесі еңбекке жарамсыз
жастағы үлеске қарағанда үлкен болған
кезде халықтың жас құрылымындағы
өзгерістерден туындай алатын экономикалық өсу әлеуеті. Нәтижесінде 2000
жылдары және одан кейін бала туудың
жоғары деңгейінен туындайтын еңбекке
қабілетті жастағы халықтың тұрақты түрде өсуі 2020 жылға қарай Қазақстанға
демографиялық дивидендтер алуға мүмкіндік береді.
Демографиялық үрдістер жалпы республикалық деңгейде айқын көрінсе
де, аймақтар тұрғысынан айтарлықтай
айырмашылықтар бар. Қазақстанның
кейбір солтүстік, орталық және шығыс
өңірлерінде халық саны үнемі төмендеп келеді, ал елдің батыс және оңтүстік
өңірлері мен Астана және Алматы қалаларында табиғи өсім мен көші-қонның
арқасында халық санының жоғары өсу
қарқыны байқалады. Мұндай аймақаралық демографиялық айырмашылықтар
көбінесе аймақтық және жергілікті еңбек
нарықтарындағы бұрмалаушылықтарды
тудырып, кейбір аймақтардың басқаларына қарағанда көбірек дамуына ықпал
етеді. Мысалы, соңғы статистикалық
мәліметтерге сәйкес, 2017 жылы Қазақстан халқының шамамен 57,3%-ы қалаларда тұрса, 1999 жылы бұл көрсеткіш
54,3%-ды құрады. 1999-2017 жылдары
қала халқының жалпы өсімі 2,214 миллион адамға жетті және тек үш қала – Астана, Алматы және Шымкент бұл өсімнің
80%-дан астамын құрады. Бұдан басқа,
Алматы, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан облыстары Қазақстандағы ауыл
халқының жалпы санының 90%-дан
астамын құрады. Бұл демографиялық
үрдістер экономикалық өнімді күштердің
елдің бірнеше аймағында орналасқан ірі
қалалық орталықтардың айналасында
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увеличения численности сельского населения в Казахстане. Похоже, что эти демографические тренды будут сохраняться
в будущем, что приведет к концентрации
производительных сил лишь в нескольких регионах страны. С другой стороны,
неэффективная политика или отсутствие
региональных подходов к разработке политики в данной сфере могут усугубить нежелательные последствия урбанизации и
чрезмерной концентрации населения, ведущей к усиливающемуся разрастанию городов, а также усилить неравномерность
распределения доходов, давление на рынке жилья и т. д. Однако, межрегиональные
дисбалансы распределения рабочей силы
еще хуже влияют на регионы, особенно
подверженных эмиграции. В связи с этим,
в 2016 году правительство начало перемещать избыточные трудовые ресурсы
из перенасыщенных южных регионов в
северные районы страны, испытывающие
нехватку трудовых ресурсов, в рамках Государственной программы «Дорожная карта
занятости», предусматривающей субсидии
для переселяющихся граждан. Пока рано
оценивать успех этой программы, однако
ясно, что соответствующие комплексные
подходы к решению таких демографических проблем могут существенно изменить ситуацию.
В 2017 году население Казахстана превысило отметку в 18 млн. человек. Согласно официальным демографическим
прогнозам ООН в отношении Казахстана,
стране предрекают дальнейшее увеличение численности населения, но с более
низкими темпами естественного прироста.
В 2015 году в Казахстане был зафиксирован максимальный естественный рост численности населения - более 230 тысяч человек. С тех пор наблюдается спад уровня
рождаемости, и этот спад, как ожидается,
будет иметь место до 2025-2030-х годов.
Однако, демографические показатели Казахстана и его текущая возрастная структура создают благоприятные условия для
получения демографических дивидендов
в будущем. Исходя из этого, чтобы извлечь
максимальную выгоду из данной ситуации, правительству необходимо правильно выстроить свою экономическую и демографическую политики.
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шоғырлануына әкеліп соқтырып, болашақта да жалғасатын тәрізді. Белгілі бір
экономикалық жағдайларда, өнімді ресурстардың аз салада шоғырлануы еңбек өнімділігін жоғарылататыны сөзсіз.
Екінші жағынан, саясаттың дұрыс іске
асырылмауы немесе осы саладағы саясатты қалыптастыруға қатысты аймақтық
тәсілдердің болмауы қаланың кеңеюі,
табыстарды бөлудің теңсіздігі, тұрғын
үй нарығына қысым көрсетілу және т.б.
сияқты урбанизацияның және халықтың
аса тығыздығының жағымсыз әсерлерін
күшейте алады. Алайда, аймақаралық
еңбек теңгерімсіздіктері таза көші-қонға
ұшыраған аймақтардың жағдайын одан
әрі нашарлатуда. Осыған байланысты,
2016 жылы халықты қоныстандыруға
субсидия беруді көздейтін «Жұмыспен
қамтудың жол картасы» мемлекеттік
бағдарламасы аясында үкімет шамадан
тыс еңбек ресурстарын еңбек ресурстары молырақ оңтүстік өңірлерден жұмыс
күші жетіспейтін солтүстік өңірлерге
көшіре бастады. Бұл бағдарламаның
жетістігін бағалауға әлі тым ерте болса
да, мұндай демографиялық мәселелерді
шешуде кешенді тәсілдерді пайдалану
елеулі өзгерістер тудыратыны айқын.
2017 жылы Қазақстан халқы 18 миллионға жетіп, маңызды кезеңге қол
жеткізді. БҰҰ-ның Қазақстанға арналған
ресми демографиялық болжамдарына
сәйкес, төменірек табиғи өсім қарқынында болса да халық саны одан әрі
өседі деп күтілуде. 2015 жылы Қазақстанда халықтың табиғи өсімі 230 мыңнан
астам адам болып, ең үлкен көрсеткішке
жетті. Содан бері туу деңгейі азайып, бұл
көрсеткіш 2025-2030 жылдарға дейін
төмендейді деп күтілуде. Дегенмен, Қазақстанның демографиялық жағдайы
және оның қазіргі жас құрылымы елге
демографиялық
дивидендтерді
алу
үшін қолайлы жағдайлар жасауда. Сондықтан, осы жағдайдан барынша пайдалану үшін үкімет өзінің экономикалық
және демографиялық саясатын дұрыс
реттеуі қажет.
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«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» КАЗАХСТАНА:
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
ҚАЗАҚСТАНДА «ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА»: МҮМКІНДІКТЕРІ
МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ
Канат Маханов*
В политике, средствах массовой информации и академической литературе нет
единого определения «зеленой экономики». Программа ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП) определяет зеленую
экономику как экономику, которая ведет к
улучшению экономического благосостояния и социальному равенству, в то же время значительно уменьшая экологические
риски и давление на окружающую среду.
Таким образом, концепция ориентирована на признание того, что достижение
устойчивого развития во многом зависит
от того, происходит ли рост экономики с
учетом экологических соображений. Данная концепция признает единство трех
аспектов устойчивого развития, а именно,
социального, экономического и экологического. Концепция зеленой экономики
была признана важнейшим инструментом устойчивого развития и искоренения
нищеты на Конференции ООН по устойчивому развитию 2012 года, также известной как «Рио+20». Учитывая глобальные
изменения, вызванные экономической
активностью во всем мире и связанные с
ними экологические риски, многие страны
применяют данную концепцию для того,
чтобы иметь возможность апеллировать
к упомянутым выше основам устойчивого
развития.
К числу основных экономических отраслей, которым следует применять
«зеленые» установки и принимать соответствующие стратегии, относятся: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, управление отходами,
облесение, интегрированное управление
водными ресурсами, восстановление засушливых земель и устойчивое сельское

Саясатта, бұқаралық ақпарат құралдарында немесе ғылыми әдебиеттерде
«жасыл экономиканың» жалпы қабылданған анықтамасы жоқ. Біріккен Ұлттар
Ұйымының қоршаған орта жөніндегі
бағдарламасы (ЮНЕП) жасыл экономиканы экономикалық әл-ауқат пен әлеуметтік теңдікті жақсартып, экологиялық
қауіптерді және қоршаған ортаға қысымды айтарлықтай азайтатын экономика ретінде қарастырады. Осылайша, бұл
тұжырымдама тұрақтылықтың қамтамасыз етілуі экономиканың қоршаған
ортаны қорғау мәселелерін ескере
отырып дамуына байланысты екендігін
мойындауға бағытталған. Сондықтан да
бұл тұжырымдама тұрақтылықты қамтамасыз етуде тұрақтылықтың әлеуметтік,
экономикалық және экологиялық аспектілерінің бір-бірімен тығыз байланысты
екенін айқындайды. «Жасыл экономика»
тұжырымдамасы 2012 жылғы Біріккен
Ұлттар Ұйымының «Рио+20» Тұрақты
даму
жөніндегі
конференциясында
тұрақтылықты дамыту және кедейлікті жою құралы ретінде қабылданды.
Әлемдегі экономикалық белсенділіктің
әсерінен болған жаһандық өзгерістерді
және осыған байланысты көптеген елдерде туындайтын экологиялық қауіптерді ескере отырып, бұл тұжырымдама
тұрақты дамудың үш ажырамас бөлігін
қолдану үшін мүмкіндік болып табылатынын байқауға болады.
Жаңартылатын
энергия,
энергия
тиімділігі, қалдықтарды бір жайлы ету,
орман өсіру, суды кешенді пайдалану,
құрғақ жерлерді қалпына келтіру және
орнықты ауыл шаруашылығы сияқты
негізгі экономикалық секторлар жасыл
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хозяйство. Рекомендуемая зеленая экономическая политика варьируется от страны к стране и зависит от большого числа
переменных, которые характеризуют ее
экономические, географические, экологические и другие особенности. Однако, эта
концепция в основном затрагивает развивающиеся страны, поскольку большинство
экологических проблем вызывают серьезную озабоченность в государствах с высокой долей товаропроизводящих отраслей,
таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и обрабатывающая промышленность.
В то время как некоторые развивающиеся страны ставят данную концепцию под
сомнение, подчеркивая, что во время ее
реализации возможности для экономического роста будет подвергаться дополнительным рисками, Казахстан приветствовал и поддержал реализацию концепции
зеленой экономики. Так, Президент Назарбаев инициировал переход к зеленой
экономике, подписав соответствующий
президентский указ 30 мая 2013 года. Принятая концепция зеленой экономики содержит ряд приоритетных задач, главным
образом, направленных на реформирование энергетического, добывающего и
сельскохозяйственного секторов экономики. С точки зрения перехода к зеленой
экономике, правительству предстоит выполнить следующие приоритетные задачи: 1) увеличить эффективность использования ресурсов (водных, земельных,
биологических и т.д.); 2) модернизировать
существующую и создать новую зеленую
инфраструктуру; 3) улучшить благосостояние населения и экологические условия
посредством проведения эффективной и
экономичной экологической политики; 4)
укреплять национальную безопасность
по ряду направлений, включая экономическую, энергетическую и водную безопасность. Планируется, что реализация
концепции будет происходить в три этапа:
первый этап – 2013-2020 годы; второй этап
– 2020-2030 годы; третий этап – 2030-2050
годы. Цели концепции можно сгруппировать по семи основным направлениям:
внедрение возобновляемых источников
88

экономика мәселесін қарастырып, тиісті
стратегияларды қабылдауы тиіс. Ұсынылатын жасыл экономика саясаттары экономикалық, географиялық, экологиялық
және басқа да ерекшеліктерді сипаттайтын көптеген факторларға байланысты
әр елде әртүрлі болып табылады. Дегенмен, бұл тұжырымдама негізінен дамушы елдерге қатысты, өйткені ауылшаруашылығы, таукен және өндіріс сияқты
тауар өндіретін өнеркәсіптердің жоғары
үлесіне ие елдерде экологиялық мәселелердің басым бөлігі алаңдаушылық
тудырады.
Бірнеше дамушы елдер бұл тұжырымдамаға күмән келтіріп, оны жүзеге
асыру барысында экономикалық өсу мен
дамуда қосымша қауіптердің туындайтынын атап өткеніне қарамастан, Қазақстан
«Жасыл экономика» тұжырымдамасын
құптады. Осылайша, Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2013 жылы 30 мамырда Жарлыққа
қол қою арқылы «жасыл экономикаға»
көше бастады. Қабылданған «жасыл
экономика» тұжырымдамасы негізінен
энергетика, таукен және ауылшаруашылығы секторларын реформалауға
бағытталған басым міндеттердің қамтиды. Қазақстан Үкіметі жасыл экономикаға көшу бойынша келесі негізгі басымдықтарды белгіледі: 1) ресурстарды (су,
жер, биологиялық және т.б.) пайдалану
тиімділігін арттыру; 2) қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғырту және жаңа
жасыл инфрақұрылымды салу; 3) экономикалық тиімді экологиялық саясат жүргізу арқылы халықтың әл-ауқатын және
қоршаған ортаның жағдайын жақсарту;
4) ұлттық қауіпсіздіктің белгілі бір өлшемдерін, оның ішінде экономикалық,
энергетикалық және су қауіпсіздігін арттыру. Тұжырымдаманы үш кезеңге бөлім
іске асыру жоспарлануда: бірінші кезең –
2013-2020 жж.; екінші кезең – 2020-2030
жж.; және үшінші кезең – 2030-2050 жж.
Тұжырымдаманың мақсаттарын жеті
негізгі бағытқа топтастыруға болады:
жаңартылатын энергия көздерін енгізу,
энергия тиімділігі, органикалық ауылшаруашылығы, қалдықтарды және суды
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энергии, энергоэффективность, органическое земледелие, совершенствование систем управления отходами и водой, зеленый транспорт и эффективное управление
экосистемами.
Успех внедрения концепции зеленой
экономики по отдельным показателям
сильно варьируется, но, в целом, его можно считать умеренным. Одной из ключевых идей концепции зеленой экономики является налаживание производства
большего количества товаров и услуг,
затрачивая меньший объем энергии, таким образом снижая энергоемкость ВВП.
С 2013 по 2016 год уровень энергоемкости ВВП Казахстана снизился с 1,69 до 1,64
тонны нефтяного эквивалента на 1000
долл. США. Согласно планам, к 2020 году
необходимо снизить энергоемкость ВВП
на 25%. Еще одним важным приоритетом
зеленой экономики является производство энергии из возобновляемых источников. Согласно последним статистическим
данным, общее количество электростанций в Казахстане, которые могут вырабатывать зеленую энергию, увеличилось до
50 с мощностью 288,3 МВт. В результате,
доля электроэнергии, вырабатываемой
возобновляемыми источниками, в стране
выросла с 0,59% до более 1%. К 2020 году
планируется ввести в эксплуатацию еще 53
электростанции, которые будут генерировать зеленую энергию.
Первый этап осуществления концепции
зеленой экономики, запланированный на
период с 2013 по 2016 год, был направлен
на оптимизацию использования ресурсов,
увеличение эффективности деятельности по защите окружающей среды, а также на создание зеленой инфраструктуры.
Однако, существует ряд специфических
задач, выполнение которых даже к концу
второго или даже третьего этапов можно
поставить под сомнение. Например, планируется увеличить долю электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми
источниками, до 3% к 2020 году и довести
этот показатель до 50% к 2050 году, что вызывает сомнения, ввиду того, что на текущий момент выработка возобновляемой
энергии составляет немногим более 1%.

басқару жүйелерін жетілдіру, жасыл
көлік пен тиімді экожүйелерді басқару.
«Жасыл экономика» тұжырымдамасын нақты индикаторлар бойынша іске
асырудағы табыстар айтарлықтай өзгереді, бірақ жалпы жағдайда қалыпты
деп санауға болады. «Жасыл экономика»
тұжырымдамасының басты идеяларының бірі аз энергияны пайдалану арқылы
көбірек өнім өндіріп, қызмет көрсету
болып табылады, бұл ЖІӨ-нің энергия
сыйымдылығын төмендетеді. 2013-2016
жылдар аралығында Қазақстанда ЖІӨнің энергия сыйымдылығының деңгейі
ЖІӨ-нің 1,000 долларына шаққанда 1,69
тонна мұнай эквивалентінен 1,64-ке
дейін төмендеді. Жоспарға сәйкес, 2020
жылға қарай энергия сыйымдылығын
25%-ға төмендету керек. Жасыл экономиканың тағы бір маңызды басымдығы –
жаңартылатын энергия көздерін өндіру.
Соңғы статистикалық мәліметтерге сәйкес, Қазақстанда жасыл энергия өндіре
алатын электр стансаларының жалпы
саны 50-ге дейін өсті (қуаттылығы 288,3
МВт). Нәтижесінде елдегі жаңартылатын
көздермен өндірілетін электр энергиясының үлесі 0,59%-дан 1%-ға дейін артты. 2020 жылға қарай жасыл энергияны
өндіретін басқа 53 электр станциясын
салу жоспарланып отыр.
«Жасыл экономика» тұжырымдамасын іске асырудың бірінші кезеңінде
2013-2016 жылдарға арналған жоспарлар ресурстарды пайдалануды оңтайландыруға, қоршаған ортаны қорғау
шараларының тиімділігін арттыруға
және жасыл инфрақұрылымды құруға
бағытталған болатын. Сонымен қатар,
тұжырымдамада бірінші кезеңнің соңына қарай қол жеткізу жоспарланған
нақты мақсаттар да бар. Дегенмен ішінара мақсаттардың орындалмауы да мүмкін. Мысалы, электр энергиясын өндіруде жаңартылатын энергия көздерінің
үлесін 2020 жылға қарай 3%-ға, ал 2050
жылға қарай 50%-ға жеткізу жоспарлануда. Алайда, қазіргі уақытта жаңартылатын энергия өндірісінің үлесі 1%-дан
аз ғана асқанын ескергенде, аталған
жоспарлардың жүзеге асуы күмән туғы89
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Для сравнения, средняя доля производства зеленой энергии составляет около
26% в Евросоюзе, 22% в Великобритании
и чуть более 8% в США. В 2013 году было
также запланировано в три раза увеличить
производительность труда в сельском хозяйстве до 2020 года. Однако, к 2016 году
показатели выросли лишь на 65%, что является довольно неплохим результатом,
но значительно ниже планируемого изначально. Кроме того, существует несколько серьезных проблем, стоящих перед
Казахстаном в настоящее время. Первая
– это устаревшее оборудование, на долю
которого, по разным оценкам, приходится 80% всего инвентаря, используемого в
сельском хозяйстве. Это сильно препятствует модернизации сельскохозяйственного сектора в Казахстане. Другая большая
проблема – это нехватка инвестиций после
снижения курса тенге в 2015 году. Ситуация, когда все зеленые технологии завозятся в Казахстан из-за границы по высокой
стоимости в иностранной валюте, тогда
как доходы в стране поступают в тенге, отрицательно влияет на приток инвестиций
в сферу зеленых технологий. Кроме того,
отсутствие исследовательской и инновационной инфраструктуры также затрудняет создание и обслуживание вновь построенных объектов или же налаживание
производства на местном уровне. Другими словами, проблемы, стоящие перед Казахстаном на пути реализации концепции
зеленой экономики, чрезвычайно сложны
и выходят за рамки полномочий конкретных министерств или секторов экономики.
Однако, нужно иметь в виду, что решение
о внедрении данной программы принималось в 2013 году при более благоприятных
экономических условиях, включая более
высокие цены на нефть.
В заключение, стремление Казахстана к
принятию концепции перехода к зеленой
экономике может быть продиктовано не
только его обязательствами по обеспечению устойчивого развития, сколько необходимостью противодействовать вполне
реальными и срочными экологическими
вызовами, с которыми Казахстану придется столкнуться в ближайшем будущем, та90

зады. Салыстырмалы түрде жаңартылатын электр энергиясын өндірудің орташа
үлесі Еуропалық Одақта 26%, Ұлыбританияда 22% және АҚШ-та 8%-ды құрайды. 2013 жылы ауылшаруашылығында
еңбек өнімділігін 2020 жылға дейін үш
есеге арттыру жоспарланған еді. Алайда,
2016 жылға қарай бұл көрсеткіш 65%-ға
артты. Бұл айтарлықтай жоғары нәтиже болғанымен, бірақ жоспарланған
көрсеткіштен айтарлықтай төмен. Сонымен қатар, қазіргі уақытта Қазақстан
дүп келіп отырған бірнеше негізгі мәселелер бар. Біріншіден, болжамдарға
қарағанда ауылшаруашылығында пайдаланылатын жабдықтардың 80%-ы
ескірген. Бұл жағдай Қазақстанның
ауылшаруашылығын модернизациялауға айтарлықтай кедергі келтіруде. Тағы
бір басты мәселе 2015 жылы теңгенің
құнсыздануынан кейінгі инвестицияның
жетіспеушілігі. Қазақстандағы барлық
жасыл технологиялар сенімді валюталар
арқылы өте жоғары бағамен шетелден
импортталады, ал ел ішіндегі табыс теңгемен есептеледі, бұл жағдай да жасыл
технологияларға салынатын инвестицияларға кері әсерін тигізді. Бұдан сырт,
ғылыми зерттеу мен инновациялық инфрақұрылымның жеткіліксіздігінен жаңа
нысандардың салынуы мен қорғалуы,
сондай-ақ оларды жергілікті жерлерде
өндіру қиынға соғады. Басқаша айтқанда, «жасыл экономика» тұжырымдамасын масын іске асыруда Қазақстан дүп
келіп отырған мәселелер өте күрделі болып, белгілі бір министрліктердің немесе экономика секторларының шегінен
асып кетеді. Сондай-ақ, тұжырымдаманы жүзеге асыру туралы шешімнің 2013
жылы мұнай бағасының жоғары болуы
сынды неғұрлым қолайлы экономикалық шарттар аясында жасағанын есте
ұстаған жөн.
Қорытып келгенде, Қазақстанның
«жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасын қабылдауға деген ұмтылысы тек орнықты дамуға ұмтылысымен
ғана емес, сонымен қатар шөлейттену, Арал теңізі проблемасы, тұщы су
тапшылығы және т.б. Қазақстанның таяу

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКИ ЕВРАЗИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
1-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

кими как опустынивание, проблема Аральского моря, нехватка пресной воды и т.д.
Однако, несмотря на то, что Казахстан достиг определенных успехов в реализации
концепции зеленой экономики в сравнении с другими странами Центральной
Азии, в силу того, что доля частного сектора, занимающегося зелеными технологиями, остается низкой, а также по причине
низкой эффективности соответствующих
институтов и отсутствия исследовательской и инновационной инфраструктуры,
маловероятно, что стране удастся достигнуть промежуточных целей к 2020 году
Тем не менее, принятие концепции зеленой экономики в качестве стратегии будущего развития страны и приверженность
ее основным ценностям не менее важны,
чем технические детали процесса. Концепция зеленой экономики – это не та
программа, которую можно реализовать
силами одного или даже нескольких министерств в течение определенного времени;
это, скорее, национальная стратегия по содействию устойчивому развитию, которая
подразумевает краткосрочные издержки и
долгосрочную выгоду.

болашақта шешуі тиіс болып отырған
нақты және шұғыл экологиялық мәселелерімен айқындалады. Сондай-ақ,
Қазақстанның Орталық Азияның басқа
елдерімен салыстырғанда «жасыл экономика» тұжырымдамасын іске асыруда елеулі ілгерілеушілікке қол жеткізгеніне қарамастан, Қазақстанда жасыл
технологияларды пайдаланатын жеке
секторлардың үлесінің аздығы, тиісті институттардың белсенділігінің төмендігі
және ғылыми зерттеу мен инновациялық инфрақұрылымның жетіспеуі сияқты бірқатар себептерден 2020 жылға
дейін аралық мақсаттарға толықтай қол
жеткізе алуы қиын. Дегенмен, еліміздің
болашақ даму стратегиясының бір бөлігі ретінде «жасыл экономика» тұжырымдамасының қабылдануы және оның
негізгі құндылықтарына деген ұмтылыс,
аталған процестің техникалық ерекшеліктеріне қарағанда маңыздырақ.
«Жасыл экономика» тұжырымдамасы
белгілі бір уақыт кезеңінде бір немесе бірнеше министрліктер жүзеге асыра алатын тұжырымдама емес, қайта
еліміздің қысқа мерзімді шығындары
мен ұзақ мерзімді төлемдерін көздейтін
тұрақты дамуға бағытталған ұлттық стратегиясы болып табылады.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ СИЛЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРМЕН ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ КҮШ
ОРТАЛЫҚТАРЫМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
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СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ЧЛЕНСТВО КАЗАХСТАНА В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН:
ПРИОРИТЕТЫ И ОЖИДАНИЯ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҰҰ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНДЕГІ МҮШЕЛІГІ:
БАСЫМДЫҚТАРЫ ЖӘНЕ КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕРІ
Даурен Абен*
28 июня 2016 года Казахстан был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН (СБ ООН) на двухгодичный
срок с января 2017 года. Так, Казахстан стал
первым государством Центральной Азии,
избранным в состав наиболее важного политического органа в мире, который несет
основную ответственность за сохранение
глобального мира и безопасности. Кроме
того, Казахстан является вторым тюркоязычным государством, ставшим членом
СБ ООН после Турции, которая выступала
в данном качестве в 1951-1952, 1954-1955,
1961 и 2009-2010 годах, что объясняет тот
факт, что Анкара приложила все усилия для
поддержки кандидатуры Казахстана. Астана официально объявила о своем намерении стать членом СБ ООН в июне 2010 года
и провела всеобъемлющую дипломатическую кампанию по получению поддержки
государств-членов ООН. Тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН одобрила заявку,
свидетельствует о положительном имидже
Казахстана и его растущей роли в международных отношениях.
Рабочая программа Казахстана в СБ
ООН основана на Манифесте Президента
Нурсултана Назарбаева «Мир. ХХI век» и
была кратко представлена в его политическом обращении к СБ ООН под названием «Концептуальное видение Казахстана
упрочения глобального партнерства для
построения безопасного, справедливого
и процветающего мира». Согласно данному документу, Казахстан обязуется работать по всей повестке СБ ООН открыто,
непредвзято, сбалансированным, ответственным и конструктивным образом, а
также прилагать все усилия для укрепле-

2016 жылдың 28 маусымында Қазақстан Республикасы 2017 жылдың
қаңтар айынан бастау алған екі жылдық мерзімге Біріккен Ұлттар Ұйымы
(БҰҰ) Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты
емес мүшесі болып сайланды. Осылайша, Қазақстан халықаралық бейбітшілік
пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде басты жауапкершілік жүктелген әлемдегі
ең маңызды саяси органға сайланған
алғашқы Орталық Азия мемлекеті болды. Сонымен қатар, Түркі тілдес елдері
тұрғысынан аталмыш саяси органға
1951-1952, 1954-1955, 1961 және 20092010 жылдары аралығында сайланған
Түркиядан кейінгі екінші мемлекет болып табылады. Осы орайда, Анкараның
Қазақстан кандидатурасын қолдауда
барлық күш жігерді салғанын атап өткен
абзал. Астана БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
тұрақты емес мүшесі болу ниетін 2010
жылы жария етіп, БҰҰ-ға мүше елдердің
қолдауын алу үшін ауқымды дипломатиялық науқан жүргізді. Қазақстанның
кандидатурасы БҰҰ Бас Ассамблеясы
тарапынан мақұлдануы негізінде Қазақстанның халықаралық аренадағы беделі мен халықаралық қатынастардағы
рөлінің артқандығының дәлелі екені
сөзсіз.
Қазақстанның
БҰҰ
Қауіпсіздік
Кеңесіндегі жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Әлем. ХХІ ғасыр»
манифесін негіз етіп, БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінде ұсынылған «Қауіпсіз, әділ
және гүлденген әлем құру үшін жаһандық әріптестікті нығайтуға қазақстандық тұжырымдамалық көзқарас» атты
саяси жолдауында қорытындыланды.

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dauraben@gmail.com
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ния доверия и сотрудничества между всеми государствами-членами ООН.
Основные приоритеты членства страны
в СБ ООН включают следующее: приближение к миру без ядерного оружия; создание условий для предотвращения угрозы
глобальной войны; содействие миру, безопасности и развитию в Центральной Азии,
включая Афганистан; содействие формированию Глобальной антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН;
содействие мирному развитию Африки;
продвижение целей устойчивого развития ООН; и адаптация деятельности ООН к
потребностям XXI века. Председательство
Казахстана в трех вспомогательных комитетах СБ ООН – по Афганистану и «Талибану», по ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиде», а
также по Сомали и Эритрее – поможет в
достижении поставленных целей.
Кроме того, казахстанские дипломаты
определили четыре транснациональных
вопроса как важнейшие направления для
глобального партнерства: ядерная безопасность, энергетическая безопасность,
продовольственная безопасность и водная безопасность. Казахстан, как один
из мировых лидеров в области нераспространения ядерного оружия и разоружения, призвал все государства-члены
ООН поставить задачу избавления мира
от ядерного оружия к 100-летию ООН в
2045 году. В этом контексте Астана будет
использовать членство в СБ ООН для продвижения своих антиядерных инициатив,
таких как всеобщий запрет на развертывание летального оружия в космическом
пространстве, на морском дне и в международных водах, а также в Арктике, и
запрещение исследований, направленных
на создание новых видов оружия массового уничтожения. Казахстан также будет
стремиться к расширению географического пространства, свободного от ядерного
оружия, за пределами существующих пяти
таких зон, пытаясь активизировать международные усилия по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем
Востоке. В то же время Казахстан будет
содействовать безопасному и надежному
применению атомной энергии в мирных
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Бұл құжатта Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің аясында ашық, бейтарап, салмақты, жауапты және сындарлы түрде
жұмыс істеуге, сондай-ақ БҰҰ-ның барлық мүше елдері арасындағы сенім мен
ынтымақтастықты дамытуға барлық
күш-жігерін салуға уәде етті.
Қазақстанның
БҰҰ
Қауіпсіздік
Кеңесінің мүшелігіне байланысты негізгі басымдықтары ядролық қарудан азат
әлемге қол жеткізу; жаһандық соғыс
қаупінің алдын алуға бағытталған қажетті жағдайларды жасау; Ауғанстанды
қамтып, жалпы Орталық Азиядағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті және дамуды
жебеу; БҰҰ қамқорлығымен жаһандық
терроризмге қарсы коалиция құруды
жеңілдету; Африканың бейбіт дамуына
көмек көрсету; БҰҰ-ның даму мақсаттарына үлес қосу әрі БҰҰ-ның қызметтерін XXI ғасырдың қажеттіліктеріне сай
бейімдеу жұмыстарын іске асыру болып
табылады. Қазақстанның Ауғанстан мен
Талибан, ИШИМ (ДАИШ) мен Аль-Каида,
сондай-ақ Сомали мен Эритрея мәселелері жөніндегі БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
үш комитетіне төрағалық етуі атылмыш
мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі.
Бұған қоса, Қазақстан дипломатиясы жаһандық әріптестіктің аса маңызды
салалары ретінде трансұлттық сипатқа
ие төрт негізгі мәселелерді белгілеген
болатын: ядролық қауіпсіздік, энергетикалық қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздігі
мен су қауіпсіздігі. Ядролық қарудың таралуының алдын алу мен қарусыздану
жағынан әлемдік көшбасшылардың бірі
болып табылатын Қазақстан Республикасы БҰҰ-ның барлық мүше елдерін ұйымның құрылғанына 100 жыл толатын
2045 жылға қарай ядролық қарудан бас
тартуға шақырды. Осы тұрғыда, Астана,
ядролық қаруға қарсы бастамаларды
қолдау (жаппай қырып-жоятын қарулардың ғарышта, теңіз астында және халықаралық суларда, сондай-ақ Солтүстік
полюсте таралуына ғаламдық тиым салу)
және жаппай қырып-жоятын жаңа қаруларды шығаруға бағытталған зерттеу
жұмыстарына тыйым салынуы үшін БҰҰ
Қауіпсіздік Кеңесіндегі мүшелігін пайда-
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целях путем размещения на своей территории банка низкообогащенного урана
под эгидой МАГАТЭ, который предоставит
неядерным государствам равный доступ к
гражданским ядерным материалам.
Тем не менее, с точки зрения энергетической безопасности, Казахстан, как
страна, обладающая достаточными энергетическими ресурсами, сталкивается с
определенными проблемами, касающимися как региональных несбалансированности в области электроснабжения, так и
загрязнения окружающей среды, вызванной использованием ископаемого топлива. Поэтому, Казахстан осознает потребность разработки и внедрения зеленых,
эффективных и малозатратных энергетических технологий для диверсификации
источников энергоснабжения и ослабления парникового эффекта. Ожидается, что
в рамках своего членства в СБ ООН Казахстан предпримет практические шаги по
содействию развитию зеленой экономики
и возобновляемых источников энергии, а
также будет содействовать выполнению
обязательств всеми сторонами в рамках
Парижского соглашения по климату. В
рамках этих усилий в июне-сентябре 2017
года в Астане пройдет Международная
выставка Expo-2017, которая будет посвящена энергетике будущего, в том числе
возможным инновационным и прагматичным решениям социальных, экономических и экологических проблем, связанных
с энергетикой. Это мероприятие направлено на создание глобального диалога
между странами, неправительственными
организациями, компаниями и широкой
общественностью по важнейшим вопросам устойчивого развития, охраны окружающей среды и изменению климата.
Обеспечение продовольственной безопасности также является проблемой
мирового масштаба, когда тысячи людей
умирают от голода и связанных с ним болезней, при этом миллионы ежедневно
сталкиваются с проблемой голода во всем
мире. В качестве члена СБ ООН, Казахстан
имеет возможность возглавить международное сотрудничество в целях искоренения проблемы голода и недоедания по

ланатын болады. Осы орайда, Қазақстан
Таяу Шығысты ядролық қарудан ада бір
аймаққа айналдыру бағытындағы халықаралық бастамаларды жандандырып, қазіргі бес аймаққа қоса ядролық
қарудан азат етілген географиялық аймақтарды кеңейтуге күш салатын болады. Қазақстан, ядролық энергияға ие
емес елдердің азаматтық ядролық материалдарға тең қол жеткізуін қамтамасыз
ететін Атом энергетикасы жөніндегі халықаралық агенттіктің (МАГАТЭ) Төмен
байытылған уран банкін өз аумағында
құрып, қауіпсіз ядролық энергияның
бейбіт мақсатта пайдалануын ынталандыратын болады.
Дегенмен, энергетикалық қауіпсіздік
тұрғысынан алып қарағанда энергия
көздеріне бай Қазақстан электр энергиясымен жабдықтаудағы және қазба
отын түрлерін пайдаланудан туындаған
қоршаған
ортаның
ластануындағы
аймақтық теңгерімсіздікке байланысты ұлттық энергетикалық қауіпсіздік
тұрғысынан кейбір алаңдаушылықтар
білдіруде. Сондықтан, Қазақстан энергиямен жабдықтауды әртараптандыру
және парниктік газдардың шығарылуын
азайту үшін таза, тиімді және қолжетімді
энергетикалық технологияларды дамыту және таратудың жаһандық қажеттігін
терең түсінуде. Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесіне мүшелігі аясында жасыл экономика мен жаңартылатын энергияны
дамытуға көмектесумен қатар, барлық
тараптардың Климат жөніндегі Париж
келісіміне қатысты міндеттемелерінің
жүзеге асырылуын жеңілдету үшін қажетті шаралар қабылдайды деп күтілуде.
Осыған байланысты Астана әлеуметтік, экономикалық және экологиялық
мәселелерді еңсеру үшін инновациялық
және прагматикалық энергетикалық
шешімдермен қатар болашақ энергетика мәселелеріне көңіл бөлетін маңызды
халықаралық көрме болып табылатын
ЭКСПО-2017 көрмесін маусым-қыркүйек айларында өткізгелі отыр. Бұл іс-шара,
тұрақты даму, қоршаған ортаны қорғау
және климаттың өзгеруі сияқты маңызды мәселелер бойынша мемлекеттер,
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всему миру. Как ведущий региональный
производитель и экспортер зерна и муки,
страна имеет значительный опыт оказания гуманитарной помощи странам-соседям, в том числе предоставления продовольственной помощи Афганистану и
другим развивающимся странам Азии и
Африки. Кроме того, как единственная
страна-донор в Центральной Азии, Казахстан находится в процессе разработки
своей официальной программы помощи
посредством созданного Агентства по содействию международному развитию, или
KazAID, которая будет охватывать как двусторонние, так и многосторонние проекты.
Одним из главных приоритетов в области
укрепления продовольственной безопасности является модернизация сельскохозяйственного производства посредством
инвестирования в аграрную инфраструктуру и введения ресурсоэффективных и
экологичных технологий.
Вопрос водной безопасности имеет не
меньшее стратегическое значение, чем
другие вопросы безопасности, поскольку он напрямую связан с обеспечением
населения постоянного доступа к достаточному количеству воды приемлемого
качества, что создавало бы необходимые
условия для поддержания достойного
уровня жизни, роста благосостояния людей и социально-экономического развития. Будучи крупнейшим в мире государством, не имеющим выхода к морю, а
также ограниченным в плане доступа к водным ресурсам, Казахстан не понаслышке
знаком с проблемой дефицита воды для
удовлетворения потребностей населения
и национальной экономики. Используя
свой опыт в решении проблемы высыхания Аральского моря и управления трансграничными реками, Казахстан способен
активизировать многостороннее сотрудничество в решении задач, связанных с
обеспечением водной безопасности, таких
как ненадлежащее снабжение чистой и
безопасной водой, недостаточно развитые
или устаревшие системы водоснабжения,
нерациональное использование гидроэнергетических ресурсов и неэффективное
сельскохозяйственное орошение.
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азаматтық қоғам ұйымдары, компаниялар мен халық арасында жаһандық диалог құруды мақсат етуде.
Күн сайын аштық пен соған байланысты аурулардан мыңдаған адамдардың көз жұматынын және дүниенің
төрт бұрышында миллиондаған адамның аштық азабын шегетінін ескергенде, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
етудің жаһандық мәселе екеніне куә
боламыз. Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесіне мүшелігі аясында дүниежүзі
бойынша созылмалы аштық пен азықтүлік жетіспеушілігін жою мақсатындағы халықаралық ынтымақтастыққа
бастамашы болып отыр. Астық және ұн
өндірісі мен экспортында аймақтық жетекші болып табылатын Қазақстанның
Ауғанстанға, Азия мен Африкадағы өзге
дамушы елдерге азық-түлік жағынан
көмек көрсетумен қатар, көрші елдерге
гуманитарлық көмек көрсету жағынан
маңызды тәжірибесі бар. Сонымен қатар, Орталық Азияда қайрымдылықпен
айналысатын жалғыз мемлекет болып
табылатын Қазақстан екіжақты және
көпжақты гуманитарлық көмек көрсету жобаларында маңызды орын алатын
жаңадан құрылған «Қазақстанның Халықаралық дамуға жәрдемдесу агенттігі» (KAZAID) арқылы даму жөніндегі
ресми көмек бағдарламасын әзірлеу
үстінде. Азық-түлік қауіпсіздігінің ең
маңызды басымдықтарының бірі ауылдық инфрақұрылымға инвестициялар
салып, ресурстарды үнемдейтін және
экологиялық таза технологияларды пайдалану арқылы ауыл шаруашылығы өндірісін жаңғырту болып табылады.
Су қауіпсіздігі де басқа қауіпсіздік салалары сияқты стратегиялық маңызға
ие. Өйткені бұл мәселе өмір сүру, адам
байлығы мен әлеуметтік-экономикалық
дамудың тұрақтылығын сақтау үшін халықтың жеткілікті мөлшердегі сапалы
суға қол жеткізуін қамтамасыз етуге
байланысты. Қазақстан су ресурстары
шектеулі, әрі әлемдегі теңізге шығар
жолы жоқ ең ірі ел ретінде халық пен
ұлттық экономиканың қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін су тапшылығы
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В течение следующих двух лет Казахстан ежедневно будет находится в первых
рядах среди членов ООН, противодействуя
многоаспектным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, с которыми мир
сталкивается сегодня. Наряду с проблемами разрешения конфликтов, терроризма,
разоружения, нераспространения, устойчивого развития и защиты окружающей
среды, Казахстан будет фокусироваться и
на других вопросах чрезвычайной важности, такими как миграционный кризис, территориальные споры, отсутствие доверия
в межгосударственных отношениях, трансграничная организованная преступность, в
том числе контрабанда наркотиков и торговля людьми.
Опираясь на фундаментальные принципы ООН, Астана попытается внести весомый вклад в работу СБ ООН, способствуя
нахождению взаимовыгодных решений,
вместо игры с нулевым результатом. Казахстан будет использовать свое членство в
СБ ООН не только для решения ключевых
вопросов обеспечения мира и безопасности, но и для привлечения внимания международного сообщества к проблемам
Центральной Азии с последующим продвижением интересов региона, а также защиты национальных интересов страны на
глобальном уровне.

мәселесіне де мүдделілік танытуда. Қазақстан Арал теңізінің тартылуы мен
трансшекаралық өзендерді пайдалануда
жинақталған тәжірибесін қолдана отырып, таза және қауіпсіз сумен жабдықтау
жүйесінің жетіспеушілігі, дамымаған немесе ескірген сумен жабдықтау жүйелері, су-энергетикалық байлықтардың
дұрыс пайдаланылмауы және ауыл шаруашылығындағы тиімсіз суару сияқты
су қауіпсіздігіне байланысты мәселелермен күресуде көпжақты ынтымақтастықты жандандыруы мүмкін.
Алдағы екі жылда Қазақстан бүкіл
әлемнің алдында тұрған қауіпсіздік пен
тұрақтылыққа байланысты жан-жақты
қауіп-қатерлерге қарсы күресте БҰҰ үшін
басты назарда болады. Қазақстанның
таластартыстардың шешілуі, лаңкестік,
қарусыздану, ядролық қарудың таралуының алдын алу, тұрақты даму мен
қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен
қатар, қазіргі уақытта БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің күн тәртібіндегі көші-қон
дағдарысы, жер даулары, мемлекетаралық қатынастарда сенімнің болмауы
және есірткі саудасы мен адам саудасын
қамтыған трансшекаралық ұйымдасқан
қылмыс сияқты басқа да шұғыл мәселелерімен айналысуына тура келеді.
Астана БҰҰ негізгі қағидаларына негізделе отырып, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің
жұмыстарына маңызды үлес қосу үшін
және біреу ғана ұтсын дегеннен гөрі
барлығына ұтымды сценарийдің болуына ықпал етуге ұмтылатын болады.
Қазақстан, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүшелігін бейбітшілік пен қауіпсіздік мәселелерін шешу үшін ғана емес, сонымен
қатар Орталық Азияның тап болған
мәселелеріне халықаралық қоғамдастықтың назарын аударту арқылы аймақтағы мүдделерін арттыру және елдің
ұлттық мүдделерін жаһандық деңгейде
қорғау үшін пайдаланатын болады.
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА
БҰҰ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ: ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТУ
Сауле Ахметкалиева*
Цели Организации Oбъединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития
(ЦУР), обозначенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, представляют собой комплекс
глобальных задач, направленных на достижение стабильного и свободного от нищеты мира к 2030 году. ЦУР являются продолжением целей развития тысячелетия (ЦРТ),
международной повестки, принятой в
2000 году и направленной на сокращение
вдвое масштабов крайней нищеты в мире,
прекращение распространения инфекционных заболеваний и обеспечение всеобщего начального образования до 2015
года. Повестка ЦРТ содержит следующие
цели: 1) искоренение крайней нищеты и
голода; 2) достижение всеобщего начального образования; 3) содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин; 4) снижение детской
смертности; 5) улучшение материнского
здоровья; 6) борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; 7) обеспечение устойчивости окружающей среды; и
8) глобальное партнерство в целях развития. Значительный прогресс был достигнут
в рамках ЦРТ, особенно в вопросах борьбы
с нищетой и повышения доступа к начальному образованию. Тем не менее, согласно
ООНосвкой оценке в отношении прогресса в достижении ЦРТ в 2015 году, данная
программа не способствовала улучшению
жизни беднейших и наиболее обездоленных общин, дискриминируемых, в частности, по признаку возраста, пола, этнической принадлежности или инвалидности.
Так как период действия ЦРТ завершился в
2015 году, процесс утверждения повестки
дня в области устойчивого развития после
2015 года привел к разработке ЦУР. При

2030 жылға дейінгі Тұрақты дамудың
күн тәртібі аясында Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Тұрақты даму мақсаттары (ТДМ) 2030 жылға дейін кедейліксіз әлемге қол жеткізуге бағытталған
жаһандық мақсаттар болып табылады.
ТДМ 2015 жылға дейін әлемдік кедейлік
деңгейін екі есе азайту, жұқпалы аурулардың таралуын тоқтату және жалпыға
бірдей бастауыш білім беру мақсатында
2000 жылы қабылданған халықаралық
күн тәртібі – Мыңжылдық даму мақсаттарының (МДМ) орнына белгіленді.
МДМ мынадай мақсаттардан тұрады: 1)
кедейлік пен аштықты жою; 2) жалпыға
бірдей бастауыш білімді қамтамасыз
ету; 3) гендерлік теңдікті қолдау және
әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту; 4)
балалар өлімін азайту; 5) аналар денсаулығын жақсарту; 6) АҚТҚ/ЖҚТБ, безгек және басқа да аурулармен күрес; 7)
экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз
ету және 8) даму мақсатында жаһандық әріптестікті қалыптастыру. МДМ аясында әсіресе, кедейлікпен күрес және
бастауыш білімге қол жеткізу саласында
айтарлықтай ілгерілеушілікке қол жеткізілді. Дегенмен, БҰҰ-ның Мыңжылдық
даму мақсаттарының 2015 жылғы есебіне сәйкес, бағдарлама ең кедей және
жағдайы төмен қоғамдастықтардың жасын, жынысын, ұлтын немесе мүгедектігін ескермеген. 2015 жылы МДМ мерзімі
аяқталған соң 2015 жылдан кейінгі Дамудың күн тәртібін белгілеу үдерісі ТДМның құрылуына әкелді. Осылайша, ТДМ
МДМ-ның барлық кемшіліктерін ескере
отырып әзірленді.
Бәрін қамтитын мақсаттарды қалыптастыру үшін комитеттегі 30 орынды
иеленген БҰҰ-ға мүше 70 мемлекет қатысқан жоғары деңгейдегі БҰҰ Ашық
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этом, ЦУР были разработаны с учетом всех
недостатков ЦРТ.
Над созданием и подготовкой всеобъемлющих целей ЦУР работала открытая
рабочая группа ООН, состоящая из 30
участников, представляющих 70 государств-членов ООН. Каждое место в группе было закреплено за представителем от
одной до четырех стран из одной региональной группы ООН. ЦРТ были охарактеризованы как «внутреннее бюрократическое произведение ООН». Последний
вариант повестки был утвержден 19 июля
2014 года. В конце концов 25 сентября
2015 года были приняты 17 целей в рамках
ЦУР, направленных на искоренение нищеты и защиту Земли, в рамках документа,
известного как «Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Этот
план вступил в силу в январе 2016 года.
ЦУР были подготовлены на основе документа под названием «Будущее, которое
мы хотим», принятого по итогам конференции ООН по устойчивому развитию,
также известной как «Рио+20», прошедшей 20-22 июня в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Хотя положения ЦУР не являются
обязательными для исполнения, ожидается, что страны все же предпримут ряд
мер на национальном уровне. Реализация
поставленных целей должна основываться на политике каждой страны в области
устойчивого развития.
К инструментам достижения ЦУР можно отнести финансовую поддержку развивающихся стран, передачу технологий
и разработку открытой торговой системы
для расширения экспортных возможностей развивающихся стран. В этом свете
в 2014 году был создан Фонд устойчивого развития (Фонд ЦУР), целью которого
являлось привлечение международных
доноров и агентств посредством координации усилия правительств, научных кругов, гражданского общества и частного
сектора. Фонд ЦУР реализует совместные
программы с приблизительным бюджетом в 70 млн. долл. США в 21 стране в четырех регионах мира: Африке, Латинской
Америке, Азии и арабских государствах.
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жұмыс тобы ТДМ-ды әзірлеу бойынша
жұмыс істеді. Әрбір орынды бір БҰҰ аймақтық тобынан бірден төртке дейін ел
бөлісті. МДМ «БҰҰ-ның ішкі бюрократиялық құрылымы» деп сипатталды. 2014
жылдың 19 шілдесінде күн тәртібінің
соңғы жобасы мақұлданды. Ал 2015
жылы 25 қыркүйекте ТДМ шеңберінде «Әлемді өзгерту: 2030 жылға дейінгі тұрақты дамудың күн тәртібі» деп те
аталатын кедейлікті жоюға және әлемді
қорғауға бағытталған 17 мақсат қойылды. Жоспар 2016 жылдың қаңтарында
күшіне енді. ТДМ «Біз қалайтын болашақ» атты құжаттың қағидалары негізінде дайындалды. Аты аталған құжат 2012
жылы 20-22 маусымда Бразилияның
Рио-де-Жанейро қаласында өткен БҰҰның «Рио+20» Тұрақты даму жөніндегі
конференциясында қабылданған болатын. ТДМ заңды түрде байланыстырушы
болып табылмайды, бірақ елдер ұлттық деңгейде шаралар қабылдайды деп
күтілуде. Мақсаттардың іске асырылуы
әр елдің тұрақты даму саласындағы саясатына негізделуі керек.
ТДМ дамушы елдерге қаржылық қолдау, технологиялар трансферті және
дамушы елдердің экспорттық мүмкіндіктерін арттыру үшін ашық сауда жүйесін дамыту сияқты бірқатар құралдар
арқылы қамтамасыз етіледі. Осыған байланысты 2014 жылы ТДМ Қоры үкіметтердің, академиялық ортаның, азаматтық қоғамның және жеке сектордың
күш-жігерін біріктіріп, халықаралық донорлық агенттіктер мен өкілдерді тарту
арқылы күн тәртібін іске асыру мақсатында құрылды. ТДМ Қорының төрт аймақтағы 21 елде шамамен 70 миллион
доллар болатын ортақ бағдарламалары
бар. Африка, Латын Америкасы, Азия
және Араб мемлекеттеріне бағытталған
бағдарламалар негізінен үш салаға
көңіл бөлуде: кедейлікті жою, азық-түлік
қауіпсіздігі және тамақтану, су және санитария қызметтерін дамыту үшін экономикалық өсуді қамтамасыз ету мәселелері. Бағдарламаларды іске асырудағы
әріптестікке қорларды біріктіру арқылы
қол жеткізіледі. Яғни сыртқы қаржы-
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Программы в основном реализуются с
фокусом на следующие три области: продвижение экономического роста для искоренения нищеты, продовольственная безопасность, водоснабжение и санитария.
Партнерство в осуществлении программ
достигается за счет встречного финансирования, что означает, что финансовый
взнос извне должен соответствовать денежной поддержке, оказываемой Фондом.
Что касается критики из-за неспособности ЦРТ оказать помощь определенным
наиболее нуждающимся группам населения, то нужно отметить, что ЦУР имеют
всеобъемлющий характер и охватывают
даже самые бедные и отдаленные общины. Наибольшее различие между повестками касается выбора целевых стран: тогда как ЦРТ работали в формате оказания
помощи бедным странам, то есть только
развивающимся странам, ЦУР направляет
усилия на работу по всему миру, оказывая особое внимание беднейшим слоях
населения, как в развивающихся, так и в
развитых странах, в целях преодоления
разрыва между богатыми и бедными. ЦУР
представляют собой призыв к действию,
обращенный к правительствам, крупным
корпорациям, частному сектору и гражданскому обществу стран с низким, средним и высоким уровнем доходов.
Обе повестки имеют схожие цели; однако, из-за критики в отношении узконаправленности ЦРТ, было принято решение
расширить ЦУР с 8 до 17 целей, содержащих 169 задач. Расширившись за счет вопросов, не вошедших в ЦРТ, в ЦУР вошли
следующие цели: 1) ликвидация нищеты;
2) ликвидация голода; 3) обеспечение здоровья и благосостояния; 4) качественное
образование; 5) гендерное равенство; 6)
чистая вода и санитария; 7) доступная и
зеленая энергетика; 8) обеспечение достойного труда и экономического роста;
9) индустриализация, инновации и инфраструктура; 10) уменьшение неравенства;
11) устойчивые города и населенные пункты; 12) ответственное потребление и производство; 13) борьба с изменением климата; 14) сохранение морских экосистем;
15) сохранение экосистем суши; 16) мир,

ландырудан түскен қаражат Қордан жасалған ақшалай қолдауға сәйкес келуі
керек дегенді білдіреді.
МДМ-ның мұқтаж адамдарға көмек
көрсете алмауына қатысты сынды назарға алатын болсақ, ТДМ-ның тіпті
ең кедей және ең алыстағы қоғамдастықтарды қамтыған әмбебап табиғатының болғанын айта кеткен жөн. Күн
тәртіптері арасындағы ең үлкен айырмашылық мақсатты елдер болып табылады: МДМ тек дамушы елдер сияқты
кедей елдерге көмек көрсетсе, ТДМ
кедейлер мен байлар арасындағы алшақтықты азайту үшін дамушы елдерде
де, дамыған елдерде де кедей адамдарға
ерекше назар аударып, бүкіл әлемде жұмыс істеуге ұмтылуда. ТДМ үкіметтер,
ірі корпорациялар, жекеменшік сектор
және табысы төмен, орташа және жоғары елдердің азаматтық қоғамын іс-әрекетке шақыру болып табылады.
Екі күн тәртібі мақсаттары ұқсас болса да, МДМ аясының шектеулі болуына
қатысты сынға байланысты ТДМ-ның
негізгі мақсаттары 8-ден 17-ге дейін
кеңейтілді. Бұл мақсаттар 169 нысаннан тұрады. ТДМ МДМ-да көрсетілмеген жаңа мәселелерді қосып, келесі
мақсаттарды алға қойды: 1) кедейлікті жою; 2) аштықты жою; 3) денсаулық
пен амандық; 4) сапалы білім беру; 5)
гендерлік теңдік; 6) таза су мен санитария; 7) қолжетімді әрі таза энергия; 8)
лайықты жұмыс пен экономикалық өсу;
9) индустриализация, инновация және
инфрақұрылым; 10) теңсіздікті төмендету; 11) тұрақты қалалар мен елді мекендер; 12) жауапты тұтыну мен өндіру; 13)
климаттың өзгеруіне қарсы күрес; 14)
мұхит экожүйелерін қорғау; 15) құрлық
экожүйелерін қорғау; 16) бейбітшілік,
сот әділдігі мен мықты институттар және
17) тұрақты даму мүдделеріндегі әріптестіктер. Осы мақсаттардың әрқайсысына
15 жыл ішінде қол жеткізуге болады деп
күтілуде.
Көріп
отырғанымыздай,
барлық
17 мақсат бір-бірімен байланысты
және бір-бірінсіз прогреске қол жеткізу мүмкін емес. Климаттың өзгеруі, су
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правосудие и эффективные институты; и
17) партнерство в интересах устойчивого
развития. Каждая из этих целей имеет набор показатели, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.
Можно видеть, что так как все 17 целей
взаимосвязаны, то достижение прогресса
в их реализации невозможно при фокусе
лишь на некоторые из них. Без достижения
прогресса по всем показателям невозможно добиться главной цели искоренения
нищеты, в том числе искоренения крайней
нищеты и голода, так как негативные явления в жизни, такие как изменение климата, нехватка воды, болезни, неравенство и
т.д., бьют в первую очередь по беднейшим
общинам. Экономическое, социальное и
экологическое развитие идут рука об руку,
поэтому, чтобы покончить с нищетой и голодом, важно достичь улучшения по всем
направлениям. Так, если цели повестки
будут достигнуты, то проблемы бедности,
изменения климата и неравенства будут
решены к 2030 году.
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тапшылығы, аурулар, теңсіздік сияқты
өмір сүрудің жағымсыз аспектілері ең
алдымен ең кедей қоғамдастықтарға
ықпал еткендіктен, барлық күн тәртіптерінде біркелкі даму қамтамасыз етілмегенше ең маңызды мақсат – кедейлікті
(соның ішінде шектен шыққан кедейлік
пен аштықты) жою мүмкін емес. Экономикалық, әлеуметтік және экологиялық
даму бірге жүзеге асырылады және қайыршылық пен аштықты жою үшін барлық аспектілерді жетілдіру маңызды. Күн
тәртібінде белгіленген мақсаттар орындалса, кедейлік, климаттың өзгеруі және
теңсіздік мәселелері 2030 жылға қарай
шешілуі тиіс.

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
ИНДИИ И ПАКИСТАНА В ШАНХАЙСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА
ҮНДІСТАН МЕН ПӘКІСТАННЫҢ ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
ҰЙЫМЫНА ҚОСЫЛУЫНЫҢ ГЕОСАЯСИ ЫҚПАЛЫ
Абулхаирхан Жунисбек*
В ходе Астанинского саммита, состоявшегося 8 июня 2017 года, Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС) предоставила Индии и Пакистану статус полноправных членов организации. В результате в ШОС теперь входят четыре де-факто
ядерных государства, что повышает военный и экономический потенциал организации. Однако, остается неясным, будет ли
расширение организации также способствовать усилению ее геополитического
влияния.
Со времен «Шанхайской пятерки», а
именно, с 1990-х годов, когда организация создавалась для разрешения приграничных и территориальных споров
между Китаем и новыми государствами
Центральной Азии, недавно обретшими
независимость, ШОС уже проходила через процедуру расширения. В условиях
изменившейся обстановки, сложившейся
после терактов 11 сентября, повестка дня
ШОС также сменила фокус, сместившись
на борьбу с «тремя силами зла» - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
- посредством политического и военного
сотрудничества, а также сотрудничества
в области разведки. С этой целью в 2002
году была учреждена Региональная антитеррористическая структура (РАТС) с
главным офисом в Ташкенте. Путем проведения регулярных военных учений и
разработки общих положений политики
обеспечения безопасности РАТС ШОС
предоставляет необходимую платформу
для реагирования на потенциальные террористические угрозы, тем самым подготавливая государства Центральной Азии,
особенно граничащие с Афганистаном, к
борьбе с различными внешними и внутренними вызовами.

2017 жылғы 8 маусымда өткен Астана
саммитінде Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы (ШЫҰ) Үндістан мен Пәкістанға толық мүшелік мәртебесін берді. Саммит
нәтижесінде енді ШЫҰ құрамында төрт
ядролық держава болады. Алайда, ұйым
құрамының кеңеюінің тең дәрежеде геосаяси ықпалы етуі даулы мәселе болып
табылады.
ШЫҰ Қытай мен Орталық Азияда
тәуелсіздікке қол жеткізген жаңа көршілері арасындағы шекаралық және
аумақтық дауларды реттеу мақсатында
1990-шы жылдары құрылған «Шанхай
бестігі» форматынан бері дамып келеді.
11 қыркүйек оқиғасынан кейін жағдайдың өзгеруімен ШЫҰ-ның күн тәртібі
де лаңкестік, экстремизм және сепаратизм сияқты «үш зұлым күшпен» күреске ауысты. Осы мақсатта 2002 жылы
Ташкентте ШЫҰ Аймақтық лаңкестікке
қарсы құрылымының (АЛҚҚ) штаб-пәтері құрылды. Тұрақты бірлескен әскери
оқу-жаттығулар өткізіп, ортақ қауіпсіздік
саясатын үйлестірумен айналысатын
ШЫҰ АЛҚҚ Орталық Азия мемлекеттерін, әсіресе Ауғанстанмен шектесетін
мемлекеттерді түрлі сыртқы және ішкі
қауіпсіздік
мәселелеріне
дайындап,
ықтимал лаңкестік қауіп-қатерлерін
шешу үшін қажетті алаңды қамтамасыз
етуде.
Геосаяси тұрғыдан алғанда, ШЫҰ Пекин мен Мәскеудің Орталық Азиядағы
мүдделерін бірлесіп үйлестіру үшін
құрылған ұйым ретінде қарастырылады. Қытай бастапқыда ШЫҰ-ны Ресейдің
саяси және әскери басымдығын бұзбай посткеңестік кеңістікке кіру құралы
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С геополитической точки зрения, ШОС
часто рассматривают как организацию,
учрежденную Пекином и Москвой, для
совместной координации и согласования
своих интересов в Центральной Азии.
Для Китая ШОС первоначально выступала в качестве инструмента, позволяющего
выйти на постсоветское пространство, не
нарушая политического и военного доминирования России, тогда как с российской
точки зрения, наличие ШОС не позволяет
Китаю действовать в регионе в одностороннем порядке, так как организация связывает его институциональными нормами и практиками. Что касается государств
Центральной Азии, то с их точки зрения,
присутствие Китая в организации стало
противовесом господству России в регионе. Однако, все страны-члены ШОС сошлись во мнении о необходимости ограничения военного присутствия Запада в
регионе и недопустимости вмешательства
во внутренние дела государств региона.
С 2011 года, принимая во внимание растущее влияние Китая в Центральной Азии
и глобальные геополитические, инициированные со стороны Китая, российские
политики активно стали выступать за расширение ШОС, настаивая на вступлении
Индии, с которой Москва традиционно
поддерживает тесные связи, и присоединение которой могло бы восстановить
утраченное равновесие сил. Несмотря на
то, что вначале Китай возражал против
идеи расширения, тем не менее, Пекин
изменил свою позицию, главным образом
из-за появления возможности пролоббировать вступление Пакистана, что могло
еще больше увеличить влияние ШОС, при
этом сохранив статус-кво между Москвой
и Пекином. Как следствие, в июне 2015
года накануне саммита в Уфе государства-члены ШОС утвердили процедуры
присоединения Индии и Пакистана в качестве полноправных членов.
С официальным присоединением Индии и Пакистана становится ясно, что ШОС
вступает в новую фазу своего развития,
которая будет сопряжена с некоторыми
трудностями. Во-первых, учитывая давнее
противостояние и существующее геополитическое соперничество между Индией
и Пакистаном, расширение ШОС может
привести к снижению эффективности ор108

ретінде қарастырса, Ресей бұл ұйымды
Бейжіңді институционалдық нормалармен және тәжірибелермен шектеп,
Қытайдың аймақта біржақты тәртіпте
әрекет ету қабілетін болдырмау құралы ретінде қарастыруда. Орталық Азия
мемлекеттері тұрғысынан қарағанда,
ұйымда Қытайдың болуы Ресейдің аймақтағы басымдығын теңестіруде. Дегенмен, барлық ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер аймақта Батыс елдерінің әскери
қатысуын шектеу қажеттігі туралы және
бұл елдердің өзге елдердің ішкі істеріне араласуына жол бермеу туралы пікір
білдіруде.
2011 жылдан бастап Ресей саясаткерлері ШЫҰ-ны ұлғайту мәселесін белсенді түрде көтеріп жатты. Себебі соңғы
жылдары Қытайдың Орталық Азиядағы
ықпалы артып, геосаяси тепе-теңдік
Бейжіңнің пайдасына өзгеруде. Мәскеу
Үндістанның ұйымға қосылуы арқылы
күш тепе-теңдігін қалпына келтіруге
үміттенген болатын. Қытай бастапқыда
бұл бастамаға қарсылық білдіргеніне
қарамастан, Мәскеу мен Пекин арасындағы статус квоны сақтауға мүмкіндік
беретін және ұйымның ықпалын одан
әрі арттыра түсетін Пәкістанның ШЫҰға қосылу мүмкіндігін ескере отырып өз
көзқарасын өзгертті. Нәтижесінде 2015
жылы өткен Уфа саммиті алдында ұйым
мүшелері Индия мен Пәкістанның толыққанды мүше ретінде қосылу рәсімдерін бекітті.
Үндістан мен Пәкістанның ұйымға
ресми түрде қосылуымен ШЫҰ өз дамуында жаңа кезеңге қадам басып, бұл
кезеңнің бірқатар қиындықтардан тұратыны жайлы айтуға болады. Біріншіден, Үндістан мен Пәкістан арасындағы
бұрыннан бері келе жатқан қақтығыстармен қатар екі ел арасындағы геосаяси бәсекелестік назарға алынғанда
ШЫҰ-ның кеңеюі оның тиімділігіне кері
әсерін тигізуі мүмкін. ШЫҰ Жарғысына
сәйкес әрбір шешім консенсус арқылы
қабылданғандықтан бұл жағдай экономика және қауіпсіздік саласындағы
ынтымақтастықтың одан әрі дамуында
қиыншылықтар тудыруы мүмкін. Екінші-
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ганизации. Данное обстоятельство может
отразится на успешности сотрудничества в
сфере экономики и безопасности, так как
согласно Уставу ШОС, все решения принимаются консенсусом. Во-вторых, стремясь
укрепить свою политическую легитимность на международной арене посредством расширения, государства-члены
ШОС могут усилить убежденность Европы
и США в своем намерении продвигать антизападную политическую повестку, из-за
чего будет проблематично рассматривать организацию как партнера, а не как
альянс, созданный в противовес НАТО. Наконец, трудно ожидать от ШОС того, что ее
страны-члены смогут сразу начать проводить общую глобальную политику, так как
им потребуется определенное время для
решения вопросов институционализации.
Тем не менее, несмотря на перечисленные выше проблемы, государства могут
укрепить свое сотрудничество в стремлении найти долгосрочные решения некоторых региональных проблем безопасности. Во-первых, ШОС может разработать
коллективную долгосрочную стратегию
содействия урегулированию афганского
кризиса. Хотя Нью-Дели и Исламабад имеют противоположные взгляды по данному
вопросу, ШОС может служить местом для
устранения этих разногласий. Потенциалы различных механизмов обеспечения
безопасности, а именно, Организации
Договора о коллективной безопасности,
действующей под патронажем России, и
четырехстороннего механизма сотрудничества между Китаем, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном, могут быть объединены в рамках деятельности РАТС ШОС.
Продолжающийся вывод сил НАТО и США
способствует генерации угроз стабильности в регионе. Учитывая, что Россия, Индия
и Китай де-факто являются государствами,
несущими наибольшую ответственность
за обеспечение мира, стабильности и процветания в Евразии, они должны принять
эту ответственность и оказать помощь Афганистану в борьбе с «тремя силами зла».
В случае успеха, по всей вероятности, авторитет организации во всем мире существенно возрастет. Во-вторых, очевидно,
что решение кашмирского вопроса все
еще остается отдаленной перспективой, и
Индия будет неохотно обсуждать этот во-

ден, кеңею арқылы халықаралық салада
саяси заңдылыққа ұмтылған ШЫҰ үшін
мүше мемлекеттердің бұл қадамы АҚШ
және Еуропада Батысқа қарсы бағытталған шара ретінде көрінуі мүмкін. Бұл
ШЫҰ-ны НАТО-ға қарсы альянс орнына
серіктес ретінде қарастыруды қиынға
соқтырады. Ақырында, ШЫҰ-ның ортақ
жаһандық күн тәртібін жүзеге асыруы
оңай емес тәрізді, өйткені мүше мемлекеттердің институттандыру үдерісіне
қатысты мәселелерді шешуі үшін біраз
уақыт қажет болады.
Алайда, аталған мәселелерге қарамастан, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер
кейбір аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне тұрақты шешімдер табу үшін ынтымақтастықты нығайтуы мүмкін. Біріншіден, ШЫҰ Ауғанстандағы дағдарысты
шешуге жәрдемдесу үшін ұзақ мерзімді
ортақ стратегия әзірлеуі мүмкін. Жаңа
Дели мен Исламабад осы мәселеге қатысты бір-біріне қарама-қарсы көзқарас ұстанып отырса да, ШЫҰ бұл айырмашылықтарды теңестіруге арналған
тұғырнама ретінде әрекет ете алады.
Түрлі қауіпсіздік тетіктерінің, яғни Ресей бастаған Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы мен Қытай, Тәжікстан,
Ауғанстан және Пәкістан тарапынан
құрылған төрт жақты кеңесу тетіктерінің
әлеуеті арқасында тараптардың күш-жігерлері ШЫҰ АЛҚҚ аясында біріктірілуі
мүмкін. Америка және НАТО әскерлерінің Ауғанстаннан шығуы аймақтың
тұрақтылығына қауіп төндіруде. Ресей,
Қытай және Үндістан Еуразияның бейбітшілігі, тұрақтылығы және өркендеуін
қамтамасыз етуге жауапты елдер екені
ескерілгенде бұл елдер Ауғанстанға «үш
зұлым күшті» еңсеруге көмектесу міндетіне ие болуы керек. Екіншіден, Кашмир мәселесінің шешімі әлі де мүмкін
емес. Пекиннің қырағы бақылауында
Үндістанның бұл мәселені ШЫҰ шеңберінде Пәкістанмен талқылауға құштар
еместігі анық. Дегенмен, мемлекет және
үкімет басшылары, сондай-ақ жоғары
әскери лауазымды тұлғалар ШЫҰ аясында тұрақты байланыста болғандықтан,
Үндістан мен Пәкістан арасындағы қатаң
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прос с Пакистаном в рамках деятельности
ШОС, в особенности под внимательным
взором Пекина. Однако, так как главы государств и правительств, а также старшие
военные чиновники будут находится в постоянном контакте в рамках деятельности
ШОС, это поможет наладить альтернативный канал коммуникации и разрядить и
без того напряженные отношения между
Индией и Пакистаном. Данный аспект не
следует недооценивать, так как Индия
и Пакистан уже неоднократно вступали
в военный конфликт друг с другом. В 21
веке, когда Индия и Пакистан являются
ядерными державами, предотвращение
войны между ними больше не является
опциональным, конфликт непременно
должен быть предупрежден. Кроме того,
несмотря на некоторое напряжение в отношениях между Китаем и Индией, ШОС
может также выступить нейтральной территорией, на которой Нью-Дели и Пекин
могут обсудить свои приграничные споры
и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и создать более благоприятную обстановку для сотрудничества.
В заключение, ранее ШОС большее
внимание уделял рассмотрению главным
образом региональных вопросов, касающиеся охраны границ, обороны и безопасности. Однако, с изменением стратегического ландшафта в Евразии ШОС
должна направить усилия на укрепление
сплоченности между старыми и новыми
членами, добиваясь соответствия своей повестки дня современным вызовам.
Все еще сохраняется значительный риск
того, что противоречия между Нью-Дели
и Исламабадом понизят эффективность
организации. Однако, при наличии политической воли и общего стремления
государств-членов к координации усилий
ШОС может содействовать укреплению
взаимного доверия и выработке решений
местных проблем, требующих коллективного взаимодействия. Как следствие,
расширение зоны ответственности организации не сможет парализовать ее деятельность, если государства-члены ШОС
используют появившуюся возможность
для того, чтобы трансформироваться во
всеобъемлющую организацию, способную создать более эффективные механизмы для региональной интеграции.
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байланыстарды жақсартуға септігін тигізетін жаңа байланыс арналарын ашуы
мүмкін. Бұдан басқа, ШЫҰ Қытай мен
Үндістанның шиеленісті қарым-қатынастарына қарамастан, Нью-Дели мен Пекин үшін шекаралық даулар мен басқа
да өзара мүдделі мәселелерді талқылау
үшін бейтарап тұғырнама ретінде қызмет етуі мүмкін.
Қорытындылай келе, ШЫҰ бұрын негізінен аймақтық шекара, қорғаныс және
қауіпсіздік мәселелеріне көңіл бөлетін.
Дегенмен, Еуразиядағы стратегиялық
жағдайдың өзгеруіне байланысты, ШЫҰ
күн тәртібінің заманауи қауіп-қатерлерге жауап бере алуы үшін ұйымның
жаңа және ескі мүшелері арасындағы
келісімді жақсартуы керек. Жаңа Дели
мен Исламабадтың ұйымның тиімділігін
төмендету қаупі әлі де жоғары. Дегенмен, мүше мемлекеттер арасында саяси
жігер мен саясат шараларын үйлестіруге ортақ ниет болса ШЫҰ өзара сенімді
нығайтуға және ортақ аймақтық мәселелерге шешім табуға көмектесуі мүмкін.
Қысқаша айтқанда, ШЫҰ бұл кеңеюді
аймақтың ынтымақтастығы үшін жанжақты тетіктер қалыптастыра алатын
неғұрлым институттандырылған ұйымға
айналатындай етіп жоспарлау қажет.

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ: ҚАЗІРГІ
АХУАЛЫ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Озге Нур Огутжу*
Организация экономического сотрудничества (ОЭС) является региональной
организацией, созданной в 1985 году для
укрепления сотрудничества и углубления
региональной интеграции совместными
усилиями Турции, Пакистана и Ирана. ОЭС
является преемником Организации регионального сотрудничества в целях развития,
созданной в 1964 году и прекратившей
свое существование после революции
в Иране. Однако, в 1985 году три страны
осознали важность региональной интеграции и создали аналогичную организацию
с теми же задачами. Вскоре после распада
Советского Союза, а именно, в 1992 году, в
ОЭС вступили семь новых членов. В настоящее время, в организации насчитывается десять членов: Турция, Иран, Пакистан,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан. При этом границы региона ОЭС
располагаются между Европой и Китаем.
В рамках ОЭС действуют семь специализированных директоратов: 1) торговля
и инвестиции; 2) транспорт и телекоммуникации; 3) энергетика, минеральные ресурсы и окружающая среда; 4) сельское
хозяйство, промышленность и туризм; 5)
человеческие ресурсы и устойчивое развитие; 6) экономические исследования и
статистика и 7) международные отношения. Деятельность ОЭС охватывает такие
области, как транспорт, энергетика, культурные связи, окружающая среда, вопросы
безопасности, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков, и экономические отношения между членами организации. В конечном итоге организация ставит
перед собой задачу устранить барьеры
на пути к созданию экономики единого
рынка посредством гармонизации тарифного регулирования, строительства необходимой инфраструктуры и транспортных

«Экономикалық ынтымақтастық ұйымы» (ЭЫҰ) 1985 жылы Түркия, Пәкістан
және Иранның бірлескен күшімен аймақтық интеграцияны күшейтіп, одан әрі
нығайту мақсатында құрылған аймақтық
ұйым болып табылады. ЭЫҰ 1964 жылы
құрылған «Аймақтық ынтымақтастық
және даму ұйымының» мұрагері болып
табылады, бірақ Ирандағы революциядан кейін ұйымның қызметі бәсеңдеді.
Алайда 1985 жылы бұл үш ел аймақтық
интеграцияның маңыздылығын түсініп,
мақсаты мен міндеті аталмыш ұйымға
ұқсас халықаралық ұйым құруға атсалысты. КСРО ыдырағаннан кейін 1992
жылы ЭЫҰ-ға тағы жаңа жеті мүше қосылды. Қазіргі таңда ұйымның он мүшесі
бар. Олар: Түркия, Иран, Пәкістан, Әзірбайжан, Қазақстан, Өзбекстан, Түрікменстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ауғанстан. Қазіргі уақытта ЭЫҰ аймағы Еуропа
мен Қытай арасындағы шекара ішінде
орналасқан.
ЭЫҰ-ның қарамағында арнайы жеті
құрылымдық бөлімше бар: 1) Сауда
және инвестиция; 2) Көлік және телекоммуникация; 3) Энергетика, минералды ресурстар және қоршаған ортаны
қорғау; 4) Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және туризм; 5) Адам ресурстары
және тұрақты даму; 6) Жобалық және
экономикалық зерттеу мен статистика; 7)
Халықаралық қатынастар. ЭЫҰ қызметі
көлік, энергетика, мәдени-гуманитарлық
байланыстар, қоршаған ортаны қорғау,
есірткі саудасына қарсы күрес сияқты
қауіпсіздікке байланысты мәселелер
мен мүшелер арасында экономикалық
қарым-қатынастарды қамтиды. Ұзақ
мерзімді перспективада ұйым тарифтер

* магистр, Центр евразийских исследований (AVIM), Турция. ozgeogutcu@gmail.com
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маршрутов. В этом смысле Соглашение
о торговле Организации экономического сотрудничества (ЭКОТА), которое было
подписано в 2003 году и вступило в силу в
2008 году, имеет крайне важное значение.
Основная цель ОЭС заключается в том,
чтобы актуализировать потенциал региона, создавая возможности для активного
регионального сотрудничества. Согласно
докладу ОЭС под названием «ОЭС. Пятнадцать лет сотрудничества и развития
(2000-2015)», опубликованном в 2017 году,
общая численность населения региона
ОЭС составляет порядка 458 млн. человек или 6,23% мирового населения, а ВВП
региона составляет около 1,8 трлн. долл.
США, что составило 2,63% от общего объема мирового ВВП в 2015 году. Кроме этого,
с 2000 года приток прямых иностранных
инвестиций в регион ОЭС увеличился в 10
раз и достиг 37,7 млрд. долл. США в 2015
году. Несмотря на то, что наблюдаемое
улучшение экономического благосостояния стран-членов не обязательно связано
с деятельностью созданного регионального объединения, однако, такие платформы
побуждают страны-члены укреплять сотрудничество и объединять ресурсы для
реализации взаимовыгодных проектов.
В то же время страны-члены открывают
свои рынки для международных инвесторов, что позволило сделать регион ОЭС
более привлекательным для инвестиций в
последнее десятилетие.
Во-первых, для того, чтобы подчеркнуть важность ОЭС, необходимо особое
внимание обратить на транспортную сферу. Участвуя в ряде совместных проектов, ОЭС предоставляет странам-членам,
которые уже участвуют в региональных
инфраструктурных инициативах, дополнительную платформу для взаимодействия.
Региональные усилия, предпринимаемые
странами-членами ОЭС по улучшению торговли и транспортных связей посредством
реализации таких инфраструктурных проектов, как международный транспортный
коридор «Север-Юг», Транскаспийский
международный транспортный маршрут,
Китайско-пакистанский
экономический
коридор, проекты строительства портов
Чабахар и Гвадар, дополняют друг друга.
Все обозначенные проекты смогут функционировать еще лучше, работая парал112

мен ережелерді үйлестіру және қажетті
инфрақұрылым мен тасымалдау жолдарының құрылысы жөніндегі жұмыстарға қолдау көрсету арқылы бірыңғай
нарықтық экономканы қалыптастыру
алдындағы кедергілерді азайтуды көздеуде. Осы тұрғыда 2003 жылы қол қойылып, 2008 жылы күшіне енген «Экономикалық ынтымақтастық ұйымы сауда
туралы келісімі» (ЭЫҰСК) өте маңызды
болып табылады.
ЭЫҰ-ның басты мақсаты аймақтық
ынтымақтастықты арттырып, аймақтың
әлеуетін күшейту болып табылады. 2017
жылы жарияланған «2000-2015 жылдар
аралығындағы ЭЫҰ-ның 15 жылдық ынтымақтастығы және дамуы» атты есебіне сәйкес, 2015 жылы ЭЫҰ аймағындағы
халықтың жалпы саны 458 млн. болып,
әлем халқының 6,23%-ына сәйкес келсе,
аймақтың ЖІӨ-і 1,8 трлн. доллар болып,
әлемнің ЖІӨ-нің 2,63%-ын құрады. Сондай-ақ, ЭЫҰ аймағындағы тікелей шетелдік инвестициялар ағыны 2000 жылдан бері 10 есе артып, 2015 жылы 37,7
млрд. долларға жетті. Мүше елдердің
экономикалық әл-ауқаты артуда, бірақ
бұл құбылыс аймақтық ұйымдардың
құрылуына байланысты деп айта алмаймыз. Алайда мұндай тұғырнамалар
мүше елдер арасындағы ынтымақтастықты ынталандырумен қатар ресурстарды барлық мүше елдер үшін тиімді
болып табылатын жобаларда пайдалану
тұрғысынан маңызды болып табылады.
Бұған қоса, мүше елдер халықаралық
инвесторларға өз нарықтарын ашуда.
Түптеп келгенде, ЭЫҰ аймағы соңғы онжылдықта инвестициялар үшін неғұрлым тартымды аймаққа айналғандығын
айтуымыз қажет.
Ең бастысы, тасымалдау саласы ЭЫҰның маңыздылығына баса назар аударылуы үшін дамытылуы қажет бағыттардың бірі болып табылады. Бірлескен
жобалар шеңберінде ЭЫҰ аймақтық
инфрақұрылымдық бастамаларға қатысқан мүше елдер үшін тұғырнама қалыптастыруда. Солтүстік-Оңтүстік көлік
дәлізі, Транскаспий халықаралық көлік
бағдары, Қытай-Пәкістан экономикалық
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лельно с более масштабной и комплексной инициативой, а именно, инициативой
Китая «Один пояс, один путь». Учитывая
географическое положение стран-членов
ОЭС, можно сказать, что успех транспортных проектов, подобных Шелковому пути,
зависит в большей степени от желания
участников сотрудничать и интегрироваться. В этом смысле предпосылки для
такого взаимодействия были созданы три
десятилетия назад. Поскольку 7 из 10 членов ОЭС не имеют выхода к морю, для
этих стран жизненно важно развивать и
укреплять взаимное сотрудничество в области транспорта и коммуникаций. Таким
образом, интеграция с международным
сообществом может осуществляться через
региональные механизмы, субрегиональные образования и способность адаптироваться. В таком контексте деятельность
ОЭС может получить новый импульс в
предстоящие годы.
Некоторые из членов ОЭС, таких как
Азербайджан, Казахстан, Иран, Туркменистан и Узбекистан, обладают богатыми
запасами энергетических ресурсов. Ввиду
того, что украинский кризис и нестабильность на Ближнем Востоке подчеркнула
важность обеспечения энергетической
безопасности, страны Европейского Союза стали более заинтересованы в диверсификации поставок энергетических ресурсов, в частности, с целью ослабить свою
высокой зависимость от России в данном
вопросе. В результате, пять стран-членов
ОЭС богатых энергетическими ресурсами,
а также нефтегазовые транспортные коридоры, проходящие по маршруту Центральная Азия - Южный Кавказ - Европа
через Турцию, притягивают все большее
внимание мирового сообщества.
В-третьих, несмотря на наличие политических разногласий среди членов ОЭС,
к примеру, по вопросу Сирии, им удалось
установить тесные межкультурные связи,
обеспечивающие основу для народной
дипломатии. Наличие общей истории и
межличностных контактов в регионе, формирует наличие в повестке дня членов
ОЭС социального направления деятельности, способствующего интеграции.
В свете вышеупомянутых региональных трансформаций, важно отслеживать
результаты проведенных саммитов ОЭС.

дәлізі, Чабахар және Гвадар порттары
тәрізді инфрақұрылымдық жобаларды
іске асыру арқылы ЭЫҰ мүшелерінің сауда және көлік салаларын дамыту бойынша аймақтық әрекеттері бір-бірін
толықтыруда. Бұл жобалардың барлығы
неғұрлым кешенді және кең ауқымды
бастама болып табылатын Қытайдың
«Бір белдеу – бір жол» жобасымен бірге табысты нәтиже көрсету әлеуетіне ие.
ЭЫҰ-ға мүше елдердің географиялық
жағдайы ескерілгенде, «Жібек жолы»
сияқты жобалардың табысқа жетуі елдердің ынтымақтастық пен интеграцияға деген ұмтылысына байланысты
деп айтуға болады. Бұл әрекеттің негізі үш жыл бұрын әзірленген болатын.
10 ЭЫҰ-ға мүше елдің 7-еуінде теңізге
шығар жол болмағандықтан бұл елдер
үшін тасымалдау және коммуникация
салаларында өзара ынтымақтастықты
дамыту және нығайту аса маңызды болып табылады. Сондықтан, халықаралық
қауымдастықпен ықпалдасу аймақтық
тетіктер, аймақ іші құрамалар және бейімделушілік арқылы әлдеқайда оңайырақ жолмен жүзеге асырылуы мүмкін.
Осы тұрғыда ЭЫҰ қызметі алдағы жылдары одан әрі қарқындай түсуі мүмкін.
Екіншіден, энергия ресурстары мен
энергетикалық дәліздер болашақта ЭЫҰның негізгі мәселелерінің бірі болмақ.
Әзірбайжан, Қазақстан, Иран, Түрікменстан және Өзбекстан сияқты кейбір
ЭЫҰ-ға мүше елдер энергетикалық ресурстарға бай. Украина дағдарысы мен
Таяу Шығыстағы тұрақсыздық энергетикалық қауіпсіздіктің маңыздылығын
арттырғаны үшін Еуропалық одаққа
мүше елдер энергетикалық ресурстарды
әртараптандыру және әсіресе, Ресейге
тәуелділікті азайту жолдарын іздестіруге
мүдделі болып отыр. Сондықтан, энергия ресурстарына бай бес ЭЫҰ-ға мүше
елге және Орталық Азия мен Оңтүстік
Кавказдан өтіп, Түркия арқылы Еуропаға
дейін созылған мұнай-газ тасымалдау
дәліздеріне көп көңіл бөлінуде.
Үшіншіден, ЭЫҰ мүшелері арасында
Сирияға қатысты саясат сияқты саяси
келіспеушіліктер болғанына қарамастан,
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Предыдущий и 12-ый по счету саммит
ОЭС был проведен в Азербайджане в 2012
году. Потребовалось целых пять лет (что
является самым длинным промежутком
между саммитами в истории ОЭС), чтобы
организовать 13-тый Саммит экономического сотрудничества, который состоялся 1 марта 2017 года. Как заявил министр
иностранных дел Пакистана Айзаз Чаудри,
в 2017 году, после того как Иран передал
председательство Пакистану, Исламабад провел саммит ОЭС в рамках темы
«Взаимосвязанность для регионального
процветания». 28 февраля 2017 года, т.е.
за день до саммита, также состоялось заседание Совета министров иностранных
дел организации. Неудивительно, что в
дополнение к обсуждению текущей ситуации в Афганистане обе встречи были
посвящены вопросам взаимосвязанности, торговли, транспорта и энергетики.
По итогам саммита члены ОЭС приняли
Исламабадскую декларацию и Программу
видения до 2025 года, целью которой является поощрять усилия, направленные на
развитие региональной интеграции, а также служить своего рода руководством для
организации в течение следующих 10 лет.
В заключение можно сказать, что страны-члены ОЭС признают необходимость
сосредоточить внимание на реальном
потенциале региона ОЭС, содействуя интеграционным процессам, посредством
которых будет повышаться уровень национального благосостояния. Кроме того,
регион ОЭС приобретает все большее
значение для внешних игроков и проектов, охватывающих Евразию. Тот факт, что
Китай и Россия направили своих наблюдателей на саммит ОЭС, который прошел в
этом году в Исламабаде, наглядно показывает, что обе страны очень внимательно
следят за развитием событий в зоне ответственности организации.
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дипломатиялық байланыстарды өрбітіп
мәдени байланыстардың күшейтілуі
мүмкін. Аймақтағы ортақ тарих пен халықтар арасындағы өзара әрекеттестік
назарға алынғанда, интеграцияға үлес
қосқан әлеуметтік өлшемнің де ЭЫҰ мүшелерінің күн тәртібінде тұрғанын ұмытпаған абзал.
Жоғарыда аталғандардың аясында
соңғы өткен ЭЫҰ саммиттерін бақылап
отыру да аса маңызды. Алдыңғы ЭЫҰ
саммиті 2012 жылы Әзірбайжанда өтті.
12-ші саммиттен кейін 13-ші Экономикалық ынтымақтастық саммиті 2017
жылы 1 наурызда өтті, екі саммит арасындағы бес жылдық үзіліс ЭЫҰ саммиттері тарихындағы ең ұзақ үзіліс болып
саналады. 2017 жылы Иран төрағалықты
Пәкістанға тапсырғаннан кейін Пәкістанның Сыртқы істер хатшысы Айзаз Чаудхридің мәлімдеуі бойынша, Исламабадта өткен ең соңғы ЭЫҰ Саммитінің
тақырыбы «Аймақтық өркендеу үшін
байланыс» болып белгіленді. Саммиттен бір күн бұрын 2017 жылы 28 ақпанда Сыртқы істер министрлері кеңесінің
(СІМК) жиналысы өтті. Күтілгендей, екі
кездесуде де Ауғанстандағы ағымдағы
жағдаймен қатар, сауда, көлік және
энергетика мәселелеріне көңіл бөлінді. Саммит соңында ЭЫҰ мүшелері аймақтық интеграция әрекеттерін қолдап,
алдағы 10 жыл бойы ұйым үшін нұсқаулық болатын Исламабад декларациясы
мен 2025 жылға дейінгі даму жоспарын
қабылдады.
Қорытындылай келе, ЭЫҰ мүшелері
ЭЫҰ аймағының нақты әлеуетіне баса
назар аударып, ұлттық әл-ауқатты арттыруы үшін интеграциялық үдерістерді
нығайтулары қажет. Сонымен қатар, ЭЫҰ
аймағының сыртқы күштер мен жалпы Еуразияны қамтитын жобалар үшін
маңызы барған сайын артуда. Қытай мен
Ресейдің биыл Исламабадта өткен ЭЫҰ
саммитіне бақылаушыларды жіберуі, екі
елдің де ЭЫҰ аймағындағы оқиғаларды
жіті бақылап отырғандығының дәлелі
болса керек.
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5-Я СЕССИЯ ВСЕКИТАЙСКОГО СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 12-ГО СОЗЫВА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ КИТАЯ НА 2017 ГОД
БХӨЖ XII ШАҚЫРЫЛЫМЫНЫҢ V СЕССИЯСЫ ЖӘНЕ ҚЫТАЙДЫҢ 2017 ЖЫЛҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСЫМДЫҚТАРЫ
Омирбек Канай*
В период с 5 по15 марта 2017 года в
Пекине, столице Китая, прошла ежегодная
сессия Всекитайского собрания народных
представителей (ВСНП), которое является
высшим институтом и законодательным
органом Китайской народной республики
(КНР). 1-я сессия ВСНП состоялась в 1954
году. Срок полномочий Постоянного
комитета ВСНП составляет пять лет,
при этом очередные сессии проводятся
один раз в год, как правило, в марте.
Действующий состав ВСНП 12-го созыва
был избран в январе 2013 года.
На 5-й сессии ВСНП 12-го созыва,
длившейся 11 дней, был представлен
ежегодный доклад о работе китайского
правительства в 2016 году. Наряду с
объявлением
целей
экономического
развития на 2017 год, были утверждены
бюджетные планы центральных и местных
органов власти страны. Премьер-министр
Ли Кэцян, который выступил с докладом о
работе правительства Китая в 2016 году на
открытии сессии ВСНП, подчеркнул усилия
ЦК КПК под руководством Си Цзиньпина по
достижению устойчивого экономического
развития и обеспечению общественной
безопасности,
а
также
улучшению
социального уровня жизни, обобщив
результаты работы правительства в 2016
году следующим образом: 1) В целом
структурные реформы Китая в сфере
предложения были всесторонне углублены,
а также были приняты необходимые
меры для обеспечения стабильного
роста экономики. В связи с этим было
упорядочено и регламентировано 165
статей для рассмотрения департаментами
Госсовета
и
уполномоченными
местными органами власти, 192 статьи,

2017 жылы 5-15 наурыз аралығында
Қытайдың астанасы Пекинде Қытай Халық Республикасының (ҚХР) ең жоғарғы
мемлекеттік мекемесі әрі заң шығарушы
органы болып табылатын «Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысының»
(БХӨЖ) жыл сайынғы сессиясы өтті.
Алғашқы сессиясы 1954 жылы өткізілген
БХӨЖ Бас Ассамблеясының қызмет ету
мерзімі – бес жыл және жылына бір рет
наурыз айында шақырылады. Ағымдағы
12-ші БХӨЖ 2013 жылдың қаңтар айында сайланды.
11 күнге жалғасқан БХӨЖ 12-ші
шақырылымының 5-ші сессиясында жиналысқа Қытай үкіметінің 2016 жылғы
жұмысы туралы есебі ұсынылып, 2017
жылдың экономикалық даму жоспары жарияланды және елдегі орталық
және жергілікті биліктің 2017 жылғы
бюджет жоспарлары бекітілді. Жиналыстың ашылуында Қытай Үкіметінің
2016 жылғы жұмысы туралы есеп берген Үкімет басшысы Ли Кэцян алдымен
Си Цзиньпиннің басшылығымен ҚКП
Орталық комитетінің тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізу, қоғамдық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және әлеуметтік өмірді жақсартуға күш салғанын
атап өтіп, Үкіметтің 2016 жылғы жұмысын төмендегідей қорытындылады: 1)
Ұсынысқа негізделген құрылымдық реформалар кешенді түрде тереңдетіліп,
экономиканың тұрақты өсімі үшін қажетті шаралар қабылданды. Осыған байланысты, Мемлекеттік кеңес пен оның
жергілікті басқармаларының атқаруына
міндеттелген 165 түрлі тексеріп бекіту
қызметі, 192 түрлі дәнекерлік қызметі
және 220 түрлі кәсіби біліктілікті бағалау

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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касающиеся посреднических услуг, и 220
статей, касающихся лицензирования и
сертификации в сфере профессиональной
квалификации. Открывшись для внешнего
мира и развивая сотрудничество со
странами вдоль маршрутов инициативы
«Один пояс, один путь», Китаю удалось
привлечь более 130 млн. долл. США
иностранных инвестиций в страну. 2)
Осуществлялась активная фискальная
политика. Налоговая нагрузка на бизнес в
течение всего года была сокращена на 570
млрд. юаней, а процентная нагрузка – на
400 млрд. юаней. В результате стабильной
денежно-кредитной политики денежная
масса Китая (М2) в 2016 году увеличилась
на 11,3%. 3) Комплексная реализация
Стратегии
технического
развития
«Сделано в Китае 2025» позволила
запустить на национальном уровне ряд
технологических центров и инновационных
пилотных зон. Значительные меры были
предприняты по сокращению избыточных
мощностей в промышленности. За год
мощности угольной промышленности
были сокращены на 290 млн. тонн, а
металлургической - на 65 млн. тонн. 4) В
отношении развития зеленой экономики
доля
потребления
экологически
чистой энергии была увеличена на 1,7
процентных пункта, а доля потребления
угля сократилась на 2 процентных пункта.
В рамках усиления борьбы с загрязнением
воздуха, выбросы двуокиси серы были
снижены на 5,6%, а выбросы оксида азота
– на 4%. Среднегодовая концентрация
микрочастиц РМ2,5 снизилась на 9,1% в 74
крупнейших городах. 5) Особое внимание
было уделено улучшению условий жизни
населения, так был принят ряд новых мер
для обеспечения занятости и создания
новых рабочих мест. Помимо выделения 10
млрд. юаней из государственного бюджета
на оказание помощи беднейшим слоям
населения, 84 млн. детей из нуждающихся
семей получили помощь в области
образования. Доля годовых расходов на
образование в государственном бюджете
превысила 4%.
Показатели социально-экономического
развития, достигнутые Китаем в 2016
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қызметі күшінен қалдырылды. Сыртқа
есік ашу жеделдетіліп, «Бір белдеу – бір
жол» стратегиясында қамтылған елдермен ынтымақтастық тереңдетілді және
елге 130 миллион доллардан астам шетелдік инвестиция тартылды; 2) Белсенді қаржылық саясат жүргізілді. Бір жыл
ішінде кәсіпорындарға салынатын салықтық жүктеме 570 млрд. юань және
пайыздық жүктеме 400 млрд. юанға
қысқарды. Тұрақты ақша-несие саясаты нәтижесінде Қытайдың 2016 жылғы
үлкен ақша массасы (М2) 11,3%-ға өсті;
3) «Қытайда жасалған 2025» атты бастаманың технологиялық даму стратегиясы кешенді түрде жүзеге асырылды
және ұлттық деңгейде бірнеше технологиялық инновациялық орталықтар
мен инновациялық пилоттық аймақтар
құрылды. Өнеркәсіп секторында артық
өндіру мәселесін шешу бойынша маңызды қадамдар жасалып, жылдық көмір
өндіру мөлшері 290 миллион тоннаға,
ал болат өндіру мөлшері 65 миллион
тоннаға азайды; 4) Жасыл экономика
тұрғысынан алғанда, таза энергия тұтыну үлесі 1,7 пайыздық тармаққа өссе,
көмір тұтыну үлесі 2 пайыздық тармаққа
қысқартылды. Ауаның ластануына қарсы
күрес күшейтіліп, күкірт диоксиді шығарындылар 5,6%-ға, ал азот оксиді шығарындылар 4%-ға азайды. 74 ірі қалада
ауадағы шаң-тозаң қоюлығының жылдық орташа көрсеткіші (PM 2.5) 9,1%-ға
төмендеді; 5) Әсіресе халықтың тұрмыс
жағдайын жақсарту мәселесіне ерекше назар аударылып, жұмыспен қамту
және жаңа жұмыс орындарын ашу үшін
бірқатар шара қабылданды. Кедейлерге
көмектесу үшін мемлекеттік бюджеттен
10 млрд. юань бөлініп, 84 миллион кедей
балаға оқу гранттары берілді. Мемлекеттік бюджеттегі білім беруге бағытталған
жылдық қаражаттың үлесі 4%-дан асты.
Қытайдың 2016 жылғы экономикалық
және әлеуметтік нәтижелері келесідей
бірнеше түйінге жинақталды: 1) Экономикалық өсу: Қытайдың ЖІӨ-і 6,7%-ға
артып, 74,4 триллион юанға (шамамен
11 триллион доллар) дейін өсті және
жаһандық экономикалық өсуге 30%

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

году, выглядят следующим образом: 1)
Экономический рост: ВВП Китая вырос
на 6,7% и достиг 74,4 трлн. юаней (около
11 млн. долл. США), при этом вклад в
рост мирового экономики составил 30%.
Рост индекса потребительских цен за год
составил 2%. Рост доходов промышленных
предприятий достиг 8%, показав снижение
на 2,3% по сравнению с прошлым годом.
Помимо этого, энергоемкость ВВП в
стране снизилась на 5%. 2) Развитие по
отраслям: доля сектора услуг в ВВП Китая
достигла самых высоких показателей
в истории и была зафиксирована на
отметке в 51,6 %. По мере быстрого роста
высокотехнологичной промышленности
и
производства
оборудования
стабилизировался рост в сельском
хозяйстве. Число новых предприятий
выросло более чем на 15000, показав рост
в 24,5% за год. 3) Технологий и инноваций:
по итогам года объем торговли в сфере
технологии превысил 1 трлн. юаней,
тогда как вклад научно-технического
прогресса в экономический рост вырос
до 56,2%. Число выданных за год патентов
превысило 1 млн. 4) Уровень занятости и
создание новых рабочих мест: уровень
занятости в целом оставался стабильным,
при этом количество вновь созданных
рабочих мест в городах составило 13,41
млн. Официальный уровень безработицы
в городах оставался на отметке 4,02%. 5)
Инфраструктура: в сфере транспортной
инфраструктуры было введено в строй
1900 км высокоскоростных железных
дорог, построено свыше 6700 км
автомагистралей и 290000 км дорог в
сельской местности по всей стране. Было
перезапущено строительство 21 крупного
водохозяйственного объекта. Численность
пользователей
мобильной
связи
четвертого поколения возросла на 340 млн.
человек, при этом было проложено 5,5 млн.
километров оптоволоконных линий связи.
6) Социальная сфера: среднедушевые
доходы населения выросли на 6,3%.
Численность малоимущего населения в
сельской местности снизилась на 12,4 млн.
человек, при этом 2,4 млн. жителей бедных
труднодоступных районов переселено

үлес қосты. Тұтыну бағалары индексінің
жылдық өзгерісі 2% болды. Өнеркәсіптік
кәсіпорындарда пайданың ұлғаюы 8%ға жетсе де, алдыңғы жылмен салыстырғанда 2,3%-ға төмендеді. ЖІӨ бойынша энергия тұтынымы 5%-ға азайды; 2)
Салалық даму: ЖІӨ-де қызмет көрсету
саласының үлесі 51,6% болып, тарихтағы
ең жоғары деңгейге жетті. Жоғары технологиялық индустрия мен технология
өндірісі қарқынды өсіп, аграрлық секторда тұрақтылыққа қол жеткізілді. Жаңа
құрылған кәсіпорындардың саны күніне
15,000-ға артып, жылына 24,5%-ға өсті; 3)
Технология және инновация: Бұл жылы
технологиялық сауда көлемі 1 триллион
юаннан асса, технологиялық прогрестің экономикаға қосқан үлесі 56,2%ға дейін өсті. Елдегі жылдық патенттер
саны 1 миллионнан асты; 4) Жұмыспен
қамту және жаңа жұмыс орындарын
құру: Жалпы жұмыспен қамту деңгейі
тұрақты болып қалды. Қалаларда жаңадан ашылған жұмыс орындарының саны
13,41 миллион болса, тіркелген қалалық
жұмыссыздық деңгейі 4,02%-ды құрады;
5) Инфрақұрылым: Көлік инфрақұрылымы тұрғысынан алғанда, бүкіл ел бойынша жаңа 1,900 шақырым жоғары
жылдамдықтағы теміржол желілері пайдалануға беріліп, 6,700 шақырымнан
астам автомобиль жолдары мен 290,000
шақырым ауылдық жолдар салынды.
21 жаңа ірі гидротехникалық құрылым
құрылысы басталды. Коммуникациялық
инфрақұрылым жағынан 4G ұялы байланыс абоненттерінің саны 340 миллионға өсті және талшықты-оптикалық
кабельдер 550 миллион шақырымға
жетті; 6) Әлеуметтік өмір: Жан басына
шаққандағы табыс 6,3%-ға артты. Ауылдық жерлерде кедей халықтың саны
12,4 миллион адамға азайды және 2,4
миллион кедей адам өмір сүру ортасы
нашар жерлерден дамыған аудандарға
көшірілді. 6 миллионнан астам жаңа
тұрғын үй салынып, ауылдық жерлерде
3,8 миллионнан астам ескі үй жөнделді. Урбанизация үдерісі жеделдетіліп, 16
миллионнан астам адам қалаға көшті.
117

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2017:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

в более благополучные районы. Было
построено более 6 млн. квартир нового
жилья, и реконструировано свыше 3,8
млн. единиц аварийного жилья в сельской
местности. По мере ускорения процесса
урбанизации свыше 16 млн. человек было
переселено в города. В этом году более
120 млн. китайских туристов выехало за
рубеж.
Представляя план работы китайского
правительства на 2017 год, глава
правительства Ли Кэцян заявил, что в 2017
году приоритет будет отдан проведению
необходимых
технологических
преобразований, а также сохранению
макроэкономической
стабильности
посредством углубления структурных
реформ в сфере предложения в
ключевых областях, целью которых
является
обеспечение
устойчивого
развития и социального прогресса в
стране. Согласно плану, в 2017 году Китай
ставит перед собой следующие цели:
1) достижение экономического роста в
6,5% и снижение энергоемкости ВВП на
3,4%; 2) создание 11 млн. новых рабочих
мест и сохранение уровня официальной
безработицы среди городского населения
на отметке ниже 4,5%; 3) удельный
вес бюджетного дефицита должен
составить 23,8 трлн. юаней, снизившись
по сравнению с 2016 годом на 200 млрд.
юаней; показатель денежного агрегата
М2 должен увеличится на 12%, а рост
инфляции должен составить примерно
3%; 4) в рамках борьбы с загрязнением
окружающей среды предусматривается
снижение мощностей металлургического
производства на 50 млн. тонн, а также
закрытие производственных мощностей
угольной промышленности в объеме 150
млн. тонн, помимо этого предполагается
снизить выбросы двуокиси серы и оксида
азота на 2%; 5) сокращение численности
жителей бедных районов сельской
местности на 10 млн. человек, а также
переселение 3,4 млн. человек из бедных
отдаленных районов в благополучные
районы,
увеличив
государственные
расходы на финансирование мероприятий
по ликвидации бедности на 30%; 6)
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Бұл жылы 120 миллионнан астам қытай
азаматы шетелге саяхат жасады.
Қытай Үкіметінің 2017 жылғы жұмыс
жоспарын жариялаған Үкімет басшысы Ли Кэцян 2017 жылы елде тұрақты
даму мен әлеуметтік дамуды қамтамасыз ету үшін негізгі бағыттар бойынша ұсынысқа негізделген құрылымдық
реформаларды нығайтып, қажетті технологиялық трансформация мен макроэкономикалық тұрақтылыққа бағытталған жұмыстарға басымдық беретінін
атап өтті. Жоспарға сәйкес, 2017 жылы
Қытай: 1) 6,5%-дық экономикалық өсімге
қол жеткізу және ЖІӨ бойынша энергия
тұтынымын 3,4%-ға азайту; 2) 11 миллион жаңа жұмыс орнын ашу және елде
қалалық
жұмыссыздық
көрсеткішін
4,5%-дан төмен деңгейде сақтау; 3) 2016
жылмен салыстырғанда 200 млрд. юанға
қысқарту арқылы бюджет тапшылығын
23,8 триллион юань деңгейінде сақтау;
үлкен ақша массасын (М2) 12%-ға арттыру, ал инфляция өсімін шамамен 3%
деңгейінде ұстап тұру; 4) қоршаған ортаның ластануына қарсы күрес аясында болат өндіру мөлшерін 50 миллион
тоннаға, ал көмір өндіру мөлшерін кем
дегенде 150 миллион тоннаға азайту, сондай-ақ күкірт диоксиді мен азот
оксиді шығарындыларының әрқайсысын 2%-ға азайту; 5) кедейшілікпен
күресте орталық мемлекеттік қаржыландыруды 30%-ға арттырып, ауылдық
кедей адамдардың санын 10 миллионға қысқарту және 3,4 миллион кедей
адамның өмір сүру ортасы нашар жерлерден дамыған аудандарға қоныс аударуын қамтамасыз ету; 6) урбанизация
үдерісін жеделдету арқылы 6 миллионнан астам жаңа тұрғын үй құрылысын
салу және 13 миллионнан астам адамды
қалаларға көшіру; 7) 200 мың шақырымнан астам ауыл жолдарын салу және
30 мың ауылда талшықты-оптикалық
инфрақұрылымды іске асыру мақсатын
көздеп отыр.
Бұл 2013 жылы наурызда қызметке
кіріскен БХӨЖ 12-ші шақырылымының
соңғы сессиясы болды. 2017 жыл Қытайда әрбір бес жыл сайын өткізілетін саяси
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построить более 6 млн. новых квартир
и переселить свыше 13 млн. человек в
города в рамках ускорения процесса
урбанизации; 7) построить свыше 200
тысяч км сельских дорог и обеспечить
30 тысяч поселков оптоволоконными
линиями коммуникаций.
Данная
сессия
стала
последней
в деятельности ВСНП 12-го созыва,
начавшего свою работу в марте 2013
года. 2017 год является годом смены
политического
руководства
Китая,
которая происходит каждые пять лет. В
этом году руководство, которое было
избрано на 18-м Съезде КПК в ноябре
2012 года, завершит первую пятилетку
10-летнего ротационного периода, при
этом непосредственная смена руководства
и обновление руководящего состава
произойдет на 19-м Всекитайском съезде
КПК, который состоится в конце 2017
года. Позднее пройдут выборы в ВСНП
13-го созыва на период 2018-2022 годов.
С этой точки зрения решения и планы
китайского руководства, принятые в 2017
году и озвученные на 5-й сессии ВСНП 12го созыва, представляют особую важность.
Согласно результатам 5-й сессии ВСНП
12-го созыва, стратегические приоритеты
Китая в 2017 году можно обобщить
следующим образом: 1) Обеспечение
стабильного
экономического
роста.
Обеспечение стабильного экономического
роста
является
наиболее
важной
задачей для Китая, который в последние
годы испытывает замедление темпов
экономического развития. В 2016 году
рос экономики Китая составил 6,7%, что
стало самым низким показателем за
последние 26 лет. К примеру, до 2008
года в Китае наблюдался стабильный рост
примерно на 10% в год. 2) Обеспечение
стабильности и безопасности в стране.
Согласно правительственным планам по
исполнению государственного бюджету в
2017 году, которые были утверждены на
данной сессии, бюджет на оборону Китая
в 2017 году возрос примерно на 7% до 1
трлн. юаней, что указывает на то, что Пекин
придает огромное значение обеспечению
стабильности и безопасности в стране.

биліктің өзгеру жылына сәйкес келеді.
2012 жылдың қараша айындағы 18-ші
КҚК Бас Ассамблеясында сайланған басшылық тобы 10 жылдық билік кезеңінің
алғашқы бес жылдығын аяқтайды және
2017 жылдың соңында өтетін 19-шы
КҚК Бас Ассамблеясында билік өзгеріп,
жаңартылады. 2018-2022 кезеңі үшін
БХӨЖ 13-ші шақырылымының сайлауы
өтеді. Осы тұрғыдан алғанда БХӨЖ 12ші шақырылымының 5-ші сессиясында белгіленген Қытай Үкіметінің 2017
жылға арналған шешімдері мен іс-шаралары өте маңызды болып табылады.
БХӨЖ 12-ші шақырылымы 5-ші сессиясының қорытындысы бойынша,
Қытайдың 2017 жылғы стратегиялық
басымдықтарын төмендегідей қорытындылауға болады: 1) Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету: Соңғы
жылдары экономикалық өсу қарқыны
баяулаған Қытай үшін экономикалық
өсу тұрақтылығын қамтамасыз ету ең
маңызды мақсат болып табылады. Қытайдың экономикасы 2016 жылы 6,7%ға өсті, бұл соңғы 26 жылдағы ең төмен
көрсеткіш болып отыр. Мысалы, Қытай
экономикасы 2008 жылға дейін шамамен 10%-дық өсу қарқынымен тұрақты
түрде өскен болатын; 2) Тұрақтылық
пен қауіпсіздік: Сессияда мақұлданған
2017 жылғы орталық бюджет жоспарына сәйкес, 2017 жылы Қытайдың
қорғаныс бюджетінің шамамен 7%-ға
артып, 1 триллион юанға дейін өсуі,
ресми Пекиннің ел тұрақтылығы мен
қауіпсіздігіне үлкен мән беретінін көрсетеді. Себебі АҚШ Президенті Дональд
Трамптың билікке келуімен АҚШ-Қытай қарым-қатынастарының шиеленісе
түсуі, Вашингтон мен Сеул биліктерінің
Оңтүстік Кореяда THAAD зымыранға
қарсы қорғаныс жүйесін орналастыру
жоспарлары, сондай-ақ Оңтүстік Қытай
теңізі мен Корей түбегінде артып келе
жатқан шиеленіске байланысты Қытай
билігі үлкен алаңдаушылық білдіруде; 3)
Ауаның ластануына қарсы күрес: Қытайдың 2017 жылғы стратегиялық басымдықтарының бірі ретінде ауаның ластануына қарсы күрес мәселесін атауға
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Рост напряженности в отношениях между
Китаем и США, начавшийся после избрания
президентом США Дональда Трампа, планы
Вашингтона и Сеула по развертыванию
системы
противоракетной
обороны
THAAD в Южной Корее, а также растущая
напряженность в Южно-Китайском море
и на Корейском полуострове вызывают
все большую озабоченность у Пекина. 3)
Борьба с загрязнением воздуха. Проблему
борьбы с загрязнением воздуха можно
рассматривать как один из стратегических
приоритетов Китая в 2017 году. Согласно
бюджету на 2017 год, на борьбу с
загрязнением воздуха запланированы
расходы на сумму 12 млрд. юаней, что
на 7,3% больше, чем в предыдущем году.
4) Реформа здравоохранения. Бюджет
на здравоохранение и планирование
семьи в 2017 году вырос на 50,3% до
9,116 трлн. юаней, то есть китайское
правительство намерено предпринять
важные шаги по реформированию
системы здравоохранения, необходимость
в которой назрела из-за всесторонней
реализации политики «двух детей»,
начиная с 2016 года.

120

болады. Қытайдың 2017 жылғы орталық
бюджеттік жоспарына сәйкес, ауаның
ластануына қарсы күрес шеңберінде
биыл 12 млрд. юань көлемінде қаражат
бөлініп, өткен жылмен салыстырғанда 7,3%-ға арттырылды; 4) Денсаулық
сақтау саласындағы реформа: Қытайдың
2017 жылға арналған денсаулық сақтау
және отбасын жоспарлау бюджетінің
2016 жылға қарағанда 50,3%-ға өсіп,
9,116 триллион юанға дейін артуы, Қытай үкіметінің денсаулық сақтау реформасында маңызды қадам жасай бастағанын көрсетуде. 2016 жылдан басталған
«екінші бала» саясатын кешенді түрде
іске асыру үшін Қытай басшылығы денсаулық сақтау реформасына басымдылық беруде.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ: ӨТКЕНІ, БҮГІНІ
ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ
Жандос Ранов*
Евразийский
экономический
союз
(ЕАЭС) столкнулся с серьезными трудностями и прошел через нелегкие времена,
прежде чем достигнуть своего нынешнего этапа развития. Создание Таможенного союза (ТС) и Единого экономического
пространства (ЕЭП) между Россией, Беларусью и Казахстаном можно рассматривать в качестве ключевых этапов на пути
формирования ЕАЭС как регионального
интеграционного проекта. Первым документом, который создал предварительные
условия для образования ТС, стало Соглашение о таможенном союзе, подписанное
Беларусью, Казахстаном и Россией 20 января 1995 года. Однако, ввиду различных
обстоятельств положения принятого документа, а также обязательства, вытекающие
из этого соглашения, не были претворены
в жизнь. Одной из основных причин неудачи образовать действенный ТС была
неспособность сторон преодолеть разногласия и найти общую точку зрения по
основным вопросам, связанным с согласованием положений об исключениях из
режима свободной торговли. В результате
споры, возникшие между государствами-членами соглашения о ТС, не позволили им приступить к реорганизации своих
таможенных служб.
Для того, чтобы повысить эффективность экономического сотрудничества 26
февраля 1999 года Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Соглашение о Таможенном союзе
и Едином экономическом пространстве. В
соответствии с соглашением были определены следующие этапы интеграции без
каких-либо конкретных сроков их реализации: первый этап – введение полномасштабного режима свободной торговли;

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕЭО)
осы күнге дейін көптеген қиын әрі күрделі кезеңдерден өтті. Ресей, Беларусь
және Қазақстан арасындағы Кеден
одағы (КО) және Біртұтас экономикалық
кеңістік (БЭК) аймақтық интеграциялық
жоба ретінде ЕЭО-ның негізгі элементтері болып табылады. КО-ны құрудың
алғышарты болған бірінші құжат 1995
жылғы 20 қаңтарда Беларусь, Қазақстан
және Ресей тарапынан қол қойылған
Кедендік одақ туралы келісім болды.
Алайда, қабылданған құжаттың ережелері мен осы құжаттан туындаған міндеттемелер әр түрлі себептермен орындалмады. Мүше мемлекеттердің КО-ны
қалыптастыра алмау себептерінің бірі
тараптардың өз мүдделерінен бас тартып, еркін сауда режимінен босату туралы келісімдердің ережелерін үйлестіру
бойынша ортақ пікірге келе алмауы
болды. Ал бұл өз кезегінде жаңа шектеулер мен кедергілерге әкелді. Нәтижесінде КО-ға мүше мемлекеттер арасында
туындаған даулар олардың кедендік қызметтерді қайта ұйымдастыруына кедергі келтірді.
1999 жылдың 26 ақпанында экономикалық ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру мақсатында Беларусь, Қазақстан,
Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан арасындағы Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістік туралы келісімге қол
қойылды. Келісімге сәйкес интеграцияның нақты мерзімі көрсетілмеген келесі
кезеңдері анықталды: бірінші кезең – еркін сауда режимін толық көлемде жүзеге
асыру; екінші кезең – КО-ны құру; үшінші
кезең – Біртұтас экономикалық кеңістікті
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второй этап - создание ТС; третий этап
- создание Единого экономического пространства. Еще один важный шаг на пути к
укреплению региональных экономических
отношений был сделан в столице Казахстана Астане, 10 октября 2000 года, когда
главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
России и Таджикистана подписали Соглашение об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Поскольку ЕврАзЭС оказало положительное влияние на развитие экономического сотрудничества, способствуя
увеличению взаимной торговли между
государствами-членами, в августе 2006
года Беларусь, Казахстан и Россия приняли
решение о создании ТС в рамках ЕврАзЭС.
В ходе очередного заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС, состоявшегося
в октябре 2007 года в столице Таджикистана Душанбе, была создана Комиссия
таможенного союза (КТС), в которой Россия располагала 57% голосов, а Казахстан
и Беларусь - по 21,5% голосов каждый.
Важными датами в истории создания ТС
являются 1 января 2010 года и 1 июля 2010
года, ознаменовавшие завершение процесса согласования правовой базы союза.
Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, основанный на базе более 40 международных соглашений и нормативных
актов, вступил в силу с 1 января 2010 года.
Государства-члены ТС передали право
регулирования тарифной политикой КТС,
которой было поручено разрабатывать
нормы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, применяемых для
осуществления торговых отношений между тремя основателями союза и третьими
странами. 1 июля 2010 года была создана
Единая таможенная территория Беларуси,
Казахстана и России. В рамках заседания
Межгосударственного совета ЕврАзЭС, являвшегося высшим руководящим органом
ТС, прошедшего в Астане 5 июля 2010 года,
был подписан пакета документов, в том
числе заявление президентов Беларуси,
Казахстана и России о вступлении в силу
Таможенного кодекса ТС, начиная с 6 июля
2010 года. Дальнейшим развитием интеграции в рамках ТС стало формирование
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құру. Аймақтық экономикалық байланыстарды тереңдетудің тағы бір маңызды
қадамы ретінде 2000 жылғы 10 қазанда
Қазақстан елордасы Астана қаласында
Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей
және Тәжікстан басшылары Еуразиялық
экономикалық қоғамдастық (ЕурАзЭҚ)
құру туралы келісімді қабылдады.
ЕурАзЭҚ мүше елдер арасындағы
өзара сауда саттықтың өсуіне ықпал
етіп, экономикалық ынтымақтастыққа
жағымды әсер еткендіктен, 2006 жылғы
тамызда Беларусь, Қазақстан және Ресей ЕурАзЭҚ шеңберінде КОны құруға
шешім қабылдады. 2007 жылғы қазан
айында Тәжікстан астанасы Душанбеде өткен ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық
кеңесінің кезекті отырысында Кеден
одағы комиссиясы (КОК) құрылды. Ресейдің комиссиядағы дауыс үлесі 57%,
ал Қазақстан мен Беларусь 21,5% дауыстан бөлісті. 2010 жылғы 1 қаңтар және
2010 жылғы 1 шілде КО-ны құру тұрғысынан өте маңызды, себебі бұл күндері
құқықтық базаны іске қосу үшін қажетті
негіз қаланды. 40-тан астам халықаралық
келісім негізінде 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап Ресей-Қазақстан-Беларусь
Кеден Одағы күшіне енді. Сол кезде КО
мүшелері тарифтік саясаттағы өкілеттігін
кейіннен үш мүше мемлекет пен үшінші
елдер арасындағы сауда қатынастарын
жүргізу үшін қолданылып келген кедендік-тарифтік және тарифтік емес реттеуді
дамыту міндетін атқарған КОК-қа берді.
2010 жылдың 1 шілдесінде Беларусь, Қазақстан және Ресейдің Бірыңғай кеден
аумағы құрылды. Сонымен қатар, 2010
жылғы 5 шілдеде Астана қаласында өткен КО-ның Жоғарғы басқару органы
болып табылатын ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық кеңесінің кездесуі бірқатар құжаттарға, соның ішінде Беларусь, Қазақстан
және Ресей президенттерінің 2010
жылдың 6 шілдесінен бастап Кедендік
кодексінің күшіне енуі туралы мәлімдемесіне қол қойылды. КО шеңберінде
келесі интеграциялық кезең БЭК қалып-
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ЕЭП. 1 января 2012 года вступили в силу 17
соглашений, которые сформировали правовую основу ЕЭП.
В качестве следующего шага, 18 ноября
2011 года, в Москве президенты Беларуси, Казахстана и России подписали ряд
документов, в том числе Декларацию об
евразийской экономической интеграции,
которая позволила перейти к новому этапу интеграция с конечной целью создания Евразийского экономического союза
к 2015 году. По итогам встречи стороны
подписали Соглашение об Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), которая с
1 февраля 2012 года стала новым единым
постоянно действующим регулирующим
органом ТС и ЕЭП. Более того, согласно Соглашению о ЕЭК, полномочия в отношении
ТС и ЕЭП были делегированы из Межгосударственного совета ЕврАзЭС в Высший
Евразийский экономический совет (ВЕЭС).
В ходе заседания ВЕЭС, прошедшего в Москве 19 декабря 2012 года, стороны договорились о том, что проект Соглашения
по ЕАЭС будет подготовлен к 1 мая 2014
года. В ходе заседания ВЕЭС, состоявшегося 29 мая 2014 года в Астане, президенты
Беларуси, Казахстана и России подписали
Соглашение о ЕАЭС. Кроме того, 10 октября 2014 года во время заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭс в Минске
государства-члены подписали договор о
прекращении деятельности ЕврАзЭС. Помимо этого, на встрече было подписано
Соглашение о присоединении Армении к
ЕАЭС, а Соглашение о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС было подписано 23 декабря 2014 года в Москве.
Являясь международной организацией
региональной экономической интеграции,
ЕАЭС обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, осуществляет координацию и
согласование единой политики в секторах экономики, определенных международными соглашениями в рамках союза.
По данным ЕАЭС, общий объем торговли
между странами-членами союза и третьими странами в 2015 году достиг 579,4 млрд.
долл. США, при этом экспорт и импорт составили соответственно 373,9 млрд. долл.

тастыру болды. 2012 жылғы 1 қаңтарда
БЭК-тің құқықтық негізін құрайтын 17
келісім күшіне енді.
Келесі қадам ретінде, 2011 жылғы 18
қарашада Мәскеуде Беларусь, Қазақстан
және Ресей президенттері бірқатар құжаттарға, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақты 2015 жылға дейін
құру мақсаты көзделген интеграцияның
жаңа кезеңіне көшуге мүмкіндік берген
Еуразиялық экономикалық интеграция
туралы Декларацияға қол қойды. Кездесу нәтижесінде тараптар КО мен БЭК-тің
жаңа тұрақты органы болып табылатын
және 2012 жылдың 1 ақпанында жұмыс
істей бастаған Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК) туралы келісімге
қол қойды. Сонымен қатар, ЕЭК туралы
келісімге сәйкес, КО мен БЭК-ке қатысты
өкілеттіктер ЕурАзЭҚ Мемлекетаралық
Кеңесінен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңеске (ЖЕЭК) берілді. 2012
жылғы 19 желтоқсанда Мәскеуде өткен
ЖЕЭК отырысында тараптар 2014 жылғы
1 мамырға дейін ЕЭО туралы Келісім жобасын дайындауға келісті. 2014 жылғы
29 мамырда Астана қаласында өткен
ЖЕЭК отырысында Беларусь, Қазақстан
және Ресей президенттері ЕЭО туралы келісімге қол қойды. 2014 жылғы
10 қазанда Минскіде өткен ЕурАзЭҚ
Мемлекетаралық кеңесі отырысында
ЕурАзЭҚ-тың қызметін тоқтату туралы
шартқа қол қойылды. Сонымен қатар,
кездесу барысында ЕЭО-ға Арменияны
қосу туралы келісімге қол қойылды, ал
2014 жылдың 23 желтоқсанында Мәскеуде Қырғызстанның ЕЭО-ға қосылу туралы келісімге қол қойылды.
Аймақтық экономикалық ықпалдастыққа арналған халықаралық ұйым
бола отырып, ЕЭО тауарлардың, қызметтердің, капиталдың және еңбектің еркін
қозғалысын қамтамасыз етеді, одақтағы
халықаралық келісімдермен айқындалған секторларда келісілген және үйлестірілген саясатты жүзеге асырады.
ЕЭК мәліметтері бойынша, 2015 жылы
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США и 205,5 млрд. долл. США. В 2015 году
объем взаимной торговли между странами-членами ЕАЭС достиг 45,7 млрд. долл.
США. В 2016 году взаимная торговля между странами-членами ЕАЭС сократилась до
42,5 млрд. долл. США, что на 6% меньше
по сравнению с 2015 годом. Снижение
наблюдалось не только в показателях взаимной торговли между странами-членами, но в показателях объема торговли с
третьими странами. В 2016 году общий
объем экспорта сократился на 17,5%, или
на 65,4 млрд долл. США, а общий импорт
сократился на 2%, или на 4,2 млрд долл.
США. Хотя ЕАЭС не смог обеспечить ожидаемый рост товарооборота в первые два
года, цифры за 2017 год дают основания
для оптимизма. Например, в январе-июле
2017 года объем взаимной торговли между Казахстаном и другими членами ЕАЭС
составил 9,4 млрд. долл. США, что на 34%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Экспорт составил 2,87
млрд. долл. США с увеличением на 37,5%,
тогда как импорт достиг 6,5 млрд. долл.
США с ростом на 32,5%.
Что касается перспектив на будущее,
ЕАЭС имеет открытую структуру, и есть
вероятность того, что новые члены присоединятся к союзу в ближайшие годы. Присоединение Армения и Кыргызстан к ЕАЭС
в 2014 году, показало, что союз открыт для
дальнейшего расширения. Фактически,
из-за высокой зависимости экономики от
денежных переводов из России, Таджикистан, похоже, может стать следующим кандидатом на вступление в ЕАЭС.
Исходя из этого, к основным причинам,
побудившим страны региона к созданию
ЕАЭС, можно отнести экономическую взаимозависимость, возникшую в результате
общего исторического прошлого и текущей экономической стратегии, ориентированной на концепцию евразийской интеграции. Таким образом, создание союза
объясняется как экономическими, так и
политическими мотивами. Так как экономическая интеграция между странами
является многоступенчатым процессом,
то наличие разногласий по различным
вопросам, все еще сохраняющимся меж124

ЕЭО-ға мүше елдер мен үшінші елдер
арасындағы тауар айналымының жалпы көлемі 579,4 млрд. долларға жетіп,
экспорт және импорт көлемі сәйкесінше 373,9 млрд. долларды және 205,5
млрд. долларды құраған. ЕЭО-ға мүше
мемлекеттер арасындағы өзара сауда
көлемі 2015 жылы 45,7 млрд. долларға
жетті. 2016 жылы ЕЭО-ға мүше мемлекеттер арасындағы өзара сауда көлемі
42,5 млрд. долларға дейін төмендеді, бұл
2015 жылмен салыстырғанда 6% төмен.
Бұл төмендеу үрдісі тек ЕЭО елдерінің
өзара саудасында ғана емес, сондай-ақ
үшінші елдермен сауда көлемінде де
байқалды. 2016 жылы экспорттың жалпы көлемі 17,5%-ға немесе 65,4 млрд.
долларға қысқарды, ал жалпы импорт
2%-ға немесе 4,2 млрд. долларға төмендеді. Алғашқы екі жылда ЕЭО күтілген
тауар айналымының ұлғаюын қамтамасыз ете алмаса да, 2017 жылға арналған
көрсеткіштер әлдеқайда перспективалы.
Мысалы, 2017 жылдың қаңтар-шілде айларында Қазақстан мен ЕЭО арасындағы
өзара сауда көлемі 9,4 млрд. долларға
жетті. Бұл көрсеткіш 2016 жылдың ұқсас
кезеңімен салыс-тырғанда 34%-ға артық. Экспорт көлемі 2,87 млрд. долларға
немесе 37,5%-ға өссе, импорт 32,5%-ға
артып, 6,5 млрд. долларға жетті.
Болашаққа қатысты болжамдарға келетін болсақ, ЕЭО ашық құрылымға ие
және алдағы жылдары одаққа жаңа мүшелердің қосылуы әбден мүмкін. 2014
жылы ЕЭО-ға Армения мен Қырғызстанның қосылуы одақтың болашақта одан
әрі кеңейе алатындығын көрсетті. Шын
мәнінде, Ресейден ақша аударымдарына
тәуелділіктің жоғары болуына байланысты, Тәжікстан ЕЭО-ға кіруге келесі үміткер болып көрінеді.
Қорытындылай келе, ЕЭО-ны қалыптастырудың негізгі себептері ортақ
тарихқа негізделген күшті экономикалық өзара тәуелділік пен еуразиялық
интеграция тұжырымдамасына бағытталған қазіргі экономикалық стратегия
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ду государствами-членами ЕАЭС, вполне
ожидаемо. Тем более, что девальвация национальных валют и снижение потребительского спроса оказывали значительное
влияние на экономики стран-членов. Тем
не менее, государства-члены все же смогли найти возможности решать проблемы
посредством диалога и компромиссов, а
значит возможные будущие сложности и
проблемы могут быть решены аналогичными способами.

болып табылады. Сондықтан одақтың
құрылуын экономикалық және саяси
себептермен түсіндіруге болады. Елдер
арасындағы экономикалық интеграция көп сатылы үдеріс болып табылады
және ЕЭО-ға мүше мемлекеттер арасында әр түрлі мәселелер бойынша келіспеушіліктер әлі де жалғасуда. Сонымен
қатар, ұлттық валюталардың девальвациясы және тұтынушылық сұраныстың
төмендеуі мүше мемлекеттердің экономикаларына әсер етеді. Дегенмен, мүше
мемлекеттер өз мәселелерін диалог пен
ымыраға келу арқылы шеше алды және
болашақта туындайтын мәселелерді дәл
солай шешуге болады.

125

СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2017:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

128

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ВЫХОД США ИЗ ТРАНСТИХООКЕАНСКОГО ПАРТНЕРСТВА:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КИТАЯ
АҚШ-ТЫҢ ТРАНС-ТЫНЫҚ МҰХИТЫ ӘРІПТЕСТІГІНЕН
ШЫҒУЫ: ҚЫТАЙ ҮШІН ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР
Ажар Сериккалиева*
Транстихоокеанское партнерство (ТТП)
является одной из амбициозных экономических инициатив администрации Обамы,
направленной на разработку новых правил торговли и инвестиционных возможностей среди стран-членов: Австралия,
Бруней-Даруссалам, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия,
Перу, Сингапур, США и Вьетнам. Эти страны представляют свыше 40% мирового
ВВП. ТТП предусматривает создание более
благоприятной среды для торговли и инвестиций в 12 странах посредством снижения торговых тарифов и установления
согласованных правил с возможностью
создания единого тихоокеанского рынка.
Идея ТТП была основой азиатской политики президента США Барака Обамы. Ожидалось, что создание ТТП позволит США
проникнуть на новые рынки, установить
стандарты для защиты работников, одновременно соблюдая правила в области
экологии, и ограничить возможности Китая устанавливать правила для глобальной
экономики. Стороны подписали договор
о создании ТТП 4 февраля 2016 года, и он
должен был вступить в силу после ратификации всеми государствами-членами. Однако, 23 января 2017 года, выполнив свое
предвыборное обещание, президент США
Дональд Трамп подписал правительственное распоряжение о выходе США из ТТП.
Несмотря на то, что Конгресс США еще не
ратифицировал договор и что выход США
имел по большей части символическое
значение, отказ США от сделки по тихоокеанской торговле породил противоречия
и дискуссии по вопросу присоединения
Китая к ТТП.

Транс-Тынық мұхиты әріптестігі (ТТӘ)
Австралия, Бруней-Даруссалам, Канада, Чили, Жапония, Малайзия, Мексика,
Жаңа Зеландия, Перу, Сингапур, Америка Құрама Штаттары және Вьетнам елдері арасында сауда және инвестиция
мүмкіндіктерін реттеу үшін жаңа нұсқаулар қалыптастыруға бағытталған Обама
әкімшілігінің экономикалық бастамаларының бірі болып табылады. Бұл елдер
әлемдік ЖІӨ-нің 40%-дан астамын құрайды. ТТӘ бірыңғай Тынық мұхиты нарығын
құрып, сауда тарифтерін төмендету және
ортақ ережелерді белгілеу арқылы 12
елдің сауда және инвестициялары үшін
неғұрлым ыңғайлы ортаны қалыптастыруды көздейді. Бұл әріптестік АҚШ-тың
бұрынғы Президенті Барак Обаманың
Азиядағы саясатының негізгі тірегі болды. ТТӘ-нің құрылуы арқылы Қытайдың
жаһандық экономика ережелерін қалыптастыру қабілеті шектеліп, жұмысшылар
мен қоршаған орта құқықтарын қорғау
стандарттары орнатылады және АҚШтың жаңа нарықтарға кіруіне мүмкіндік
беріледі деп күтілген болатын. 2016 жылы
4 ақпанда тараптар бүкіл мүше мемлекеттер ратификациялағаннан кейін күшіне
енетін ТТӘ-ні құру туралы келісімге қол
қойды. Алайда, 2017 жылы 23 қаңтарда сайлау науқаны кезіндегі уәделерден
кейін АҚШ Президенті Дональд Трамп
АҚШ-ты ТТӘ-ден шығару туралы өкімге
қол қойған болатын. АҚШ Конгресінің
келісімді әлі ратификацияламағанына
және АҚШ-тың ТТӘ-ден шығуының символдық маңызы болғанына қарамастан,
Вашингтонның Тынық мұхиты сауда
келісімінен бас тартуы Қытайдың ТТӘ-ге
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Следует заметить, что Китай в течение
долгого времени сохранял нейтральную
позицию относительно своего участия в
ТТП, сосредоточившись, главным образом, на укреплении экономических связей
и расширении торговли в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). В организацию
ВРЭП входит 10 членов Ассоциации стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и шесть
внешних партнеров, с которыми у АСЕАН
налажены соглашения о свободной торговле (ССТ), а именно Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. В этом отношении эта организация
рассматривается в качестве альтернативы
ТТП, куда не вошли Китай и Индия. Поэтому после консультаций со своими коллегами из Японии, Новой Зеландии и Сингапура, соответственно с Синдзо Абэ, Биллом
Инглишем и Ли Сянь Луном, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбул сообщил, что члены ТТП рассматривают возможность убедить Китай и других страны
Азии присоединиться к торговому пакту.
После более чем тридцатилетнего периода быстрого экономического роста Пекин чувствует потребность в обеспечении
инновационного развития, «зеленого роста» и модернизации экономики страны.
Долгосрочный план развития тесно связан
с китайской стратегией «выхода за пределы», которая в основном ориентирована
на укрепление конкурентоспособности в
мировой экономике и усиление политического участия в глобальной геополитике.
Поскольку Юго-Восточная Азия является
богатым ресурсами регионом с растущими
рынками и высокой инвестиционной привлекательностью, Китай уделяет особое
внимание этому региону, который имеет
стратегическое значение для китайской
«Инициативы пояса и пути» (ИПП). С момента создания ВРЭП в 2010 году АСЕАН
стала крупнейшим торговым партнером
Китая. Фактически объем торговли между
сторонами вырос в годовом исчислении
на 18,5% с 7,9 млрд. долл. США в 1991 году
до 472 млрд. долл. США в 2016 году. В 2015
году обе стороны подписали соглашение о
расширении торговли в рамках ССТ и ожи130

қосылуына қатысты кейбір даулар мен
пікірталастар туғызды.
Қытайдың негізінен «Аймақтық кешенді экономикалық әріптестік» (АКЭӘ)
шеңберінде экономикалық байланыстарды күшейтуге және сауданы арттыруға көңіл бөліп, ТТӘ-ге қатысу мәселесінде бейтарап қалғанын атап өткен
жөн. АКЭӘ Оңтүстік-Шығыс Азия елдері
қауымдастығының (АСЕАН) 10 мүшесін
және АСЕАН-мен еркін сауда туралы
келісім жасаған басқа алты серіктестікті (Қытай, Үндістан, Жапония, Оңтүстік
Корея, Австралия және Жаңа Зеландия)
қамтиды. Бұл мағынада АКЭӘ құрамында Қытай мен Үндістан қамтылмаған
ТТӘ-ге балама ретінде қарастырылады.
Осылайша, Австралия Премьер-министрі Малкольм Тернбулл тиісінше Жапония, Жаңа Зеландия және Сингапур
Премьер-министрлері Синдзо Абэ, Билл
Инглиш және Ли Сянь Лунгмен консультациялар жүргізгеннен кейін ТТӘ мүшелерінің Қытай мен басқа да Азия елдерін
сауда келісіміне қосылуға ынталандыру
мүмкіндігін қарастырып жатқанын атап
өтті.
30 жылдық жедел экономикалық өсу
үдерісінен кейін Пекин инновациялық
дамуды қамтамасыз ету, жасыл экономиканы дамыту және ел экономикасын жаңғырту қажеттілігін сезінуде.
Ұзақ мерзімді даму жоспары негізінен
әлемдік экономикадағы бәсекеге қабілеттілігін күшейтуге және ғаламдық
геосаясаттағы саяси белсенділігін арттыруға бағытталған Қытайдың «Сыртқа
ашылу стратегиясымен» тығыз байланысты. Оңтүстік-Шығыс Азия инвестициялық тартымдылығы жоғары, әрі
нарықтары дамып келе жатқан ресурстарға бай аймақ болғандықтан, Қытай
«Бір белдеу, бір жол» бастамасы (БББЖ)
үшін стратегиялық маңызы бар аймаққа
ерекше көңіл бөлуде. 2010 жылы АКЭӘ
құрылғаннан бері АСЕАН Қытайдың ең
ірі сауда әріптесіне айналды. Шын мәнінде, тараптар арасындағы сауда 1991
жылғы 7,9 млрд. доллардан 2016 жылы
472 млрд. долларға дейін өсті және
жылдық көрсеткіш бойынша 18,5%-ға
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дают увеличения общей двусторонней
торговли до 1 трлн. долл. США к 2020 году.
В ходе Всемирного экономического
форума, проходившего в Давосе в январе
2017 года, Председатель КНР Си Цзиньпин
призвал к расширению торговли и инвестиций, либерализации и упрощению
формальностей путем открытия миру и
отказа от протекционизма. Это заявление
было немедленно воспринято как готовность занять место США после их выхода
из ТТП. Однако перспектива присоединения Китая к ТТП напрямую связана с вопросом американо-китайских отношений.
За последние несколько десятилетий Китай превратился в крупнейшего торгового
партнера США, наращивающего крупнейший торговый профицит. Согласно данным Офиса торгового представителя США,
на сегодняшний день Китай находится на
первом месте среди крупнейших торговых
партнеров США с объемом торговли 578,6
млрд. долл. США в 2016 году. Поскольку
торговля между Китаем и США составляет
40% мировой экономики, эти две ведущие
торговые державы становятся все более
взаимозависимыми. Обе стороны признают, что, несмотря на существующие политические разногласия, экономическое
сотрудничество имеет огромное значение,
что было четко подтверждено во время официального визита Си Цзиньпина в
США, проходившего 7 апреля 2017 года.
Поэтому в интересах Китая не портить
экономическое сотрудничество с Вашингтоном, что еще более усложняет вопрос
присоединения к ТТП, учитывая, что последнее может спровоцировать американо-китайские торговые войны и проведение политики протекционизма.
Более того, среди стран-членов ТТП
до сих пор нет явной поддержки идеи о
вступлении в ТТП Китая. Стоит отметить,
что для некоторых участников ТТП проект региональной интеграции при лидирующем положении Китая может быть не
так выгоден, как при лидерстве США. Таким образом, наступит время, когда страны-участники ТТП должны будут прийти
к решению по вопросу об участии Китая
в азиатско-тихоокеанской сделке, однако

артты. 2015 жылы тараптар 2020 жылға
дейін жалпы екіжақты сауданы 1 трлн.
долларға дейін арттыруды көздеп, еркін
сауда туралы келісім аясында сауданы
кеңейту мақсатында келісімге қол қойды.
2017 жылы қаңтарда өткен Давос Дүниежүзілік экономикалық форумында
Қытай Президенті Си Цзиньпин сыртқа
ашылу арқылы сауда және инвестицияларды ырықтандыру және жеңілдетуді
ынталандыруға, сондай-ақ протекционизм саясатынан бас тартуға шақырды.
Бұл әрекет Қытайдың Транс-Тынық мұхиты әріптестігінен шыққан АҚШ-тың
орнын алуға дайындық белгісі ретінде
түсіндірілді. Алайда, Қытайдың ТТӘ-ге
қосылу мүмкіндігі тікелей АҚШ-Қытай
қатынастарына байланысты. АҚШ Сауда
өкілі кеңсесінің мәліметі бойынша, Қытай қазіргі уақытта АҚШ-тың ең ірі сауда
әріптестері арасында бірінші орында тұр.
2016 жылы тауар саудасы 578,6 млрд.
долларды құрады. АҚШ-Қытай саудасы
әлемдік экономиканың 40%-ын құрағандықтан әлемдік саудадағы жетекші екі ел
барған сайын бір-бірімен өзара байланысты болуда. Екі тарапта ағымдағы саяси келіспеушіліктерге қарамастан, экономикалық ынтымақтастықтың маңызы
зор екенін мойындайды. Бұл көзқарас
Си Цзиньпиннің 2017 жылы 7 сәуірдегі АҚШ-қа ресми сапары барысында
расталды. Сондықтан, Вашингтонмен
экономикалық әріптестікке зиян келтірмеу Пекин үшін пайдалы болмақ. Бірақ
Қытайдың ТТӘ-ге қосылуы АҚШ пен Қытай арасында сауда соғыстары мен протекционизм саясатына әкелу мүмкіндігі
ескерілгенде Қытайдың ТТӘ-ге қосылуға
шешім қабылдауы одан сайын күрделене түсуде.
Сонымен қатар, мүше елдер Қытайдың ТТӘ-ге қосылуына әлі де ашық түрде қолдау көрсетпеді. Қытай бастаған
аймақтық сауда интеграциялық жобаның кейбір ТТӘ мүшелері үшін АҚШтың жетекшілігі кезіндегідей ыңғайлы
болмауына назар аударған жөн. Уақыты келгенде ТТӘ мүшелері Қытайдың
Азия-Тынық мұхиты келісіміне қатысу
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нет гарантии, что стороны смогут прийти к
консенсусу по данному вопросу.
В заключение можно сделать вывод о
том, что, поскольку ТТП нацелено на расширение открытой торговой системы со
справедливыми правилами, Китаю будет
трудно соответствовать стандартам соглашения, которые потребуют от Пекина
открыть свою торговлю и инвестиции. Однако, если Китай войдет в ТТП, то Индию,
Южную Корею и страны АСЕАН может
привлечь идея стать членами соглашения,
которое даст возможность выработки нового торгового механизма и укрепления
связей между большим количеством стран
в Азии.
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мәселесі бойынша шешім қабылдайды.
Алайда, тараптардың осы мәселе бойынша ортақ пікірге келетініне қатысты
ешқандай кепілдік жоқ.
Қорытындылай келе, ТТӘ әділ ережелер қолдана отырып ашық сауда-саттық
жүйесін кеңейтуге бағытталғандықтан,
Қытайдың елдің саудасы мен инвестицияларын сыртқа ашуын талап ететін
келісім стандарттарын орындауы қиынға
соғады. Алайда Қытай ТТӘ-ге қосылатын
болса, Үндістан, Оңтүстік Корея және
АСЕАН мүшелері үшін жаңа сауда тетігін
құруға мүмкіндіктер жасайтын келісімнің
мүшесі болу және Азияда көптеген елдер арасында байланысты нығайту
неғұрлым тартымды болуы мүмкін.

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ПРОЕКТ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ШОС: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
ШЫҰ ЕРКІН САУДА АЙМАҒЫ ЖОБАСЫ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН
БОЛАШАҒЫ
Ажар Сериккалиева*
В настоящее время вопрос региональной экономической интеграции стал одним из основных в глобальной экономике.
В последние годы количество соглашений
о режиме свободной торговли, подписанных между развивающимися странами
с переходной экономикой и развитыми
странами, стремительно растет. На сегодняшний день число различных соглашений по региональным торговым режимам,
получивших одобрение Всемирной торговой организации (ВТО), уже достигло 199.
С момента вступления в ВТО Китай активно участвует в процессе региональной
экономической интеграции. Китайское руководство рассматривает зоны свободной
торговли (ЗСТ) как новую платформу для
дальнейшего открытия внешнему миру
и ускорения внутренних реформ, а также
как важное дополнение к многосторонней
торговой системе. На сегодняшний день
Китай уже завершил серию переговоров,
подписав Соглашения о свободной торговле (ССТ) со Швейцарией, Коста-Рикой,
Перу, Сингапуром, Чили, Пакистаном, Грузией, в том числе Соглашение о тесном
экономическом партнерстве (СТЭП) между
континентальным Китаем и Гонконгом, Макао, а также Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве (РСЭС) между
материковым Китаем и Тайванем. Кроме
того, Китай подписал соглашения о создании ЗСТ с Австралией, Кореей, Исландией,
Новой Зеландией и АСЕАН. Более того,
Китай начал вести переговоры о сделках
по свободной торговле со Шри-Ланкой,
Мальдивами, Норвегией, в том числе ССТ
Китай-Япония-Корея и Китай-Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, а
также ВРЭП. В результате за прошлый год

Бүгінгі таңда әлемдік экономикада
өңірлік экономикалық интеграция назар аударарлық басты тақырыптардың
біріне айналды. Соңғы жылдары өтпелі
экономикаға ие дамушы елдер мен дамыған елдер арасындағы еркін сауда
келісімдерінің саны жылдам артуда.
Қазірге дейін, Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) хабарланған өңірлік сауда
келісімдерінің саны 199-ға жеткен.
Қытай ДСҰ-на мүше болғанан кейін, өңірлік экономикалық интеграция
үдерісіне белсенді қатыса бастады. Қытай үкіметі Еркін сауда аймағын (ЕСА)
сыртқы әлемге ашылу және елдегі реформаларды жеделдету үшін жаңа платформа ретінде ғана емес, осы аймақтарды көпжақты сауда-саттық жүйесінің
маңызды бөлігі ретінде де қарастырып
келеді. Қазіргі уақытқа дейін Қытай, материктік Қытай мен Гонконг және Макао
арасында Тығыз экономикалық ынтымақтастық келісімі (CEPA), материктік
Қытай мен Тайвань арасында Экономикалық ынтымақтастық туралы негіздемелік келісімімен (ECPA) қатар, Швейцария, Коста-Рика, Перу, Сингапур, Чили,
Пәкістан және Грузиямен ЕСА туралы
келісімге қол қойған еді. Сондай-ақ, Австралия, Корея, Исландия, АСЕАН және
Жаңа Зеландиямен ЕСА құру туралы
келісімдерге қол қойды. Сонымен қатар, Қытай, Қытай-Жапония-Корея ЕСА,
Қытай-Парсы шығанағы елдерінің ынтымақтастық кеңесі арасындағы ЕСА
және Аймақтық кешенді экономикалық
әріптестік (RCEP) туралы келіссөздермен
қатар, Шри-Ланка, Мальдив және Норвегиямен ЕСА құру туралы жаңа келіссөздер бастаған болатын. Нәтижесінде,
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общий объем внешней торговли Китая вырос на 23,4% с 2,54 трлн. долл. США до 3,66
трлн. долл. США. Торговый оборот Китая с
этими странами составляет 25% от общего
объема внешней торговли Китая. К примеру, в 2016 году наиболее значительный
рост товарооборота (65,8%) был достигнут
между Китаем и Чили, за которым идут
АСЕАН и Пакистан с ростом соответственно 25,8% и 24,6%.
Стоит отметить, что Китай уделяет
огромное внимание развитию регионального экономического сотрудничества
в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной в 2001
году Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном,
Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.
Собственно, на сегодняшний день, главы государств-членов ШОС подписали
и одобрили следующие документы по
региональному экономическому сотрудничеству: (а) Меморандум между правительствами государств-членов ШОС по
основным целям и направлениям регионального экономического сотрудничества
и запуску процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций; (б) Программа по многостороннему
торговому и экономическому сотрудничеству; (в) Планы исполнения упомянутых
программ. При содействии Азиатского
банка развития и Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и району
Тихого океана члены ШОС разработали
межправительственное соглашение об
упрощении международных автомобильных перевозок. Все эти документы составляют необходимую законодательную базу
для регионального экономического сотрудничества в рамках ШОС.
Более того, в целях содействия экономическому развитию государств-членов
ШОС и углубления их экономического сотрудничества в ходе Астанинского саммита, состоявшегося в 2005 году, Китай, представленный Председателем Ху Цзиньтао,
предложил льготный покупательский кредит на сумму 900 млн. долл. США другим
членам ШОС. В 2006 году Банк импорта и
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өткен жылы Қытайдың сыртқы саудасы
23,4%-ға артып, 2,54 трлн. доллардан
3.66 трлн. долларға дейін көтерілді. Қытайдың жоғарыда аталған елдермен
болған сауда көлемі елдің жалпы сыртқы саудасының 25%-ын құрайды. Мысалы, 2016 жылы Қытайдың сыртқы сауда көлеміндегі ең жоғары өсім (65,8%)
Қытай мен Чили арасында саудада жарыққа шықты. Одан кейінгі орынды Қытаймен арадағы сауда көлемі жеке-жеке 25,8% және 24,6% өскен АСЕАН мен
Пәкістан иеленді.
Қытайдың, 2001 жылы Шанхайда,
Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей,
Тәжікстан және Өзбекстан тарапынан
құрылған Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) аясында да өңірлік экономикалық ынтымақтастықты дамытуға
барынша мән бергенін атап өткен жөн.
Шын мәнінде, қазірге дейін ШЫҰ-ға
мүше мемлекеттердің басшылары өңірлік экономикалық ынтымақтастық туралы төмендегідей құжаттарға қол қойды
және келісті: (а) өңірлік экономикалық
ынтымақтастықтың басты мақсаттары
мен жүзеге асыру барысына және сауда
мен инвестицияға қолайлы жағдай жасау процесін бастау үшін ШЫҰ-ға мүше
мемлекеттер
арасында
келіссөздер
жүргізу; (ә) көпжақты сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламаларын
жасау; (б) жоғарыда аталған бағдарламалар бойынша көрсетілген жоспарды
жүзеге асыру. ШЫҰ-ға мүше елдер Азия
даму банкі мен БҰҰ Азия және Тынық
мұхиты өңіріне арналған экономикалық
және әлеуметтік комиссиясының көмегімен, халықаралық автожол тасымалдарын жеңілдету туралы үкіметаралық
келісімге қол қойды. Бұл құжаттар ШЫҰ
өңірлік экономикалық ынтымақтастығы
үшін қажетті құқықтық негіздерді қалыптастырды.
Сонымен қатар, ШЫҰ-на мүше елдердің экономикалық дамуына көмектесу және экономикалық ынтымақтастықты тереңдету мақсатында 2005
жылы өткізілген Астана Саммитінде,

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

экспорта Китая подписал договор о предоставлении льготного кредита в 2007 году
с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном на сумму 1,2 млрд. долл. США. Решение о предоставлении дополнительных
10 млрд. долл. США правительственного
займа было озвучено Председателем Ху
Цзиньтао на Шанхайском саммите в 2012
году.
Согласно китайской таможенной статистике, товарооборот между Китаем и
государствами-членами ШОС увеличился
с 12,15 млрд. долл. США в 2001 году до
67,47 млрд. долл. США в 2015 году, показав
рост в 5,6 раза. По данным Министерства
торговли Китая, в 2003 году объем прямых
иностранных инвестиций Китая (ПИИ) в
страны-члены ШОС составил 59 млн. долл.
США, достигнув 534 млн. долл. США в 2015
году. Можно сказать, что с момента создания ШОС, ее государства-члены стали основными партнерами Китая по иностранным инвестициям.
Однако несмотря на эти позитивные
изменения, все еще остаются серьезные
препятствия для дальнейшего прогресса в
экономическом сотрудничестве. На сегодня высокие таможенные пошлины являются основным барьером для углубления
торговых отношений между государствами ШОС. Поэтому в целях минимизации
тарифных и нетарифных барьеров, а также
для содействия торговле и инвестициям
в регионе члены ШОС ставят на повестку
дня вопрос о создании зоны свободной
торговли. Считается, что создание ЗСТ будет стимулировать развитие экономики
всех членов ШОС, повысит уровень занятости и благосостояния в регионе.
Более того, следует отметить, что торговый оборот между Китаем и государствами-наблюдателями ШОС рос даже
быстрее, чем торговый оборот с полноправными
государствами-членами
организации. Например, общий объем
торговли Китая с Индией, Пакистаном,
Монголией и Ираном увеличился с 16,09
млрд. долл. США в 2003 году до 68,15 млрд.
долл. США в 2015 году. Фактически, соглас-

Қытай төрағасы Ху Цзиньтао ШЫҰ-ның
өзге мүшелеріне 900 млн долларлық
жеңілдетілген экспорттық несие ұсынған
болатын. 2006 жылы Қытайдың Импорт-экспорт банкі Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен жеңілдетілген
экспорттық несие беру туралы келісімге
қол қойып, 2007 жылы 1,2 млрд доллар
жеңілдетілген экспорттық несие берді.
2012 жылғы Шанхайда саммитінде Қытай төрағасы Ху Цзиньтао, тағы да 10
млрд доллар жеңілдетілген экспорттық
несие бөлу шешімін жариялады.
Қытайдың кедендік статистикасының
деректері бойынша, Қытай мен ШЫҰ-на
мүше елдер арасындағы сауда көлемі
2001 жылы 12,15 млрд. доллар болса,
2015 жылы 67,47 млрд. долларға жетіп,
6,6 есеге өсті. Қытай Сауда министрлігінің мәліметтеріне қарағанда, 2003
жылы Қытайдың ШЫҰ-на мүше елдерге
салған тікелей шетелдік инвестициясы
(ТШИ) 59 млн доллар көлемінде болса,
2015 жылы бұл көрсеткіш 534 млн долларға жетті.
Осы тұрғыдан, Қытайдың ШЫҰ
құрылғаннан бері ұйымға мүше елдердің шетелдік инвестициялар бойынша басты серіктестеріне айналғанын айтуға болады.
Алайда, мұндай оң өзгерістерге қарамастан, экономикалық ынтымақтастықты нығайту жолындағы елеулі кедергілер әлі де жалғасып келеді. Әзірге,
жоғары кедендік тарифтерді ШЫҰ елдерінің арасындағы сауда қарым-қатынастарын тереңдетуге басты кедергі
ретінде қарастыруға болады. Сондықтан,
тарифтер мен тарифтен тыс кедергілерді
ең төменгі деңгейге дейін төмендетумен
қатар, аймақтағы сауда мен инвестиция
салысын қолайластыру үшін, ШЫҰ-на
мүше елдер ЕСА құру тақырыбын көтерген болатын. ЕСА құрылуы, ШЫҰ-на
мүше барлық елдердің экономикасының дамуына ықпал етіп, аймақтағы жұмыспен қамту мен әлеуметтік жағдайды
арттыратын болады.
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но плану, Пакистан и Индия получат статус
полноправных членов ШОС в ходе предстоящего саммита в Астане в этом году.
Принимая во внимание тот факт, что Китай
уже заключил ССТ с Пакистаном и начал
совместные исследования с Индией по
созданию ЗСТ, можно предположить, что
Китай создал некоторые предпосылки для
создания такой зоны в рамках ШОС. Более
того, тот факт, что большинство членов
ШОС успешно вступили в ВТО и начали
процесс снижения тарифов и либерализации инвестиций, создает дополнительные
предпосылки для создания ЗСТ.
Согласно прогнозам китайской академии внешней торговли и экономического
сотрудничества, после создания зоны свободной торговли ШОС общий товарооборот между странами-членами ШОС увеличится на 34,18 млрд. долл. США (27%).
Ожидается, что экспорт между странами-членами ШОС будет расти в среднем
на 10-20%, что значительно превышает
эффект создания благоприятных условий
для торговли и инвестиций. Кроме того,
рост ВВП государств-членов ШОС будет
составлять в среднем 0,5% -1,8% в год, а
уровень занятости будет расти в среднем
на 1% -2,3%.
Вполне закономерно, что Пекин намерен воспользоваться экономическим
сотрудничеством в рамках ШОС. Для
экспорта своей продукции, рабочей силы
и капитала в соседние страны Китай предложил целый ряд проектов, включая создание Банка развития ШОС и создание
режима свободной торговли. Тем не менее
до сегодняшнего дня эти инициативы не
были полностью одобрены странами-членами ШОС. Фактически на последнем
саммите ШОС, состоявшемся в Ташкенте,
стороны договорились о предоставлении
экономической помощи для предотвращения замедления развития экономики
среди членов ШОС. Стороны не уточнили
детали будущей возможности создания
ЗСТ.
Можно сделать вывод о том, что стороны все еще обеспокоены возможным
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Сонымен қатар, Қытайдың ШЫҰна бақылаушы елдермен болған сауда көлемінің ұйымға мүше елдермен
болған сауда көлеміне қарағанда тіпті
де жылдам артқанын айта кеткен жөн.
Мысалы, Қытайдың Үндістан, Пәкістан,
Моңғолия және Иранмен жалпы сауда
көлемі 2003 жылы 16,09 млрд. доллар
болса, 2015 жылы 68,15 млрд. долларға
дейін өсті. Әсілінде, осы жылы Астанада өтетін ШЫҰ саммитінде Пәкістан
мен Үндістанның ұйымға толық мүшелік
мәртебесін алуы жоспарланып отыр.
Сондықтан, Қытайдың Пәкістанмен ЕСА
құрғанын және Үндістанмен ЕСА құру
туралы келіссөздер бастағанын ескерсек, Қытайдың ШЫҰ аясында ЕСА құру
үшін кейбір алғышарттарды қалыптастырғанын көруге болады. Сондай-ақ,
ШЫҰ-на мүше елдердің көпшілігінің
тарифтерді төмендету және инвестицияларды ырықтандыру процесін бастау
арқылы ДСҰ-на сәтті қосылуы, ЕСА құру
үшін қосымша алғышарттармен қамтамасыз етті.
Қытайдың Халықаралық сауда және
экономикалық ынтымақтастық академиясының болжамы бойынша, ШЫҰ ЕСА
құрылғаннан ШЫҰ-на мүше елдер арасындағы сауда көлемі 34,18 млрд доллар
(27%) өседі. Болжам бойынша, ШЫҰ-на
мүше елдер арасындағы экспорт орташа 10%-20%-ға дейін артады. Бұл көрсеткіштің ықпалы сауда мен инвестиция үшін қолайлы жағдай жасаудан да
жоғары болады. Сонымен қатар, ШЫҰна мүше елдердің ЖІӨ жылдық орташа
0,5%-1,8% және жұмыспен қамту деңгейі орташа 1%-2,3%-ға өсетін болады.
Сондықтан, Қытайдың ШЫҰ шеңберінде
экономикалық
ынтымақтастықты айқындауға деген мүдделілігі
әбден түсінікті жайт. Қытай өзінің өнімдерін, еңбек күші мен капиталын көрші елдерге экспорттау үшін, ШЫҰ Даму
банкін құру және еркін сауда режимін
қалыптастыруды қамтыған бірнеше жобалар ұсынған еді. Дегенмен, бұл бастамалар ШЫҰ-на мүше елдер тарапынан
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давлением китайского импорта на своих
внутренних рынках. Однако следует признать, что, возможно, расширение ШОС со
вступлением Индии и Пакистана окажет
положительное воздействие на продвижение идеи о создании ЗСТ, так как и Индия,
и Пакистан имеют сильные экономические
мотивации. В этом свете все происходящие
события могут увеличить шансы осуществления проекта ШОС по созданию зоны
свободной торговли.

әлі күнге дейін толық қолдау тапқан жоқ.
Ташкентте өткен соңғы ШЫҰ саммитінде
тараптар экономикалық өсу қарқынының баяулауының алдын алу үшін ШЫҰна мүше елдер арасында экономикалық
көмек көрсетуге келісті. Алайда, тараптар болашақта ЕСА құру мүмкіндігі туралы нақты ақпаратты берген жоқ.
Қорытып келгенде, ШЫҰ-на мүше елдердің ішкі нарықтарына Қытай тауарларынан келетін ықтимал қысым туралы
әлі де алаңдаулы екенін айтуға болады.
Алайда, күшті экономикалық мүмкіндікке ие Пәкістан мен Үндістанның болашақта ШЫҰ-на мүше болуы себепті,
ШЫҰ аясында ЕСА құру ұсынысына оң
әсер етуі мүмкін деуге болады. Осы
орайда, бұл өзгерістердің барлығы ШЫҰ
Еркін сауда аймағы жобасының іске асу
мүмкіндігін арттыруы ықтимал.
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ПЕРЕВОД КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В
ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ: ОПЫТ КАЗАХСТАНА
ҚЫТАЙДЫҢ ӨНДІРІС ОРЫНДАРЫН ОРТАЛЫҚ АЗИЯҒА
КӨШІРУІ: ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ
Ажар Сериккалиева*
В начале 2000-х годов для снижения
производственных затрат большое количество западных компаний перевело
свои промышленные объекты в регионы
с неразвитым рынком, дешевой рабочей
силой и низкими расходами на экологию.
В этом отношении страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Китай,
ставший «мировой фабрикой», прекрасно
подходили упомянутым критериям. Однако после кризиса 2008 года Пекин провозгласил переориентацию на модель экономики, ориентированной на внутреннее
потребление, а не на экспорт.
В марте 2015 года китайское правительство объявило о разработке новой
программы для сталелитейной промышленности, направленной на поддержку
металлургических предприятий, которые
согласились бы переводить свои производственные мощности за пределы страны. Эта программа вместе с решением Госсовета сократить мощности металлургии
на 80 млн. тонн в течение пяти лет в шести ведущих промышленных провинциях
страны стала неотъемлемой частью долгосрочной стратегии Китая по реформированию отрасли. Ожидается, что после того,
как будут завершены программы Китая по
развитию инфраструктуры в стране, произойдет резкое падение спроса на строительные материалы. Однако, по данным
Китайской ассоциации металлургической
промышленности (КАМП), переизбыток
мощностей и перепроизводство в металлургической промышленности неуклонно
растут. Например, только за последние два
года производство стали в Китае увеличилась на 200 млн. тонн до 1,1 млрд. тонн в
год, а фактический спрос не превысил 750

2000-шы жылдардың басында көптеген батыс компаниялары өндіріс шығындарын азайту мақсатында өнеркәсіптік
нысандарын нарығы дамымаған, жұмыс күші арзан және қоршаған ортаны
қорғауға кететін шығындары төмен аймақтарға көшірді. Осыған байланысты,
Азия-Тынық мұхиты аймағы, әсіресе
«әлемдік фабрикаға» айналған Қытай
аталған критерийлерге сәйкес келді.
Алайда, 2008 жылғы дағдарыстан кейін
Бейжің экспортқа бағдарланған экономика орнына ішкі тұтынуға бағдарланған
экономикаға бет бұрды.
2015 жылдың наурыз айында Қытай
үкіметі өндірістік нысандарын елден тыс
жерлерге көшіруге келісетін металлургиялық кәсіпорындарды қолдауға бағытталған болат өнеркәсібіне арналған жаңа
бағдарламаны жариялады. Мемлекеттік
Кеңестің елдің негізгі алты өнеркәсіптік
провинциясында бес жыл ішінде болат
өндірісін 80 миллион тоннаға қысқарту
туралы шешімімен бірге бұл бағдарлама
Қытайдың болат өнеркәсібін реформалаудың ұзақ мерзімді стратегиясының
ажырамас бөлігіне айналды. Қытайдың
инфрақұрылымын дамыту бағдарламалары аяқталғаннан кейін құрылыс материалдарына сұраныс күрт төмендейді
деп күтілуде. Алайда, Қытай темір және
болат қауымдастығы (CISA) мәліметтері
бойынша, болат өнеркәсібіндегі артық
өндіріс біртіндеп өсіп келеді. Мысалы,
соңғы екі жылда Қытайдағы болат өндірісінің жылдық көлемі 200 миллион
тоннаға өсіп 1,1 миллиард тоннаға жетті,
ал 2014 жылы нақты сұраныс 750 миллион тоннадан аспады. Нәтижесінде, Қытай өндірістік нысандарын көрші елдер
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млн. тонн в 2014 году. В результате Китай
начал процесс перевода производственных мощностей на территории соседних
стран и регионов, где, как считает Китай,
спрос на сталь растет, а темпы роста производства снизились.
Кроме того, решение о начале переноса производственных мощностей за границу вызвано существованием экологических вызовов в стране. На сегодняшний
день одной из насущных экологических
проблем Китая являются промышленные
выбросы. Согласно доступной статистике
по загрязнению воздуха, более 90% китайских городов подвержены загрязнению
воздуха на уровне, превышающем международные ограничения. Для того, чтобы
решить проблему загрязнения окружающей среды и вредных выбросов в таких
загрязняющих отраслях, как металлургия,
производство цемента, нефтехимия, химическая промышленность и цветная металлургия, китайские власти приняли план
12-ой пятилетки по предотвращению и
контролю загрязнения воздуха в ключевых областях.
Несмотря на то, что первоначально
Центральная Азия не была среди регионов с перспективными возможностями
импорта для китайских товаров, в рамках
инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) Китай решил перевести ряд производственных объектов в
страны региона. Пекин заинтересован в
развитии инфраструктуры и промышленности в соседних странах Центральной
Азии, поскольку рассматривает их как
перспективный транзитный коридор, соединяющий Китай с его основным торговым партнером – Европейским Союзом.
Регион также может предоставить иностранным предприятиям дешевую рабочую силу и возможности для продвижения китайской управленческой и деловой
культуры. Например, в 2016 году Пекин
и Астана приняли программу переноса
производственных мощностей из Китая в
Казахстан. Согласно данной программе 51
инвестиционный проект, осуществляемый
по программе казахстанско-китайского сотрудничества в области промышленности
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мен аймақтарға көшіре бастады. Қытай
елінің пайымдауынша, бұл елдер мен
аймақтарда болатқа деген сұраныс артып келе жатыр, ал болат өндірісінің өсу
қарқыны айтарлықтай үлкен емес.
Сонымен қатар, өндірістік қуаттарды шет елдерге көшіру туралы шешім
ел ішіндегі экологиялық қауіптермен де
байланысты. Бүгінгі таңда Қытайдың аса
ірі экологиялық проблемаларының бірі
өнеркәсіптік шығарындылар болып табылады. Ауаның ластануына байланысты статистикалық мәліметтерге сәйкес,
Қытай қалаларының 90%-дан астамында
ластану деңгейі халықаралық стандарттардан асып түседі. Сондықтан, болат,
цемент, мұнай-химия, химия және түсті
металлургия сияқты ауаның жоғары
деңгейде ластануына алып келетін өнеркәсіп салаларынан шығатын зиянды
шығарындылар мен қоршаған ортаның
ластануымен күресу үшін Қытай билігі Негізгі салаларда ауаның ластануын
болдырмау және бақылау жөніндегі 12ші бесжылдық жоспарды қабылдады.
Алғашқыда Орталық Азия қытайлық
тауарлар үшін импорттық әлеуеті зор
өңірлер қатарына кірмесе де, «Жібек
жолы экономикалық белдеуі» (ЖЖЭБ)
бастамасы аясында Қытай бірқатар өндірістік нысандарды аймақтық елдерге
көшіру туралы шешім қабылдады. Бейжің көршілес Орталық Азия елдерін
Қытайды өзінің негізгі сауда серіктесі
ЕО-мен байланыстыратын транзит дәлізі
ретінде қарастырғандықтан, бұл елдерде инфрақұрылым мен өнеркәсіпті дамытуға қызығушылық танытып отыр.
Сондай-ақ, аймақ шетелдік кәсіпорындарға арзан жұмыс күшін тартуға және
бұл кәсіпорындарда қытайлық басқару
және іскерлік мәдениетін дамытуға мүмкіндік береді. Мысалы, 2016 жылы Бейжің мен Астана Қытайдан Қазақстанға
өндірістік нысандарды көшіру жөніндегі
бағдарламаны қабылдады. Бағдарлама
бойынша, Қазақстан-Қытай өнеркәсіптік
және инвестициялық ынтымақтастығы
аясында жалпы құны 26,2 миллиард
доллар болатын 51 инвестициялық жоба
қолданыстағы өндірістердің Қытайдан
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и инвестиций на сумму 26,2 млрд. долл.
США, предусматривает как перенос существующих мощностей из Китая в Казахстан,
так и создание новых индустрий в стране.
Все проекты осуществляются в обрабатывающей промышленности, а также в
инфраструктуре, а именно в таких областях, как металлургия, переработка нефти и газа, химическая промышленность,
машинная инженерия, энергетика, легкая
промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, новые технологии и производство товаров широкого
потребления. Новые предприятия откроются почти во всех регионах Казахстана,
но большинство проектов будет осуществляться в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях. Кроме того,
китайский Фонд Шелкового пути в 40 млрд.
долл. США согласился выделить 2 млрд.
долл. США совместному китайско-казахстанскому фонду «Шелковый путь», который ориентирован на поддержку сотрудничества между Китаем и Казахстаном по
наращиванию потенциала и на поддержку
инвестиций в соответствующие проекты.
Во время официального визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Астану, проходившего 8 июня 2017 года, Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил,
что китайская сторона уже запустила три
предприятия в стране, в том числе завод
по производству автомобилей JAC методом сборки мелких деталей на СарыаркаАвтоПром в Костанае. Следует также
отметить, что следующие крупные промышленные проекты запланированы на
2018-2022 годы:
- Строительство первого в стране высокотехнологичного завода по производству
сварных стальных труб большого диаметра
для транспортировки нефти, газа, воды и
нефтепродуктов, а также для их использования в горнодобывающей, строительной,
химической и энергетической промышленности. Проект реализуется в Алматы, на
территории Промышленной зоны в Алатауском районе специально созданной компанией ТОО «Asia Steel Pipe Corporation».
Предполагаемая годовая мощность завода

Қазақстанға көшірілуін және біздің елде
жаңа өндірістердің құрылуын қамтиды.
Бұл жобалар, әсіресе металлургия, мұнай
және газ өңдеу, химия өнеркәсібі, машина жасау, энергия өндірісі, тұтыну өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы өнімдерін
қайта өңдеу, көлік және логистика, жаңа
технологиялар және халық тұтынатын
тауарлар өндірісі сияқты өңдеуші өнеркәсіп пен инфрақұрылым салаларында
іске асырылады. Жаңа кәсіпорындар Қазақстанның барлық облыстарында дерлік құрылады, бірақ жобалардың көбісі
Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан,
Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарында жүзеге асырылатын болады.
Сонымен қатар, Қытайдың 40 миллиард
доллар көлеміндегі «Жібек жолы» қоры
Қытай мен Қазақстан арасындағы әлеуетті нығайту жөніндегі ынтымақтастықты
және осыған байланысты жобаларға салынатын инвестицияларды қолдау мақсатында «Жібек жолы» Қытай-Қазақстан
бірлескен қорына 2 миллиард доллар
бөлуге келісті.
2017 жылғы 8 маусымда Қытай Халық
Республикасының Президенті Си Цзиньпиннің Астанаға ресми сапары барысында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев қытайлық тараптың Қостанайдағы «СарыарқаАвтоПром» ЖШС
өндірістік базасында JAC автокөліктерінің өндірісін қоса есептегенде елде
үш кәсіпорынды ашқанын мәлімдеді.
Сондай-ақ, 2018-2022 жылдары келесі
ірі индустриялық жобалардың ашылуы
жоспарланғанын атап өткен жөн:
Мұнай, газ, су және мұнай өнімдерін
тасымалдау үшін ірі диаметрлі дәнекерленген болат құбырлар өндірісі және
бұл құбырларды таукен, құрылыс, химия
және энергетика салаларында пайдалану үшін елдің алғашқы жоғары технологиялық зауытының құрылысы. Жоба
Алматы қаласының Алатау ауданындағы
Өнеркәсіптік аймақта арнайы құрылған
Asia Steel Pipe Corporation ЖШС тарапынан жүзеге асырылуда. Зауыттың
болжамды жылдық қуаты диаметрі 355
мм-ден 1420 мм-ге дейін болатын құбырлардың 100 мың тоннасын құрайды;
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составит до 100 тыс. тонн труб диаметром
от 355 до 1420 мм;
- Строительство медной фабрики АО
«КазМинералс» в Восточно-Казахстанской
области мощностью до 300000 тонн меди
в год. Проект позволит Казахстану стать
крупным медеплавильным центром;
- Строительство второй фазы электролитической установки для производства
первичного алюминия. Проект позволит
обрабатывать до 85% всего добытого глинозема в Казахстане. На данный момент
его экспортируют в виде сырья;
- Создание газохимического комплекса, который позволит производить до 500
тонн полипропилена в год.
Согласно информации Министерства
сельского хозяйства Казахстана, шесть из
51 инвестиционного проекта имеют отношение к переработке сельскохозяйственной продукции. Фактически в августе 2017
года в рамках Казахстанско-китайского
бизнес форума стороны подписали соглашения по следующим проектам, которые
будут осуществляться на территории Казахстана:
- Создание совместного предприятия
по созданию новой современной производственной цепи в сельском хозяйстве
и животноводстве. Соглашение подписано между китайской компанией «Davo
Industrial Ltd» и Казахстанской ассоциацией современного сельскохозяйственного развития «China-Kazakhstan Modern
Agricultural Development Co.»;
- Строительство сельскохозяйственного парка. Соглашение подписано между
«Henan Jinuanyinhai seed industry Co.»,
группой компаний «Жаннур Астана» и
компанией «One Plus One Natural Flour
Co.».
В заключение можно констатировать,
что в рамках китайско-казахстанского сотрудничества в области промышленности
и инвестиций, казахская сторона будет
выступать в качестве основного акционера 23 из 51 совместного китайско-казахстанского проекта. Более того, реализация
проектов, которые должны отвечать местным экологическим стандартам, должна
привести к созданию около 20000 рабочих
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Шығыс Қазақстан облысында жылына
300 мың тонна мыс өндіретін KazMinerals
АҚ мыс зауытының құрылысы. Жоба Қазақстанға маңызды мыс балқыту хабына
айналуға мүмкіндік береді;
Бастапқы алюминий өндірісі үшін салынған электролиз зауытының екінші кезеңінің құрылысы. Бұл жоба Қазақстанда
өндірілген алюминийдің 85%-ын өңдеуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда алюминий шикізат ретінде экспортталуда;
Жылына 500 тоннаға дейін полипропилен өндіруге мүмкіндік беретін интеграцияланған газхимия қондырғысын
құру.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше,
51 инвестициялық жобаның алатауы
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеумен байланысты. 2017 жылдың тамызында Қазақстан-Қытай бизнес-форумы
аясында тараптар Қазақстан аумағында
іске қосылатын мынадай жобалар туралы келісімге қол қойды:
Ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығы саласында жаңа заманауи
өнеркәсіптік желіні құру үшін бірлескен кәсіпорын жасау. Келісім қытайлық
Davo Industrial Ltd компаниясы мен қазақстандық China-Kazakhstan Modern
Agricultural Development Co., Ltd компаниясы арасында жасалды.
Ауыл
шаруашылығы
паркінің
құрылысы. Келісім Henan Jinyanyinhai
Seed İndustry Co., Ltd қытай компаниясы, “Жаннұр-Астана” және One Plus One
Natural Flour Co., Ltd компаниялары арасында жасалды.
Қорытындылай келе, Қазақстан-Қытай индустриалды-инвестициялық ынтымақтастығы аясында қазақстандық
тарап 51 қытайлық-қазақстандық бірлескен жобаның 23-інің негізгі акционері болады деп күтілуде. Бұған қоса,
жергілікті экологиялық стандарттарға
сәйкес келетін бұл жобалардың іске
асырылуы 20 мыңға жуық жұмыс орнын
құрып, қазақстандық мамандардың кәсіби біліктілігін айтарлықтай жақсартуға
мүмкіндік береді. Осылайша, кәсіпорындарды шетелге көшіруге қатысты Қытай
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мест и способствовать значительному повышению профессиональной квалификации казахстанских сотрудников. Очевидно,
что одной из основных целей китайской
программы перевода предприятий за рубеж является не столько поиск перспективных рынков для китайского экспорта,
сколько решение вопросов, связанных с
восстановлением экономики. Более того,
программа созвучна китайской стратегии
«Выхода за пределы», направленной на
содействие китайским зарубежным инвестициям, необходимым для поддержания
экономического роста.

бағдарламасының негізгі мақсаттарының бірі Қытайдың экспорттық өнімдері
үшін перспективалық нарықтарды табудан гөрі экономиканы қалпына келтіру
қажеттілігіне байланысты мәселелерді
шешу екеніне оңай көз жеткізуге болады. Сонымен қатар, бұл бағдарлама
экономикалық өсуді қолдауға қажетті
қытайлық инвестицияларды жеңілдетуге
бағытталған Қытайдың «Сыртқа ашылу»
стратегиясымен тығыз байланысты.
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
ӘЗІРБАЙЖАН МЕН ЕУРОПА ОДАҒЫ АРАСЫНДАҒЫ
САУДАНЫҢ АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫ
Данияр Нурбаев*
В качестве одного из основных глобальных политических и экономических
акторов Европейский Союз (ЕС) занимает особое место во внешней политике
Азербайджана, который придерживается
стратегии многовекторного сотрудничества. Начало отношений между двумя
сторонами было положено в 1991 году.
Эти отношения основаны на Соглашении
о партнерстве и сотрудничестве между
ЕС и Азербайджаном (СПС), подписанном
в 1996 году и вступившем в силу в июле
1999 года. Соглашение определяет правовую основу и рамки политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, за исключением военной
сферы. С тех пор ЕС постепенно расширяет
масштабы сотрудничества с Азербайджаном. В 2004 году страны-члены Совета Европы приняли решение о присоединении
Азербайджана к Европейской политике
соседства (ЕПС), которая регулирует отношения между ЕС и 16 его ближайшими
восточными и южными соседями в области политики, экономики и безопасности.
План действий ЕПС для Азербайджана
был согласован в 2006 году. В 2009 году в
целях укрепления двустороннего сотрудничества с Азербайджаном, Грузией, Арменией, Украиной, Беларусью, Молдовой
и продолжения многостороннего сотрудничества по линии ЕПС Евросоюз запустил
инициативу «Восточное партнерство», в
рамках которой были рассмотрены различные соглашения об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли,
безвизовых поездках, присоединении к
рынку труда ЕС, адаптации к законодательству и стандартам ЕС. Кроме того, в
ноябре 2016 года Совет ЕС предоставил
мандат Европейской комиссии и Верхов-

Жаһандық деңгейдегі басты саяси-экономикалық акторлардың бірі ретінде
Еуропалық Одақ (ЕО) көп векторлы ынтымақтастық пен серіктестікке негізделген Әзірбайжанның сыртқы саясатында
ерекше рөл атқарады. Екі тарап арасындағы қарым-қатынастар 1991 жылдан
бастау алады. Бұл қатынастар 1996 жылы
қол қойылған және 1999 жылдың шілдесінде күшіне енген ЕО-Әзірбайжан
Әріптестік және ынтымақтастық туралы
келісіміне (ӘЫК) негізделген. Келісім қарым-қатынастардың құқықтық негізін
айқындап, әскери саладан басқа Әзірбайжан мен ЕО арасындағы саяси-экономикалық ынтымақтастықтың негізін қамтамасыз етеді. Келісімге қол қойылғаннан
бері ЕО Әзірбайжанмен ынтымақтастық
ауқымын біртіндеп кеңейтті. 2004 жылы
ЕО кеңесі ЕО және Еуропаның шығысы
мен оңтүстігіндегі 16 көрші мемлекет
арасындағы саяси, экономикалық және
қауіпсіздік қатынастарын қалыптастыратын Еуропалық көршілік саясатына (ЕКС)
Әзірбайжанның қосылуына қатысты
шешім қабылдады. 2006 жылы ЕКС-ның
Әзірбайжанға арналған іс-қимыл жоспары қабылданды. 2009 жылы Әзірбайжан, Грузия, Армения, Украина, Беларусь
және Молдова елдерімен екіжақты ынтымақтастықты нығайту және ЕКС шеңберіндегі көпжақты ынтымақтастықты
жалғастыру мақсатында ЕО «Шығыс
әріптестігі» бағдарламасын бастады. Осы
бастама аясында терең және жан-жақты
еркін сауда аймақтары, визасыз саяхат,
ЕО еңбек нарығына шығу, ЕО заңнамасы мен стандарттарына бейімделу туралы түрлі келісімдерге қол қойылды.
Бұдан басқа, 2016 жылғы қарашада ЕО
Кеңесі Еуропалық Комиссия мен Сыртқы

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. d.a.nurbayev@gmail.com
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ного представителя по иностранным делам и политике безопасности для ведения
переговоров с Азербайджаном о всестороннем соглашении, которое должно заменить нынешнее СПС.
В настоящее время, согласно Государственному статистическому комитету
Азербайджана, ЕС является одним из основных торговых партнеров страны. Фактически доля ЕС в общем объеме торговли Азербайджана составляла одну треть
в 1999 году и с тех пор неуклонно растет.
Важно отметить, что объем торговли между двумя сторонами достиг максимума в
2008 году, когда доля ЕС составила 53,87%
или 29,59 млрд. долл. США. В 2016 году
доля ЕС в общем объеме торговли Азербайджана достигла 34,93% или 6,17 млрд.
долл. США. Кроме того, доля ЕС в общем
объеме экспорта страны была выше 25%
с 1999 года, достигнув 43,22% в 2016 году.
Однако объем экспорта Азербайджана в
Европу снизился. Так, экспорт сократился
на 41,46% до 3,95 млрд. долл. США в 2016
году с 6,75 млрд. долл. США в 2015 и на
37,39% в 2015 году с 10,78 млрд. долл. в
2014. Что касается импорта Азербайджана из ЕС, то его доля в 2016 году составила 26,04% или 2,22 млрд. долл. США, что
на 24,50% меньше по сравнению с 2015
годом. Следует отметить, что наибольшая
доля ЕС в общем объеме импорта Азербайджана (35,13% или 3,76 млрд. долл.
США) была зарегистрирована в 2013 году.
В целом тот факт, что ЕС имеет значительную долю экспорта, но относительно
низкий уровень импорта означает, что у
Азербайджана положительное сальдо торгового баланса с ЕС.
В 2016 году общий профицит торгового
баланса страны составил 2,11 млрд. долл.
США, в том числе 1,73 млрд. долл. США, полученные как положительное сальдо торгового баланса с ЕС. Представляется, что
81,99% торгового баланса страны является
результатом торговли с ЕС, который закупил около 30% нефти и газа, произведенных в Азербайджане. Например, согласно
базе данных по статистике международной торговли Организации Объединенных
Наций, в 2015 году минеральное топливо,
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істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі
Жоғары өкілге Әзірбайжанмен ЕКС-ның
орнына кешенді келісім бойынша келіссөздер жүргізу өкілеттігін берді.
Әзірбайжан Мемлекеттік статистикалық комитетінің мәліметі бойынша, бүгінгі күні ЕО Әзірбайжанның негізгі сауда
әріптестерінің бірі болып табылады. 1999 жылы ЕО-ның Әзірбайжан
саудасындағы үлесі үштен бірге жетіп,
сол жылдан бері тұрақты өсіп келеді.
2008 жылы екі тарап арасындағы сауда
көлемінің ең жоғары деңгейге жеткенін
(ЕО-ның үлесі 53,87% немесе 29,59 млрд.
долларға жетті) атап өту маңызды. 2016
жылы ЕО-ның Әзірбайжанның жалпы
саудасындағы үлесі 34,93% (6,17 млрд.
доллар) құрады. Сондай-ақ, ЕО-ның елдің жалпы экспортындағы үлесі 1999
жылдан бастап 25%-дан жоғары болып,
2016 жылы 43,22%-ға жетті. Бірақ Әзірбайжанның Еуропаға экспорт көлемі
азайды. Мәселен, 2014 жылы экспорт
10,78 млрд. долларды құраса, 2015
жылы 37,39%-ға азайып 6,75 млрд. долларға дейін төмендеді және 2016 жылы
41,46%-ға азайып 3,95 млрд. Долларға
дейін төмендеді. Әзірбайжанның Еуроодақтан импортына келетін болсақ,
оның үлесі 2016 жылы 26,04%-ды немесе 2,22 млрд. долларды құрады, бұл
2015 жылмен салыстырғанда 24,50%-ға
төмен. ЕО-ның Әзірбайжанның жалпы импортындағы ең жоғары үлесінің
(35,13% немесе 3,76 млрд. доллар) 2013
жылы тіркелгенін атап өту қажет. Жалпы
алғанда, Әзірбайжанның жалпы экспортында ЕО-ның үлесінің жоғары болуы,
бірақ импорт деңгейінің салыстырмалы
түрде төмен болуы Әзірбайжанның ЕОмен сауда балансында профицитке қол
жеткізгенін білдіреді.
2016 жылы елдің жалпы сауда профициті 2,11 млрд. долларға жетті. Бұл
көрсеткіштің 1,73 млрд. доллары ЕО-мен
сауда балансының профициті болып
табылады. Демек, елдің сауда профицитінің 81,99%-ы – Әзірбайжанда шығарылған мұнай-газдың шамамен 30%-ын
сатып алған ЕО-мен сауда жасаудың
нәтижесі. Мысалы, Біріккен Ұлттар Ұйы-
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смазочные материалы и связанные с ними
материалы составили 96,95% (5,95 млрд.
долл. США) от общего объема экспорта
Азербайджана в ЕС, а в 2014 году их доля
составляла 99,00% (11,45 млрд. долл. США).
За минеральным топливом, смазочными
и сопутствующими материалами следуют
химикаты и сопутствующие товары, составлявшие всего 0,99% (60,77 млн. долл.
США) в 2015 году и 0,26% (29,80 млн. долл.
США) в 2014 году. Товары, которые занимают третье место в соответствии с их долей
в экспорте Азербайджана в ЕС, а именно
продовольствие и живой скот, составляли
лишь 0,84% (51,64 млн. долл. США) в 2015
году и 0,35% (40,41 млн. долл. США) в 2014
году. Напротив, импорт Азербайджана из
ЕС более диверсифицирован. Наибольшую
долю импорта из ЕС составляют продукция
машиностроения и транспортное оборудование, что сооответствовало 52,72% (1,55
млрд. долл. США) в 2015 году и 41,82% (1,30
млрд. долл. США) в 2014. Промышленные
товары, которые классифицируются главным образом по материалам, находятся на
втором месте, занимая 20,71% (0,61 млрд.
долл. США) и 15,61% (0,48 млрд. долл. США)
от общего объема импорта из ЕС соответственно в 2015 и 2014 годах. Доля прочих
товаров составляет менее 10%.
Можно видеть, что Италия является
крупнейшим торговым партнером Азербайджана с оборотом в размере 1,89 млрд.
долл. США в 2016 году (2,84 млрд. долл.
США в 2015 году), что составляет 30,65%
(29,32% в 2015 году) от общей торговли
между Азербайджаном и ЕС. За Италией
следуют Германия и Франция, доли которых составили соответственно 16,36% (1,01
млрд. долл. США) и 10,43% (0,64 млрд. долл.
США). Таким образом, Азербайджан имеет
значительный профицит в торговле с этими тремя странами (1,78 млрд. долл. США
в 2016 году), что превышает сальдо общего оборота со всеми странами ЕС. С другой стороны, в 2016 году в Азербайджане
наблюдается дефицит торгового баланса
с такими странами, как Эстония, Румыния,
Латвия, Словения, Финляндия, Литва, Греция, Словакия, Дания, Нидерланды, Болгария, Венгрия, Бельгия, Польша, Швеция

мының Халықаралық сауда статистикасы
деректеріне сәйкес, 2015 жылы минералды отын, жағармай материалдары
және оларға байланысты материалдар
Әзірбайжанның ЕО-ға жалпы экспорт
көлемінің 96,95%-ын (5,95 млрд. доллар) құраса, 2014 жылы олардың үлесі
99,00% (11,45 млрд. доллар) болды. Минералды отын, жағармай материалдары және оларға байланысты материалдардан кейін екінші орында 2015 жылы
тек 0,99%-ды (60,77 млн. доллар) және
2014 жылы 0,26%-ды (29,80 млн. доллар) құраған химиялық заттар мен тиісті
өнімдер келеді. Әзірбайжанның ЕО-ға
экспортында үшінші орынды иемденген тауарлар – азық-түлік және тірі жануарлар 2015 жылы 0,84% (51,64 млн.
доллар) және 2014 жылы 0,35% (40,41
млн. доллар) болды. Ал Әзірбайжанның
ЕО-дан импорты әлдеқайда әртараптандырылған. ЕО-дан жасалған импорттың
ең үлкен үлесі 2015 жылы 52,72% (1,55
млрд. доллар) және 2014 жылы 41,82%ды (1,30 млрд. доллар) құраған машиналар мен көлік техникасы болып табылады. 2015 және 2014 жылдары көбінесе
материалдар бойынша жіктелген өндіріс
тауарлары екінші орында болып табылады және ЕО-дан жасалған импорттың жалпы көлемінің тиісінше 20,71%ын (0,61 млрд. доллар) және 15,61%-ын
(0,48 млрд. доллар) құрауда. Басқа тауарлар болса 10%-дан аз үлес құрайды.
2016 жылы Италияның 1,89 млрд. доллар
(2015 жылы 2,84 млрд. доллар) тауар айналымымен ең ірі сауда әріптесі болғанын байқауға болады. Бұл көрсеткіш
2016 жылы Әзірбайжан мен Еуроодақ
арасындағы жалпы сауданың 30,65%ын (2015 жылы 29,32%-ын) құраған болатын. Италиядан кейін тиісінше 16,36%
(1,01 млрд. доллар) және 10,43% (0,64
млрд. доллар) үлесімен Германия және
Франция екінші орында. Осылайша,
Әзірбайжан осы үш елмен сауда балансында айтарлықтай профицитке қол
жеткізді (2016 жылы 1,78 млрд. доллар)
және бұл Әзірбайжанның ЕО-ның барлық елдерімен сауда балансындағы профициттен асып түседі. Екінші жағынан,
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и Великобритания. Доля всех этих стран
в общем объеме торговли Азербайджана
составляет менее 1%.
В заключение можно сделать вывод,
что поскольку ЕС является важным партнером Азербайджана, Баку крайне заинтересован в дальнейшем развитии экономических отношений. Однако поскольку нефть
и газ являются основными экспортными
товарами Азербайджана, торговля страны
с ЕС в значительной степени зависит от
мировых цен на нефть. К примеру, из-за
резкого падения цен на нефть в середине 2014 года товарооборот между двумя
сторонами сократился с 13,89 млрд. долл.
США в 2014 году до 6,17 млрд. долл. США
в 2016. Поэтому если цены на нефть будут
оставаться на нынешнем низком уровне,
объем торговли между Азербайджаном и
ЕС существенно не увеличится.
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2016 жылы Әзірбайжанның Эстония,
Румыния, Латвия, Словения, Финляндия,
Литва, Греция, Словакия, Дания, Нидерланды, Болгария, Венгрия, Бельгия,
Польша, Швеция және Ұлыбритания сияқты елдермен сауда тапшылығына ие.
Алайда, осы елдердің Әзірбайжанның
жалпы саудасындағы үлесі 1%-дан аз.
Қорытындылай келе, ЕО Әзірбайжанның маңызды серіктесі болғандықтан,
Баку экономикалық қатынастарды одан
әрі дамытуға үлкен мән береді. Алайда,
мұнай және газ Әзірбайжан үшін ең ірі
экспорттық өнім болғандықтан, елдің
ЕО-мен саудасы көбінесе әлемдік
мұнай бағасына тәуелді. Мәселен, 2014
жылдың ортасынан бастап әлемдік
мұнай бағасының күрт төмендеуіне байланысты екі тарап арасындағы тауар
айналымы 2014 жылғы 13,89 млрд. Доллардан 2016 жылы 6,17 млрд. долларға
дейін төмендеді. Сондықтан мұнай бағасы ағымдағы төмен деңгейде қалатын
болса, жақын арада Әзірбайжан мен
ЕО арасындағы тауар айналымы айтарлықтай арта қоймайды.
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ТАДЖИКИСТАН И УЗБЕКИСТАН: ПРИЗНАКИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СБЛИЖЕНИЯ
ТƏЖІКСТАН ЖƏНЕ ӨЗБЕКСТАН: САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТҰРҒЫДАН ЫМЫРАҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ҚАДАМДАР
Жулдуз Байзакова*
В советский период Душанбе и Ташкент
поддерживали самое тесное сотрудничество в регионе Центральной Азии. После рапада Советского Союза республики
Центральной Азии очень быстро ощутили
экономический спад, разрушение инфраструктуры и возникшую политическую напряженность. В период после гражданской
войны в Таджикистане в 1992-1995 годах
двусторонние связи между Ташкентом и
Душанбе стали постепенно и неуклонно
ослабевать, что выразилось в минимальных показателях товарооборота, введении
визового режима и ограничении автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения. В начале 2000-х Узбекистан
инициировал введение визового режима
с соседом, в 2010 году в одностороннем
порядке заблокировал железнодорожное
сообщение с Таджикистаном. Поскольку основные объемы импорта и экспорта
Таджикистана по железной дороге проходили через Узбекистан, страна оказалась
отрезаной от внешнего мира. В конце 2011
года Ташкент приостановил поставки природного газа в Таджикистан из-за высокого внутреннего потребления, особенно в
зимний период, и полностью прекратил
поставки природного газа в январе 2013
года. В результате таджикские предприятия были вынуждены начать использовать уголь, что, в свою очередь, привело к
дальнейшему снижению взаимного товарооборота. Торговый оборот между двумя
странами сократился с 500 млн. долл. США
в 2000 году до 2,1 млн. долл. США в 2014.
Кроме того, приграничные споры, обострявшиеся проблемами этнических меньшинств, боязнь пересечения общей границы террористами и конфликт интересов в
отношении энергетической политики спо-

Кеңес одағы кезінде Душанбе мен
Ташкент Орталық Азиядағы ең тығыз
экономикалық ынтымақтастықта болған
елдер еді. Кеңес одағы ыдыраған соң
Орталық Азия республикалары оның
əсерін экономикалық құлдырау, инфрақұрылымдық ыдырау жəне саяси шиеленіс тұрғысынан дереу сезінді.
1992-1995 жылдары Тəжікстандағы азаматтық соғыстан кейін Ташкент пен Душанбе арасындағы екі жақты қарым-қатынастар үдемелі нашарлай бастады
жəне онсыз да нашар деңгейде болған
сауда айналымы міндетті визалық режим
мен шектелген жол, əуе жəне теміржол
байланысы салдарынан біртіндеп өте
төмен деңгейге жетті. 2000 жылдардың басында Өзбекстан өзінің көршісімен визалық режимді бастап, 2010
жылы Тəжікстанмен теміржол байланыс
желілерін біржақты тəртіппен бұғаттады. Тəжікстанның теміржол арқылы импорты мен экспортының басым бөлігі
Өзбекстан аумағы арқылы өтетіндіктен,
ел сыртқы əлемнен оқшауланып қалды.
2011 жылдың соңында Ташкент əсіресе
қысқы мерзімде ішкі тұтынудың жоғары деңгейіне байланысты Тəжікстанға
газ жеткізілімін азайтып, 2013 жылдың
қаңтар айында толығымен тоқтатты.
Осының нəтижесінде тəжік компаниялары көмір пайдалануға мəжбүр болды
жəне бұл жағдай өзара сауда айналымының одан əрі төмендеуіне əкеліп соқтырды. Мəселен, екі ел арасындағы тауар айналымы 2000 жылғы 500 млн. доллардан
2014 жылы 2,1 млн. долларға дейін күрт
төмендеді.
Сонымен
қатар,
этникалық
азшылықтарға байланысты артқан шекара
дау-дамайлары, елдердің ортақ шекара-
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собствовали приостановке сотрудничества. В 1999 году Узбекистан начал процесс
минирования границы с Таджикистаном,
что позднее привело к большому количеству жертв среди гражданского населения,
а также к потерям среди скота. Ташкент
объяснял свои действия соображениями
безопасности, главным образом, связанными с риском вторжения Исламского
движения Узбекистана (ИДУ) из Афганистана на узбекскую территорию.
Однако поскольку оба государства за
последние два года столкнулись с похожими внутренними экономическими вызовами и внешними угрозами, в том числе
продолжающимся вторжением талибов
в Афганистане и вербовкой центральноазиатских радикалов рекрутерами ИГИЛ,
стороны предприняли ряд усилий по
сближению. Фактически потепление таджикско-узбекских отношений началось
осенью 2014 года после встречи лидеров
двух стран на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Следует отметить, что товарооборот
между двумя странами, который едва превысил 2 млн. долл. США в 2014 году, достиг
12 млн. долл. США в 2015 году и за первые
восемь месяцев 2016 года составил 41,9
млн. долл. США.
Однако наиболее позитивные сдвиги,
придавшие импульс двусторонним отношениям Душанбе и Ташкента и предоставившие обеим странам пространство для
политического маневра, произошли в период транзита власти в Узбекистане. После
кончины 2 сентября 2016 года первого
узбекского президента Ислама Каримова
власть перешла в руки премьер-министра
Шавката Мирзиеева, который позднее был
назначен исполняющим обязанности Президента, а в декабре 2016 года победил на
президентских выборах. 3 сентября 2016
года таджикский лидер Эмомали Рахмон
принял участие в траурной церемонии в
Самарканде и имел возможность встретиться с будущим Президентом Узбекистана. Обе стороны продемонстрировали
намерение совместно решить вопросы и
проблемы, возникшие во время нахождения у власти Ислама Каримова.
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сы арқылы өтетін лаңкестерге байланысты алаңдаушылық жəне энергетикалық
саясатқа қатысты туындайтын мүдделер
қақтығысы екі ел арасындағы ынтымақтастыққа кедергі болды. 1999 жылы
Өзбекстан Тəжікстанмен шекарасына
мина қоя бастады. Бұл əрекет кейінірек
көптеген азаматтардың құрбан болуына себеп болып, ірі қара мал мен қойшыларға залал келтірді. Ташкент бұны
əсіресе Өзбекстан ислам қозғалысының
Ауғанстаннан Өзбекстан аумағына таралуына байланысты алаңдаушылықтан
туындаған іс-əрекет деп түсіндірді.
Алайда, соңғы бірнеше жыл ішінде екі ел де ұқсас ішкі экономикалық
мəселелерге тап болып, «Талибан»
қозғалысының Ауғанстанда толастамаған шабуылдары мен ДАИШ-тің Орталық Азияның радикал топтарын тартуы сияқты сыртқы қауіп-қатерлерге
ұшырағандықтан, жақындасу жолында бірқатар əрекеттерді бастады. Шын
мəнінде Тəжікстан-Өзбекстан қарым-қатынастары Душанбеде өткен Шанхай
ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) саммитінде екі ел басшысының 2014 жылы күзде өткен отырысынан кейін анағұрлым
нығайды. 2014 жылы екі ел арасында
2,1 млн. доллар болған тауар айналымы
2015 жылы 12 млн. долларға жеткенін
жəне 2016 жылдың алғашқы сегіз айында 41,9 млн. долларды құрағанын атап
өткен жөн.
Алайда, Душанбе мен Ташкенттің
екі жақты қарым-қатынастарына серпін беріп, екі елдің ынтымақтастығын
өрбітуге негізделген оң қадамдар Өзбекстанда биліктің ауысуына тұспа-тұс
келгенін атап өткен абзал. 2016 жылғы 2
қыркүйекте Өзбекстанның бірінші Президенті Ислам Каримов қайтыс болғаннан кейін билік тізгіні Үкімет басшысы
Шавкат Мирзиеевке өткен болатын.
Ш.Мирзиеев Өзбекстанның уақытша
Президенті болып тағайындалып, 2016
жылғы желтоқсанда президенттік сайлауда жеңіске жеткен соң ресми түрде
қызметіне кірісті. 2016 жылдың 3 қыркүйегінде Тəжікстан Президенті Эмомали Рахмон Самарқанд қаласында Ислам

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

Облегчение визового режима и в целом упрощение процедур пересечения
границ стали первыми результатами конструктивного диалога между таджикским
президентом и узбекским лидером. Другим важным событием стало решение о
восстановлении спустя 20 с лишним лет
регулярного воздушного сообщения между Ташкентом и Душанбе в первой половине 2017 года. Стороны также предприняли
попытки вернуться к обсуждению вопросов делимитации и демаркации границ,
поскольку и поныне существуют участки
границ, требующие урегулирования. Еще
одним важным событием стало очевидное
смягчение позиции Ташкента по поводу
перекрытия реки Вахш для строительства
Рогунской плотины, проекта, которому
Ташкент жестко противостоял в течение
более десяти лет.
27-28 декабря 2016 года в Душанбе
состоялось 4-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном. В ходе встречи
узбекской делегации было передано приглашение президенту Шавкату Мирзиееву
посетить Душанбе в удобное для него время в 2017 году. Более того, обе страны также договорились о взаимном снабжении
продуктами питания и снижении налогов
и тарифов на железнодорожные перевозки. В целях содействия приграничному сотрудничеству планируется открыть новые
контрольно-пропускные пункты и начать
более тесное сотрудничество между таможенными органами двух стран. Следующее заседание Комиссии планируется
провести в июне 2017 года.
К сожалению, Таджикистан и Узбекистан пока не достигли соглашения по
восстановлению железнодорожного сообщения, особенно линий, ведущих к Хатлонской области Таджикистана, которые
были разобраны в 2012 году. В то же время
граждане обеих стран надеются, что вскоре они смогут получать визы в аэропортах,
а не стоять в очередях в консульствах. Для
того, чтобы такое стало возможным, Ташкент и Душанбе должны подписать соответствующее соглашение. В целом вопрос

Каримовтың жерлеу рəсіміне қатысып,
Өзбекстан елінің болашақ Президенті
Шавкат Мирзиеевпен кездесті. Тараптар
Ислам Каримов билік басында болған
кезде туындаған мəселелерді бірлесіп
мəмілеге келу арқылы бейбіт жолмен
шешуге уағдаласты.
Визалық режимді жеңілдету жəне
шекарадан өткізу пункттеріндегі рəсім
талаптарын жұмсарту Тəжікстан Президенті мен Өзбекстанның жаңа Президенті арасындағы сындарлы диалогтың нəтижесінде жүзеге асты. Басқа да
маңызды қадам 2017 жылдың бірінші
жартысында 20 жылдан астам кезеңнен
кейін Ташкент пен Душанбе арасындағы
тұрақты əуе қатынасын қалпына келтіру
туралы келісім болды. Тараптар шекараны делимитациялау жəне демаркациялау мəселелерін талқылауға қайта оралу
үшін бар күш-жігерін жұмсады. Себебі
əлі де шекараның кейбір бөлімдерін
реттеу қажет. Екі ел арасындағы тағы бір
маңызды қадам Рогун бөгетінің құрылысына қатысты жасалды. Осы орайда он
жылдан астам уақыт бойы Рогун бөгетінің құрылысына қарсы болған Ташкенттің бұл құрылысты аяқтау үшін Вахш
өзенін бұғаттау жөнінде қарсы пікір білдірмеді.
2016 жылғы 27-28 желтоқсанда Душанбеде Өзбекстан мен Тəжікстан
арасындағы Үкіметаралық сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі
комиссияның 4-ші отырысы болып өтті.
Кездесу барысында өзбек делегациясына Президент Шавкат Мирзиеевтің
2017 жылы қолайлы уақытта Душанбеге ресми сапармен келуі үшін шақыру
берілді. Сонымен қатар, екі ел бір-біріне азық-түлік өнімдерін жеткізу жəне
теміржол көлігі бойынша салықтар мен
тарифтерді жұмсарту жөнінде келісті.
Шекаралық ынтымақтастықты арттыру
мақсатында көбірек жаңа өткізу пункттерін ашу жəне екі елдің кедендік органдары арасындағы тығыз ынтымақтастыққа бастамашылық жасау бойынша
жоспарлар жасалды. Комиссияның келесі отырысы 2017 жылдың маусым айында өткізілуі келісілді.
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визового режима считается одним из самых важных в налаживании двусторонних
отношений.
В заключение можно еще раз напомнить, что эти два государства когда-то
объединяли
тесные
многосторонние
экономические связи. Особенно важно
то, что они разделяют общую границу с
Афганистаном, а потому должны наладить тесное партнерство в вопросах безопасности. Учитывая, что сотрудничество
между Ташкентом и Душанбе выгодно и
для других стран Центральной Азии, в том
числе региональных игроков, существует
потребность в содействии в создании лучшей платформы для диалога между Узбекистаном и Таджикистаном. Поскольку Узбекистан вышел из Организации договора
о коллективной безопасности в 2012 году
и ни разу не выразил намерения вступить
в Евразийский экономический союз, наиболее приемлемой организацией, способной обеспечить диалог на соответствующем уровне, представляется ШОС. Таким
образом, другие государства-члены ШОС
могут содействовать встрече и переговорам между двумя соседними государствами.
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Өкінішке орай, Тəжікстан жəне Өзбекстан екі ел арасындағы теміржол
байланысын, əсіресе 2012 жылы қиратылған Тəжікстанның Хатлон провинциясына баратын теміржол байланысын
қалпына келтіру жөнінде əлі күнге дейін
ортақ шешімге келген жоқ. Осы орайда
екі елдің азаматтары виза алу үшін консулдықтарда кезекке тұрудың орнына
елге жеткен мезетте əуе-жайында виза
аламыз деп үміттенуде. Бұл тəртіптің
күшіне енуі үшін ең əуелі Ташкент пен
Душанбе тиісті келісімге қол қою керек. Жалпы визалық режим екі жақты
қарым-қатынастардың дамуына кері
əсерін тигізіп отыр. Қорытындылай келе,
екі ел арасында энергетика мен сауда
салаларындағы тығыз байланысты байқауға болады. Ең бастысы, екі ел Ауғанстанмен шекараны бөлісуде, сол үшін
қауіпсіздік мəселесінде жақын серіктестер болып, бір-бірімен барлау ақпаратымен бөлісулері аса маңызды. Ташкент
пен Душанбе арасындағы ынтымақтастық пен əріптестіктің күшеюі аймақтағы
алып елдерге əрі Орталық Азия елдеріне тиімді болары анық. Осы орайда Өзбекстан мен Тəжікстан арасындағы диалогтың күшеюі үшін аталмыш екі елге
қолдау көрсетілу қажет. Өзбекстан 2012
жылы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт
ұйымы құрамынан шығуына, əрі Еуразиялық экономикалық одаққа кіруге ниет
білдірмеуіне байланысты қажетті қолдауды ШЫҰ шеңберінде жүзеге асыруға
болады. Осылайша ШЫҰ елдері ұйым
шеңберінде екі ел арасында ынтымақтастыққа негізделген диалогтың артуын
ынталандыра алады.
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ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ КИТАЕМ И США
АҚШ-ҚЫТАЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫСТАРЫНДАҒЫ СОҢҒЫ
ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ШОЛУ
Омирбек Канай*
Поскольку США и Китай являются крупнейшими мировыми экономическими
державами, их отношениям в современном международном ландшафте придается большое значение. С этой точки зрения можно сказать, что отношения США и
Китая не ограничиваются двусторонними
связями, поскольку они также существенно влияют на экономические, коммерческие, политические и военные сферы в
региональном и глобальном контекстах.
В целом, очевидно, что отношения между двумя странами, носят конкурентный
характер, однако это не мешает им содействовать устойчивому сотрудничеству.
Фактически рост Китая как нового гегемона с увеличивающимся региональным
и глобальным влиянием усугубляет существующую конкуренцию с США, увеличивая потенциал для дипломатической
напряженности и торговых войн. Более
того, постепенно зарождающийся антизападный китайско-российский альянс, а
также расширение военного сотрудничества между США и Японией в сочетании с
развертыванием передовой системы противоракетной обороны (СВЗПО) в Южной
Корее являются дополнительными факторами, которые осложняют отношения
между двумя странами. Кроме того, после
выборов Дональда Трампа в качестве президента США в ноябре 2016 года будущее
двусторонних отношений между США и
Китаем вступило в период неопределенности.
Однако, несмотря на то, что обе страны конкурируют друг с другом, стороны проявляют готовность к устранению
неопределенности в своих отношениях
с акцентом на общие экономические и

АҚШ - Қытай қарым - қатынастары
қазіргі таңдағы әлемнің ең ірі екі экономикасы арасындағы қарым-қатынастары
болуымен өте маңызды болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда, АҚШ-Қытай
қарым-қатынастары тек екі елмен ғана
шектеліп қалмастан, аймақтық және
жаһандық деңгейдегі сауда, экономикалық, саяси және әскери қарым-қатынастарға да барынша ықпал етуде. Жалпы
алғанда, екі елдің қарым-қатынастарының өзара бәсекелестік пен екі жақты
ынтымақтастық аясында үздіксіз және
тұрақты жалғасып келе жатқанын көре
аламыз. Сондай-ақ, Қытайдың соңғы
жылдардағы қарқынды дамуымен бірге
аймақтық және жаһандық ықпалының да
біртіндеп артуы, АҚШ пен Қытай арасындағы бұрыннан бар бәсекелестікті тіпті де
ұлғайтумен қатар, екі ел арасында қандайда бір дипломатиялық шиеленіс пен
сауда соғысының туылу ықтималдығын
күшейтті. Соңғы бірнеше жылда Батыс
елдеріне қарсы Қытай-Ресей ынтымақтастығы тереңдей түссе, керісінше АҚШтың Жапония және Оңтүстік Кореямен
әскери ынтымақтастығын арттырып,
Оңтүстік Кореяда THAAD зымыранға
қарсы қорғаныс жүйесін орнату жұмыстарын жеделдету себепті шиеленіскен
АҚШ-Қытай қарым-қатынастары, әсіресе
2016 жылдың қараша айында Дональд
Трамптың АҚШ Президенті болып сайлануынан кейін белгісіздік кезеңіне дүп
келген болатын.
Қалай болмасын, өзара бәсекелестікте болғанына қарамастан, АҚШ-Қытай
қарым-қатынастарындағы белгісіздіктің
жойылуына әр екі тараптың да мүдделі
болғанын айтуға болады. Бұның астарында екі елдің ортақ экономикалық
және стратегиялық мүдделері жатыр.

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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стратегические интересы. Учитывая экономические и торговые связи США и Китая,
рост напряженности между ними невыгоден для их экономик. В настоящее время
США являются вторым по величине экспортным партнером Китая и четвертым по
величине партнером по импорту, а Китай
является третьим по величине рынком
экспорта США и крупнейшим импортером
товаров и услуг США. В то же время США
и Китай постоянно поддерживают сотрудничество в инвестиционных вопросах. К
примеру, США вложили в общей сложности 79,86 млрд. долл. в 67000 проектов
в Китае к концу 2016 года, а инвестиции
Китая в экономику США составили 49,99
млрд. долл. По данным Министерства торговли Китая, в 2016 году двусторонний товарооборот между странами достиг 578,59
млрд. долл., а доля Китая в общем объеме
внешней торговли США составила 15,9%. В
2016 году импорт Китая из США снизился
на 0,3% до 115,775 млрд. долл., а экспорт
Китая в США снизился на 4,2% до 462,813
млрд. долл. Доля США в общем объеме
экспорта Китая составила 8%, тогда как
доля Китая в общем импорте Соединенных Штатов в 2016 году составила 21,1%.
В целом, в 2016 году общий объем товарооборота между США и Китаем снизился на 3,5%, причем упали показатели как
экспорта, так и импорта. Напряженность в
отношениях между Вашингтоном и Пекином, возникшую за последний год, можно
определить как одну из причин этого тренда на снижение. Поскольку обе стороны
имеют общие стратегические интересы,
сотрудничество США и Китая необходимо
для решения ряда региональных и глобальных задач. Например, растущее напряжение между США и Северной Кореей,
вызванное угрозой применения ядерного
оружия в Пхеньяне, привело к тому, что
администрация Трампа попросила политической помощи Китая. С другой стороны, Пекин, заинтересованный в обеспечении стабильного экономического роста
и реализации инициативы «Один пояс –
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Ең алдымен, АҚШ пен Қытай арасындағы сауда-экономикалық қатынастар
тұрғысынан алып қарағанда, арадағы
шиеленістің ұлғаюы екі елдің де экономикасына пайда әкелмейтіні белгілі.
Бүгінгі таңда АҚШ Қытайдың ең ірі экспорттық базары және төртінші ірі импорттық серіктесі болып табылады. Ал,
Қытай АҚШ-тың үшінші ірі экспорттық
базары және АҚШ тауарлары мен қызметтерінің ең ірі импорттаушысы болып табылады. Сонымен бірге, АҚШ пен
Қытайдың өзара инвестициялық ынтымақтастығы да үнемі артып келеді. Мысалы, АҚШ 2016 жылдың соңына дейін
Қытайға 67 мың жоба аясында жалпы
79,86 млрд. доллар инвестиция салса, ал
Қытайдың АҚШ-тағы инвестициялары
49,99 млрд. долларды құрады. Қытайдың
Сауда министрлігінің мәліметі бойынша,
2016 жылы АҚШ пен Қытай арасындағы
екі жақты сауданың көлемі 578,59 млрд.
долларға жетіп, Қытайдың жалпы сыртқы саудадағы үлесі 15,9%-ды еншіледі.
Бұның ішінде Қытайдың АҚШ-тан импорты 0,3%-ға төмендеп 115,775 млрд.
доллар болса, Қытайдың АҚШ-қа экспорты 4,2%-ға төмендеп 462,813 млрд.
доллар болды. Сөйтіп, АҚШ-тың жалпы
экспортындағы Қытайдың үлесі 8%-ды
құраса, АҚШ-тың жалпы импортындағы
Қытайдың үлесі 21,1%-ды құрады. Жалпы алғанда, 2016 жылы өзара экспорт
пен импорттың төмендеуінен АҚШ пен
Қытай арасындағы екі жақты сауданың
көлемі жалпы 3,5%-ға төмендеді. Бұның
басты себептерінің бірі ретінде соңғы
бір жылдағы Вашингтон мен Пекин арасындағы шиеленісті атауға болады. АҚШ
пен Қытайдың ортақ стратегиялық мүдделері тұрғысынан алып қарағанда, кейбір аймақтық және жаһандық мәселелер екі ел арасындағы ынтымақтастықты
қажет етеді. Мысалы, аймақтық және
жаһандық мәселелердің бірі болып табылатын Пхеньянның ядролық мәселесі салдарынан соңғы уақытта ушығып
кеткен АҚШ пен Солтүстік Корея шиеленісі, Трамп билігінің Қытайға мұқтаж
болуына түрткі болды. Тағы бір жақтан,
тұрақты экономикалық өсімді қамтама-
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один путь», похоже, готов вести переговоры с Вашингтоном по ядерной проблеме
Северной Кореи. Более того, обеспокоенность Китая по поводу тайваньского вопроса может улучшить отношений с США.
Таким образом, в основе развития американо-китайских отношений лежат экономические и стратегические интересы.
Для понимания текущей ситуации в
американо-китайских отношениях необходимо обратить внимание на политические
контакты между сторонами на высоком
уровне, в том числе на дипломатические
телефонные переговоры и визиты на
разных уровнях. Первый шаг был сделан
Председателем КНР Си Цзиньпином, который 20 января 2017 года отправил поздравительное письмо по поводу инаугурации
президента Дональда Трампа. 9 февраля
2017 года Трамп отправил Си Цзиньпину
письмо с поздравлениями по случаю Нового года по лунному календарю, после
чего 10 февраля 2017 года последовал
разговор по телефону между Трампом и
Си Цзиньпином. Во время телефонных
переговоров Трамп подчеркнул приверженность американского правительства
«политике одного Китая», что позволило
снять напряженность в отношениях США
и Китая и упростило нанесение визитов
на всех уровнях. 27-28 февраля 2017 года
государственный советник Китая Ян Цзечи
совершил официальный визит в США, а 17
марта 2017 года государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетил Китай
в качестве заключительного этапа своего первого азиатского тура. В результате
этих двух визитов 6-7 апреля 2017 года
во Флориде состоялась первая официальная встреча между Трампом и Си Цзиньпином в рамках визита Си Цзиньпина в
США. Можно сказать, что эта встреча, на
которой обсуждались текущие двусторонние отношения, а также региональные и
глобальные вопросы, такие как ядерная
проблема Северной Кореи, спор по поводу Южно-Китайского моря, политика США
в отношении Тайваня и проблема СВЗПО,

сыз ету, сондай-ақ баса мән беріп отырған «Бір белдеу бір жол» бастамасын
іске асыру мақсатында тұрақты және
қауіпсіз аймақтық геосаяси жағдайға
мұқтаж ресми Пекиннің де, Солтүстік Корея ядролық мәселесі бойынша Вашингтонмен келісуге ниетті екені байқалады.
Сонымен қатар, Қытайдың Тайванға
қатысты алаңдаушылығы да АҚШ-пен
қарым-қатынастарын жақсартуды қалайтын себептерінің бірі болуы мүмкін.
Сондықтан екі елдің экономикалық және
стратегиялық мүдделері АҚШ-Қытай қарым-қатынастарының қалпына келуіне
ықпал ететін негізгі факторлар болып
табылады.
Аталмыш мүдделерге тығыз байланысты болған АҚШ-Қытай қарым-қатынастары жоғары деңгейдегі телефон
арқылы сөйлесулер мен түрлі деңгейдегі сапарлар аясында қайта жанданды.
2017 жылы 20 қаңтарда ресми қызметіне
кірісуіне орай АҚШ президенті Трампқа
құттықтау хатын жолдаған Қытай президенті Си Цзиньпин АҚШ-Қытай қарым-қатынастарын оңалтуда алғашқы
қадам жасады. Ал, 2017 жылы 9 ақпанда
Трамп Си Цзиньпинге Қытайдың Көктем
мерекесіне орай құттықтау хатын жолдады. Трамптың құттықтау хатынан кейін, 2017 жылы 10 ақпанда Трамп пен Си
алғаш рет телефонда сөйлесті. Телефон
арқылы сөйлесу кезінде Трамптың алғаш
рет «Бір Қытай» саясатына құрметпен
қарайтынын білдіруі, АҚШ пен Қытай
арасындағы шиеленістің жұмсаруына және түрлі деңгейдегі кездесулердің
басталуына жол ашты. Осылайша, 2017
жылы 27-28 ақпан күндері Қытай Мемлекеттік Кеңесінің тұрақты мүшесі Ян
Цзечи АҚШ-қа ресми сапармен барса, ал
2017 жылы 17 наурызда АҚШ-тың Мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон өзінің
алғашқы Азия сапарының соңында Қытайда ресми сапармен болды. Аталған
екі ресми сапардың нәтижесінде 2017
жылы 6-7 сәуір күндері Сидің АҚШ-қа
сапары барысында Флоридада Трамп
пен Си алғаш рет ресми кездесу өткізді.
Екіжақты қарым-қатынастармен бірге,
Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі,
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стала важным шагом на пути урегулирования напряженности между США и Китаем.
После президентских переговоров отношения между США и Китаем получили
новый импульс, о чем свидетельствует
скорейшее создание механизмов диалога
на высоком уровне, несмотря на разногласия между сторонами по ряду вопросов. В целях сокращения разногласий обе
страны запустили процесс переговоров
в четыре раунда на высоком уровне по
таким вопросам как дипломатия и безопасность, всестороннее экономическое
сотрудничество, соблюдение законов и
кибербезопасность, а также социальные
и культурные вопросы. Например, во время первого раунда американо-китайского
диалога по дипломатии и безопасности,
проходившего 21 июня 2017 года в Вашингтоне, стороны обсуждали широкий
ряд тем, включая ядерную проблему Северной Кореи, спор вокруг Южно-Китайского моря, безопасность мореплавания и
сотрудничество по борьбе с терроризмом.
Более того, во время первого раунда диалога по всестороннему экономическому
сотрудничеству, проходившего 19 июля
2017 года в Вашингтоне, стороны обсуждали двусторонние экономические и торговые отношения, а также дефицит торгового баланса США с Китаем. Во время
первого раунда социально-культурного
диалога, состоявшегося 28 сентября 2017
года в Вашингтоне, представители обеих
стран обсудили возможности расширения
сотрудничества в сферах образования, науки и техники, защиты окружающей среды,
культуры, здравоохранения и социальных
вопросов. В ходе первого раунда диалога
по обеспечению соблюдения законов и
кибербезопасности, состоявшегося 4 октября 2017 года в Вашингтоне, обсуждаемые вопросы включали проблемы терроризма, международной преступности,
наркотрафика, возвращения похищенных
культурных ценностей, депортации нелегальных иммигрантов, киберпреступности
и воровства. Ожидается, что в ближайшем
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Оңтүстік Қытай теңізіндегі территориялық даудамайлар, АҚШ-тың Тайванға
қаратқан саясат және THADD зымыранға
қарсы қорғаныс жүйесі сияқты бірсыпыра аймақтық және жаһандық мәселелер
талқыланған бұл кездесу арқылы, АҚШ
пен Қытай арасындағы шиеленісті шешу
жолындағы маңызды ортақ қадамның
жасалғанын айтуға болады.
Екі лидердің ресми кездесуінен кейін
серпін алған АҚШ-Қытай қарым-қатынастары, ішінара мәселелер бойынша әлі
күнге дейін келіспеушіліктер болғанына
қарамастан, соңғы мезгілде түрлі деңгейдегі диалог механизмдері шеңберінде де
ілгерілеушілікке қол жеткізді. Әсіресе дипломатия және қауіпсіздік, кең ауқымды
экономикалық ынтымақтастық, құқық
қорғау және киберқауіпсіздік, әлеуметтік және мәдени сынды төрт маңызды
сала бойынша жоғары дәрежелі диалог
механизмін қалыптастырған АҚШ пен
Қытай екі ел арасындағы пікір алауыздығын диалогтар арқылы азайтып, ортақ табыстарға қол жеткізуге күш салуда. Мысалы, 2017 жылы 21 маусымда
Вашингтонда өткен АҚШ-Қытай Дипломатия және қауіпсіздік диалогының
алғашқы отырысында Солтүстік Кореяның ядролық мәселесі, Оңтүстік Қытай
теңізі мәселелері, теңіз жолдарының
қауіпсіздігі, терроризммен күрес және
әскери ынтымақтастық сияқты мәселелер талқыланды. 2017 жылы 19 шілдеде Вашингтонда өткен АҚШ-Қытай Кең
ауқымды экономикалық диалогының
бірінші отырысында екі елдің сауда-экономикалық қарым-қатынастары және
АҚШ-Қытай арасындағы сауда теңсіздігі сияқты мәселелер талқыға салынды.
АҚШ-Қытай әлеуметтік және мәдени диалогының бірінші отырысы 2017 жылы
28 қыркүйекте Вашингтонда өтіп, екі
ел арасында білім беру, ғылым-техника, қоршаған ортаны қорғау, мәдениет,
денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
салаларындағы ынтымақтастық мәселелері қарастырылды. Ал, 2017 жылы 4
қазанда Вашингтонда өткен АҚШ-Қытай құқық қорғау және киберқауіпсіздік
диалогының бірінші отырысы болса,

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

будущем состоятся переговоры по американо-китайскому военному сотрудничеству. Фактически во время визита в Китай
15-17 августа 2017 года глава Объединенного комитета начальников штабов США
Джозеф Данфорд уже подписал двустороннее соглашение по этому вопросу.
Можно утверждать, что Госсекретарь
США Тиллерсон и китайский советник Янг
активно задействованы в переговорах и
встречах на высоком уровне между Соединенными Штатами и Китаем. Так, 30 сентября 2017 года Тиллерсон посетил Пекин
с однодневным визитом за месяц до первого официального визита Трампа в Китай.
В результате такой подготовительной работы Президент Трамп нанес свой первый
официальный визит в Китай 8-10 ноября
2017 года. Крупнейшим успехом этого визита, который был в центре внимания всего мира, стало то, что стороны согласились
объединить усилия в решении ядерного
вопроса Северной Кореи. Стоит отметить,
что его результатом стало подписание
торговых и инвестиционных соглашений
на общую сумму 253,5 млрд. долл. США в
таких областях, как энергетика, промышленное производство, сельское хозяйство,
авиация, производство электричества и
автомобилестроение.
В заключение, учитывая последние события в сфере американо-китайских отношений, можно утверждать, что после
сложного периода наступило потепление.
Достойно внимания то, что улучшение
отношений между США и Китаем не в
последнюю очередь связано с вопросом
ядерного разоружения Северной Кореи,
который стал самой обсуждаемой темой
во время визитов на высоком уровне и девяти телефонных переговоров, проведенных между американским президентом и
Председателем КНР в 2017 году. Основной
целью первого визита Трампа в Китай, который до этого был обвинен США в нарушении правил торговли, было достижение
взаимопонимания и баланса в позициях
по Северной Корее. Однако ядерная про-

терроризм, халықаралық қылмыс, есірткімен күрес, қылмыскерлерді кері қайтару, заңсыз көші-қон және киберқылмыс
сияқты жаһандық маңызды мәселелер
бойынша екіжақты ынтымақтастыққа
бағытталды. Сонымен қатар, алдағы
уақытта АҚШ-Қытай әскери ынтымақтастық диалогы да өтеді деп күтілуде. Бұл
туралы екі жақты келісім АҚШ Қарулы
күштері Бас штабының қолбасшысы, генерал Джозеф Данфордтың 2017 жылы
15-17 тамыз аралығындағы Қытайға сапары кезінде жасалған болатын. Жоғарыдағы диалог механизмдері АҚШ пен
Қытай арасында аталған бағыттардағы
алғашқы диалогтық кездесулер болғандықтан ерекше маңызды.
АҚШ пен Қытай арасындағы жоғары
деңгейдегі кездесулер мен диалог механизмдерінің қалыптасуына АҚШ Мемлекеттік хатшысы Тиллерсон мен Қытай
Мемлекеттік Кеңесінің тұрақты мүшесі
әрі АҚШ бойынша маман Янның белсенділік көрсеткенін атап өткен жөн. Трамп
пен Сидің алғашқы кездесуіне дейін
2017 жылы наурызда Қытайға бірінші
рет сапарлаған Тиллерон, Трамптың Қытайға алғашқы ресми сапарынан бірақ
ай бұрын, яғни 2017 жылы 30 қыркүйекте де Қытайға бір күндік ресми сапармен барған еді. Соның арқасында, 2017
жылы 8-10 қараша күндері АҚШ президенті Трамп Қытайға алғаш рет ресми
сапармен барды. Бүкіл әлем көз тіккен
Трамптың Қытайға алғашқы ресми сапарының ең үлкен жетістігі де екі елдің Солтүстік Кореяның ядролық мәселесінде
келісімге қол жеткізуі болды. Сондай-ақ,
АҚШ пен Қытай арасында энергетика,
өндіріс, ауыл шаруашылығы, авиация,
электр және автомобил өндірісі сияқты
маңызды салаларды қамтыған жалпы
құны 253,5 млрд. долларлық сауда және
инвестиция келісімдерінің жасалуы,
Трамптың Қытайға алғашқы ресми сапарының екі ел үшін де пайдалы болғанын
көрсетеді.
Қорытып айтқанда, АҚШ-Қытай қарым-қатынастарындағы соңғы өзгерістерге қарағанда, белгісіздік салдарынан
туындаған қиындықтардан кейін екі157
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блема этой страны не является определяющей в отношениях США и Китая. Фактически дипломатические и экономические
отношения между США и Китаем также
зависят от будущего развития событий в
геополитике Азиатско-тихоокеанского региона, особенно от решения проблемы
Тайваня и спора вокруг Южно-Китайского
моря.

жақты қарым-қатынастардың қайтадан
жақсарғанын айтуға болады. АҚШ пен
Қытай арасындағы қарым-қатынастардың соңғы мезгілдегі жақсаруы жалпы
алғанда Солтүстік Кореяның ядролық
мәселесіне байланысты болғанын байқаймыз. 2017 жылы АҚШ пен Қытай
арасындағы жоғары деңгейдегі сапарларда ең көп талқыланған Солтүстік
Кореяның ядролық мәселесі, сондай-ақ
екі ел басшылары қазірге дейін 9 рет
телефон арқылы сөйлескенде де басты
тақырып болғаны белгілі. Бұрындары екі
ел арасындағы сауда теңсіздігіне байланысты Қытайды айыптап келген Трамптың Қытайға жасаған алғашқы ресми
сапары кезінде әуелгі пікірінен қайтуының басты себебі де екі елдің Солтүстік
Кореяның ядролық мәселесі бойынша
келісімге келуінен екенін болжауға болады. Бірақ Солтүстік Кореяның ядролық
мәселесі АҚШ-Қытай қарым-қатынасын
анықтайтын жалғыз шешуші фактор
емес. Соңғы өзгерістерге байланысты
жаңа сатыға көтеріле бастаған АҚШ-Қытай қарым-қатынастарының келешегі
іс жүзінде екі елдің сауда-экономикалық байланысына, сондай-ақ Тайван
мен Оңтүстік Қытай теңізіне қатысты екі
елді де толғандырған маңызды мәселелермен қатар, Азия-Тынық мұхиты аймағындағы жалпы геосаяси жағдайға да
байланысты болып табылады.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
МИГРАЦИЯ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ О
БЕЖЕНЦАХ: ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРВОГО ГОДА
ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ
АРАСЫНДАҒЫ БОСҚЫНДАР ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ: АЛҒАШҚЫ
ЖЫЛДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРДІ БАҒАЛАУ АЛҒАШҚЫ ЖЫЛДАҒЫ
ЖЕТІСТІКТЕРДІ БАҒАЛАУ
Женгизхан Жаналтай*
С 2011 года гражданская война в Сирии
вынудила более 12 млн. сирийцев покинуть свою родину. Из них 6,6 млн. сирийцев были переселены в более безопасные
районы внутри страны, а 5 млн. людей
искали убежища в соседних странах, таких как Турция, Ливан, Иордания, Египет
и Ирак. По состоянию на 28 февраля 2017
года в Турции насчитывалось 2992762 беженца, из которых 2880000 были сирийцами. Что касается других соседних стран, то
в Ливане насчитывается 1011366 мигрантов, Ираке – 236772, Иордании – 659246
и Египте – 120154 человека. Кроме того,
более 1 млн. сирийцев пытается попасть в
западноевропейские страны законными и
незаконными способами.
В целях урегулирования неконтролируемого притока мигрантов в Европу
Турция и Европейский Союз (ЕС) начали
работу над Совместным планом действий
29 ноября 2015 года, и через три месяца
переговоров 18 марта 2016 года Турция
и ЕС подписали Соглашение о беженцах.
Основная цель соглашения заключается
в обеспечении безопасного и легального
миграционного коридора для беженцев,
нуждающихся в международной защите.
Чтобы урегулировать нелегальный миграционный поток и отделить экономических
мигрантов от беженцев, Турция и ЕС запустили механизм, призванный разрушить
бизнес нелегальных перевозчиков людей,
сократить количество прибывающих по
маршруту Турция-Греция и организовать
процесс возвращения мигрантов в соответствии с правилом «один за одного». В

2011 жылдан бері Сириядағы азаматтық соғыс салдарынан 12 миллионнан
астам сириялық отанын тастап, бас сауғалап кетуге мәжбүр болды. Бұлардың
6,6 миллионы ел ішіндегі қауіпсіз аймақтарға қоныс аударған болса, 5 миллионы Түркия, Ливан, Иордания, Мысыр
және Ирак сияқты көрші елдерден пана
іздеді. 2017 жылғы 28 ақпандағы жағдай
бойынша Түркияда 2,992,762 босқын,
оның ішінде 2,880,000 сириялық босқын
бар. Басқа көрші елдер тұрғысынан, Ливанда 1,011,366, Иракта 236,772, Иорданияда 659,246 және Мысырда 120,154
сириялық босқын бар. Бұған қоса, 1
миллионнан астам сириялық заңды немесе заңсыз жолмен Батыс Еуропа елдеріне өтуге тырысуда.
Еуропаға бақылаусыз көші-қон ағынын реттеу үшін Түркия және Еуропалық Одақ арасында (ЕО) 2015 жылдың
29 қарашасында «Бірлескен іс-қимыл
жос-парын» түзу үшін қажетті жұмыстар жүргізілді және үш айға созылған
келіс-сөздерден кейін, яғни 2016 жылдың 18 наурызында Түркия және ЕО
арасында «Босқындар туралы» келісімге
қол қойылды. Келісімнің негізгі мақсаты
халықаралық қорғауға мұқтаж босқындар үшін қауіпсіз және заңды көші-қон
дәлізін қамтамасыз ету болып табылады.
Заңсыз көші-қон ағынын реттеу және
экономикалық мигранттарды босқындардан ажырату үшін Түркия және ЕО
адам саудагерлері құрған бизнес-модельді жою, Түркия-Грекия бағыты
арқылы келетіндердің санын азайту және
«бірге-бір» қағидасы бойынша мигранттарды кері қабылдау үдерісін ұйымдастыруға бағытталған тетіктерді бастады.

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ccanaltay@hotmail.com
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этой связи Турция усилила свою береговую границу, чтобы предотвратить миграцию по Восточному Средиземноморскому маршруту до Греции. Стороны также
запустили механизм обмена мигрантов,
согласно которому за каждого возвращенного в Турцию беженца, заявление о
предоставлении убежища которого было
отклонено, один сириец из турецкого лагеря для беженцев должен быть принят в
одну из стран ЕС для постоянного проживания. Для улучшения условий жизни беженцев в Турции ЕС согласился выделить
3 млрд. евро на период 2016-2017 годов, и
еще один перевод на сумму 3 млрд. евро
в 2018 году. Что касается гуманитарной помощи сирийским беженцам, то турецкое
правительство уже потратило свыше 12,4
млрд. долл. США, начиная с 2011 года и с
учетом вклада неправительственных организации в Турции общий объем гуманитарной помощи оценивается в сумму,
превышающую 25 млрд. долл. США. Кроме того, еще одним условием соглашения
была активизация процесса приема Турции в ЕС.
Принимая все необходимые меры, Турция приложила большие усилия и сократила ежедневное количество мигрантов,
прибывающих в ЕС, на 98% с 1932 человек
в январе 2016 года до 45 в январе 2017
года, закрыв один из основных маршрутов
незаконного потока мигрантов в Европу в
течение одного года. Усиление пограничного контроля удержало большинство мигрантов, использующих маршрут Восточного Средиземноморья, что значительно
снизило уровень смертности незаконных
мигрантов. Например, в январе-апреле
2016 года в Восточном Средиземном море
386 человек были зарегистрированы как
погибшие или пропавшие без вести, в то
время как в январе-апреле 2017 года эта
цифра сократилась в 12 раз - до 28 человек.
Что касается процесса переселения, то
с 4 апреля 2016 года 4618 сирийцев были
переселены в европейские страны в соот162

Келісімге сәйкес, Түркия мигранттардың
Шығыс Жерорта теңізі бағыты арқылы
Грекияға жетуіне жол бермеу үшін жағалаудағы шекара қауіпсіздігін нығайтты.
Сонымен қатар, тараптар баспана өтініші
қабылданбай Түркияға кері қайтарылған
әрбір босқын үшін түрік босқын лагерлеріндегі бір сириялық босқынды ЕО
елдерінің бірінде қоныстандыру тетігін
іске қосты. Түркиядағы босқындардың
өмір сүру жағдайын жақсарту мақсатында Еуропалық Одақ 2016-2017 жылдардағы кезеңі үшін 3 млрд. еуролық
және 2018 жылы тағы да 3 млрд. еуролық көмек көрсетуге келіскен болатын.
Сириялық босқындарға гуманитарлық
көмек тұрғысынан Түркия Үкіметі 2011
жылдан бері 12,4 млрд. доллар жұмсады.
Түркиядағы үкіметтік емес ұйымдардың
үлесімен бірге гуманитарлық көмектің
жалпы құны 25 млрд. доллардан асты
деп бағаланады. Сондай-ақ, келісімнің
тағы бір шарты Түркияның ЕО-ға қосылу
үдерісінің қайта жандануымен байланысты өрбіді.
Осы мәселе бойынша Түркияның
барлық қажетті шараларды қабылдап,
барынша күш салуының нәтижесінде
ЕО-ға күнделікті өтетін мигранттардың
саны 2016 жылғы қаңтардағы 1932 адамнан 2017 жылы қаңтарда 98%-ға азайып,
45-ке дейін төмендеді. Бұл жағдай бір
жыл ішінде Еуропаға заңсыз мигранттар
ағынының негізгі бағыттарының бірінің
жабылуына себеп болды. Шекаралық
бақылауда қауіпсіздіктің артуы заңсыз
мигранттардың өлім деңгейін айтарлықтай төмендетіп, Шығыс Жерорта
теңізі бағытын пайдаланатын бір-қатар мигранттардың Еуропаға өтуіне
тосқауыл қойды. Мысалы, 2016 жылғы
қаңтар-сәуірде Шығыс Жерорта теңізінде 386 адам өлі немесе хабар-ошарсыз
кеткен деп жазылса, бұл көрсеткіш 2017
жылы қаңтар-сәуірде 12 есеге қысқарып, 28 адамға дейін күрт төмендеді.
Босқындардың қоныс аудару үдерісін
қарастыратын болсақ, Түркия-ЕО келісіміне сәйкес 2016 жылғы 4 сәуірден
бері Еуропа елдеріне 4,618 сириялық
көшірілді. Бұл көрсеткіш 2016 жылы
ЕО қабылдаған сириялық босқындар

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ветствии с Соглашением между Турцией
и ЕС. Это число значительно ниже максимальной квоты на число сирийцев, которое ЕС согласовал в 2016 году. Например,
изначально было решено, что до 72000
беженцев из Сирии будут переселены в
Европу, и. если их число превысит лимит,
обе стороны могут либо пересмотреть
лимит, либо остановить процесс. Однако, несмотря на то, что все страны-члены
ЕС подписали соглашение, 13 из 28 стран
пока не принимают беженцев. Кроме того,
в процессе приема мигрантов страны продолжают задерживать процедуры переселения посредством проведения расширенных проверок мигрантов.
Блокирование политических митингов
турецких высокопоставленных чиновников в европейских странах во время референдума в марте 2017 года в значительной
степени повредило политическим отношениям между ЕС и Турцией, что увеличило возможность выхода из Соглашения
между Турцией и ЕС. Более того, политическое напряжение вновь вызвало дебаты
по вопросу упрощения визового режима.
Фактически из-за твердой позиции обеих
сторон до сих пор не было достигнут существенный прогресс в визовом вопросе.
Эта проблема будет дополнительно обсуждаться после подачи последнего варианта предложения Турции об отмене виз
для турецких граждан для рассмотрения
ЕС в июне 2017 года. Однако, чтобы свести
к минимуму риск избежать соглашения,
государства-члены ЕС активизировали
процесс расселения. Согласно последнему отчету Комиссии ЕС по вопросам расселения, в марте-апреле 2017 года в государствах-членах ЕС было расселено 1053
человека, что в два раза выше, чем количество беженцев, переселенных в январе-феврале 2017 года, и втрое выше, чем
средний показатель переселений в месяц
между апрелем 2016 года – апрелем 2017
года. Нидерланды заняли лидирующую
позицию среди членов ЕС, приняв 307
сирийцев в марте-апреле 2017 года, что в
три раза больше по сравнению с предыду-

үшін белгіленген максималдық квотадан әл-деқайда төмен. Мысалы, бастапқыда ең көп дегенде 72,000 сириялық
босқынды
Еуропада
қоныстандыру
келісілген болатын. Бұл саннан асып кеткен жағдайда екі тарап лимит жөнінде қайта келіс-сөздер жасай алатын
не үдерісті тоқтата алатын еді. Алайда,
келісімге барлық ЕО мүшелері қол қойса да, 28 елдің 13-і әлі күнге дейін Түркия-ЕО Босқындар туралы келісіміне
сәйкес бірде-бір босқын қабылдамады.
Сонымен қатар, елдер қабылдау үдерісі
кезінде мигранттардың өмірбаяны бойынша кеңейтілген қауіпсіздік тексерулерін жүргізу арқылы бұл мигранттарды
орналастыру рәсімдерін баяулатуда.
2017 жылдың наурыз айындағы референдум науқаны кезінде түрік жоғары
лауазымды тұлғаларының Еуропа елдерінде саяси митингілеріне тосқауыл қойылуы ЕО мен Түркия арасындағы саяси
қарым-қатынастарға айтарлықтай нұқсан келтірді. Бұл жағдай Түркияның Түркия-ЕО Босқындар туралы келісімінен
шығу мүмкіндігін арттырды. Сонымен
қатар, саяси шиеленіс визадан босату
бойынша пікірталастарды қайтадан күн
тәртібіне әкелді. Әзірге визадан босатуға
қатысты даудамайды реттеу бойынша
айтарлықтай ілгерілеушілік болмады.
Бұл мәселе Түркияның түрік азаматтары
үшін виза тәртібін алып тастау туралы
соңғы ұсынысын 2017 жылы маусымда
ЕО-ның қарауына ұсынғаннан кейін
егжей-тегжейлі талқыланатын болады. Алайда, келіспеушілік қаупін азайту мақсатында ЕО елдері босқындарды
орналастыру үдерісін күшейте түсті. ЕО
Орналастыру және қоныс аудару жөніндегі комиссиясының соңғы есебіне сәйкес, 2017 жылы наурыз-сәуір айларында
ЕО елдеріне 1,053 адам көшірілді. Бұл
көрсеткіш 2017 жылы қаңтар-ақпан айларында қоныс аударған босқындар санынан екі есе жоғары және 2016 жылы
сәуір-2017 жылы сәуір аралығында
қоныс аударған босқындардың айлық
орташа санынан үш есе жоғары болып
табылады. Сонымен қатар, Нидерланды 2017 жылы наурыз-сәуір айларында
307 сириялықты қабылдады және бұл
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щим месяцем, и переместились на второе
место после Германии, принявшей в общей сложности 980 беженцев.
Первый годовой отчет Европейского
комитета по делам беженцев в Турции
указывает, что ЕС выделил 2,2 млрд. евро
и подписал контракты на 39 проектов на
сумму 1,5 млрд. евро. Половина этой суммы была выплачена главным образом для
покрытия основных потребностей и образовательных программ для детей. Более
того, ЕС выделил 750 млн. евро из обещанных 3 млрд. евро на период 2016-2017
годов. 348 млн. евро из выделенных 750
млн. евро были использованы для финансирования сети экстренной социальной
защиты (СЭСЗ), социальной карты, которая
должна быть распространена среди 1 млн.
беженцев для удовлетворения их основных повседневных потребностей. К марту
2017 года 250000 беженцев получили свои
карты, на которые ежемесячно переводятся 100 турецких лир (28 долл. США).
Эта выделенная сумма составляет менее 3
млрд. евро, согласованных с ЕС для выделения на период 2016-2017 годов.
В заключение можно утверждать в
первый год своего сотрудничества Турция
и ЕС прилагают усилия для сокращения
иммиграционного потока по маршруту
Восточного Средиземноморья, постепенно активизируя работу по расселению беженцев. Однако двум сторонам не удалось
прийти к общему знаменателю в вопросе
отмены визового режима. На данный момент соглашение успешно прошло многие
стресс-тесты по широкому ряду вопросов,
от пограничного контроля до процесса
реадмиссии. Однако спор об отмене виз
для граждан Турции может поставить под
угрозу единственный работающий механизм для контроля над нелегальным миграционным потоком и поставить под удар
другие совместные проекты, если согласованные вопросы об отмене виз не будут
решены.
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көрсеткіш өткен аймен салыстырғанда үш есе көп. Жалпы Нидерланды 980
босқынды қабылдап, Германиядан кейін
екінші орынға жайғасты.
Түркиядағы Босқындар ісі жөніндегі ЕО қаржылай көмектің бірінші жыл
сайынғы есебіне сәйкес, ЕО Түркиядағы
босқындар үшін 2,2 млрд. еуро бөлді
және 1,5 млрд. еуро көлемінде 39 жоба
үшін кейбір келісімшарттарға қол қойды. Бұл соманың жартысы негізгі қажеттіліктер мен балаларға арналған білім
беру бағдарламаларын қаржыландыруға кетті. Сонымен қатар, ЕО 2016-2017
жылдар кезеңі үшін уәде берген 3 млрд.
еуро-ның орнына тек 750 млн. еуро бөлді. Бөлінген 750 млн. еуроның 348 млн.
еуросы күнделікті қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін 1 млн. босқынға таратылатын әлеуметтік карточка түріндегі
«Төтенше халықты әлеуметтік қорғау
жүйесін» (ESSN) қаржыландыруға бағытталды. 2017 жылдың наурыз айына дейін
250,000 босқын өз карточкаларын алды.
Бұл карточкаларға ай сайын 100 түрік
лирасы (28 доллар) аударылып тұратын
болады. Бұл бөлінген соманың ЕО тарапынан 2016-2017 жылдары бөлінуі
келісілген 3 млрд. еуродан әлде-қайда
төмен екенін атап өткен жөн.
Қорытындылай келе, Түркия мен ЕО
келісімнің алғашқы жылында босқындарды орналастыруға салған күш-жігерін біртіндеп арттырып, Шығыс Жерорта бағыты арқылы Еуропаға қарай
көші-қон ағынын азайту жөнінде ынтымақтасты. Алайда, тараптар визадан
босату мәселесіне ортақ шешім таба алмады. Әзірге, келісім шекаралық бақылаудан бастап кері қабылдау үдерісіне
дейін көптеген стресс-тестілеуден табысты өтті. Алайда түрік азаматтары үшін
виза тәртібін алып тастауға қатысты дау
шешілмесе, әрі визадан босату туралы
келісілген мәселелер жүзеге асырылмаған жағдайда заңсыз көші-қон ағынын бақылаудың тетіктерін қауіп-қатерге ұшыратып, басқа да бірлескен
жобаларға залал келтіруі әбден мүмкін.
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ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНДЕГІ КӨШІ-ҚОН ДИНАМИКАСЫ
Женгизхан Жаналтай*
Многие люди из Сирии, Северной Африки и других стран пытаются добраться
до Европы по Средиземному морю в попытках избежать конфликтов и нищеты
в своих странах. В одной только Сирии
гражданская война вызвала массовый отток мигрантов, вынудив около 13 млн. человек покинуть свои дома в течение шести
лет. Из них 6,6 млн. переселились в более
благополучные районы страны, а 5,3 млн.
стали искать убежища в соседних странах,
таких как Турция, Ливия, Иордания, Египет
и Ирак. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ), Турция лидирует, разместив на своей территории 3251997 человек, тогда как
Ливия приняла 1001051 человека, Иордания – 654582, Ирак – 244235 человек и Египет принял 124534 человека в 2017 году.
Фактически маршрут Турция-Греция, проходящий по Восточному Средиземноморью, был главным для многих сирийцев в
их путешествии на европейский континент,
где они вначале достигали берегов Греции,
затем двигались дальше в развитые страны Европы, такие как Германия, Франция
и Великобритания. Однако соглашение по
беженцам, подписанное между Турцией и
Европейским Союзом (ЕС) 19 марта 2016
года, закрыло эту возможность для многих
беженцев, поскольку силы турецкой береговой охраны усилили контроль на границе, чтобы предотвратить незаконный
переход из Турции в Грецию. Меры безопасности, предпринятые Турцией, резко
сократили ежедневное число прибывающих с 1700 человек в день в январе 2016
года до 30 в сентябре 2017 года. В целом
число прибывших значительно сократилось с 856732 в 2015 году до 171775 в 2016
году и достигло лишь 19978 в сентябре

Сирия, Солтүстік Африка және басқа
елдерден көптеген адамдар өз елдеріндегі қақтығыстар мен кедейліктен құтылу
үшін Жерорта теңізі арқылы Еуропаға
өтуге тырысады. Сириядағы азаматтық
соғыс салдарынан соңғы алты жылда 13
миллионға жуық адам үйлерін тастап қашуға мәжбүр болды. Олардың 6,6 миллионы елдегі қауіпсіз аймақтарға қоныс
аударса, 5,3 миллионы Түркия, Ливан,
Иордания, Мысыр және Ирак секілді
көбіне көрші елдерден баспана іздеген.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Босқындар
істері жөніндегі жоғарғы комиссары
басқармасының (БҰҰ БЖКБ) мәліметі
бойынша, 2017 жылы босқындарды
ең көп қабылдаған Түркияға 3,251,997
босқын, Ливанға 1,001,051, Иорданияда
654,582, Иракта 244,235 және Мысырда 124,534 босқын қоныс тепкен. Шын
мәнінде, Түркия-Грекия немесе Шығыс
Жерорта теңізі жолы Еуропаға өтпек
болған көптеген сириялықтардың сапарында алдымен Грекияға, одан кейін
Германия, Франция және Ұлыбритания
сияқты дамыған еуропалық елдерге өтудің негізгі бағыты болды. Алайда, 2016
жылдың 19 наурызында қол қойылған
Түркия мен Еуропа Одағы (ЕО) арасындағы Босқындар келісімі көптеген
босқындар үшін бұл жолды пайдалану
мүмкіндігін жойды. Өйткені Түрік жағалау қорғаныс күштері Түркиядан Грекияға заңсыз өтуді болдырмау мақсатында
шекарадағы бақылауды күшейтті. Түркия қабылдаған қауіпсіздік шаралары
арқасында 2016 жылдың қаңтарында
1,700-ді құраған күнделікті келушілер
саны 2017 жылдың қыркүйек айында 30-ға дейін күрт төмендеді. Жалпы,
келушілердің саны 2015 жылы 856,732
болып, 2016 жылы 171,775-ке дейін, ал
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2017 года. Тем не менее, сирийские беженцы по-прежнему стремятся в Европу, что
приводит к смещению направления движения к опасному маршруту Ливия-Италия или Центральное Средиземноморье,
где они присоединяются к тысячам мигрантов из стран Африки и Азии.
Как следствие, закрытие маршрута Турция-Греция увеличило количество прибытий в Италию через центральное Средиземноморье. К примеру, приезд мигрантов
в 2016 году увеличился на 20%, достигнув
181436 человек и составил 110748 человек в январе-октябре 2017 года. Увеличение числа прибывающих в 2016 году также негативно отразилось на показателях
смертности в море. В 2016 году коэффициент смертности по маршруту восточного
Средиземноморья составлял один случай
смерти на каждые 389 прибывших, тогда
как для центрального Средиземноморского маршрута эта цифра почти в 10 раз
выше, коэффициент смертности достигал
одного случая смерти на каждые 40 прибытий. В общей сложности, 5096 человек
были зарегистрированы умершими или
пропавшими без вести в 2016 году среди
тех, кто пытался пересечь центральное
Средиземноморье, что на 43% больше по
сравнению с 2015 годом. Что касается восточного Средиземноморья, 441 человек
погибли в море во время их переезда в
Европу в 2016 году.
Возникают серьезные вопросы по
поводу характера миграции людей, пускающихся в путь по центрально-средиземноморскому маршруту. Фактически
большинство мигрантов, которые используют восточное Средиземноморье,
являются сирийцами, спасающимися от
гражданской войны, тогда как основными
группами, использующими маршрут центрального Средиземноморья, являются
в основном экономические мигранты из
Нигерии, Гвинеи, Бангладеш, Кот-д’Ивуара
и Мали. Однако, поскольку ситуация в этих
странах не рассматривается как гуманитарный кризис, увеличение международных миграционных потоков не приводит к
росту объемов помощи трудовым мигрантам, бегущим от бедности, со стороны ЕС.
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2017 жылдың қыркүйегінде 19,978-ге
дейін төмендеді. Дегенмен, бұл жағдай
сириялық босқындардың Еуропаға баруына кедергі жасамады және көші-қон
ағынын Африка және Азия елдерінен
мыңдаған мигранттар қосылатын қауіпті
Ливия-Италия немесе Орталық Жерорта
теңізі бағытына ауыстырды.
Түркия-Грекия бағытының жабылуы
Орталық Жерорта теңізі арқылы Италияға келушілер санының артуына себеп
болды. Мәселен, 2016 жылы мигранттар саны 20%-ға артып, 181,436-ға жетті және 2017 жылдың қаңтар-қазан айларында 110,748 адамды құрады. 2016
жылғы арту үрдісі теңіздегі өлім санына
да теріс әсерін тигізді. 2016 жылы Шығыс
Жерорта теңізі бағытындағы өлім коэффициенті әрбір 389 келушіге бір болса, Орталық Жерорта теңізі бағытында
бұл көрсеткіш шамамен 10 есе жоғары. Мұнда өлім коэффициенті әрбір 40
келуші үшін бірге тең. 2016 жылы Орталық Жерорта теңізінен өтуге тырысқан
кезде 5,096 адам жоғалған немесе қайтыс болды деп жарияланды. Бұл көрсеткіш 2015 жылға қарағанда 43%-ға артық.
Ал Шығыс Жерорта теңізінде 2016 жылы
Еуропаға өтпек болған 441 адам қайтыс
болды.
Орталық Жерорта теңізі бағыты
арқылы жүретін мигранттарға қатысты
үлкен алаңдаушылық бар. Шығыс Жерорта теңізін пайдаланатын мигранттардың басым көпшілігі азаматтық соғыстан
қашқан сириялықтар болса, Орталық
Жерорта теңізі бағытын пайдаланатын
басты топтар негізінен Нигерия, Гвинея,
Бангладеш, Кот-д’Ивуар және Малиден
келген экономикалық мигранттар болып табылады. Алайда, осы елдердегі
ахуал гуманитарлық дағдарыс ретінде
қарастырылмағандықтан, халықаралық
көші-қон ағындарының артса да, ЕОның кедейліктен қашқан еңбек мигранттарына көбірек көмек көрсетуіне түрткі
бола алмады.
Италия үкіметі Ливиядан Италияға
көші-қон ағынын азайту үшін Триполидегі бірыңғай орталық үкіметпен бірқатар дипломатиялық келіссөздер жүргізді.
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Чтобы уменьшить миграционный поток
в Италию из Ливии, итальянское правительство провело ряд дипломатических
переговоров с объединенным центральным правительством в Триполи. 3 февраля 2017 года премьер-министр Италии
Паоло Джентилони и премьер-министр
Ливии Файез Сарадж подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве по
предупреждению нелегальной миграции
в Италию. В рамках соглашения итальянская сторона предоставит Ливии 220 млн.
евро (236 млн. долл. США) на укрепление
ливийских сил береговой охраны и создание лагерей беженцев в Ливии. Вклад
в улучшение ливийских сил береговой
охраны является неотъемлемой частью
соглашения, поскольку, если ливийские
власти поймают нелегальных мигрантов,
они вернут их в Ливию, но если мигранты
пойманы в международных водах, то, независимо от того, кто их поймал, мигранты
должны быть доставлены в Италию. После
прибытия в Италию они могут подать заявление на получение убежища и остаться
в лагерях беженцев до тех пор, пока процесс рассмотрения их заявления не будет
завершен. Если их ходатайство о предоставлении убежища будет принято, то они
могут либо поселиться в первой стране
въезда, в этом случае в Италии, либо переселиться в одну из стран ЕС, которая предоставляет им разрешение на постоянное
проживание.
Согласно статистике по мигрантам, прибывшим в Италию, с февраля 2017 года их
число выросло с 9000 до 23000 человек в
июле 2017 года. Ожидалось, что в летнее
время число прибытий значительно возрастет. Фактически, начиная с 2011 года,
период с мая по август является в этом
плане пиковыми. Этот тренд продолжался в 2016 году, когда количество прибывающих колебалось между 23000 и 27000
человек в месяц. Однако согласно УВКБ,
в 2017 году количество прибытий в месяц резко упало с 23524 в июне до 11461
в июле и уменьшилось до 3914 человек в
августе. В сентябре наблюдался некоторый
рост до 6188 прибытий и, по состоянию
на 22 октября 2017 года, этот показатель

2017 жылдың 3 ақпанында Италияның
Премьер-министрі Паоло Джентилони
мен Ливияның Премьер-министрі Файз
Серраж заңсыз мигранттардың Италияға
келуіне жол бермеу туралы екіжақты ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Келісімге сәйкес, итальяндық тарап
Ливия жағалауындағы күзет күштерін
нығайту және Ливиядағы босқындар
лагерлерін құру үшін Ливияға 220 миллион еуро (236 миллион доллар) береді.
Ливияның жағалаудағы күзет күштерін
жетілдіруге қосқан үлесі келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Себебі
Ливия билігі заңсыз мигранттарды ұстап
алған жағдайда оларды Ливияға қайтарады, ал мигранттар халықаралық суға
жеткеннен кейін барып ұсталса, оларды кім ұстағанына қарамастан Италияға
жіберу керек болады. Италияға келгеннен кейін олар баспана алуға өтініш
беріп, өтініш беру үдерісі аяқталғанға
дейін босқындар лагерлерінде тұра алады. Баспана беру туралы өтініш қабылданған жағдайда олар бірінші келген
елде, яғни Италияда орналасады немесе
оларға тұрақты қоныс аударуға мүмкіндік беретін ЕО елдерінің біріне қоныс
аударады.
2017 жылдың ақпан айынан бастап
Италияға келушілердің ай сайынғы статистикасын алып қарағанда, 2017 жылдың шілдесіне дейін келушілер саны
тұрақты өсіп, 9,000-нан 23,000-ға дейін
өскенін байқауға болады. Жазғы кезеңде олардың саны айтарлықтай көбейеді деп күтілген болатын. Шын мәнінде,
2011 жылдан бері мамыр-тамыз айлары
келушілердің саны ең жоғарғы деңгейге
жететін маусым болып табылады. Бұл
үрдіс 2016 жылы да жалғасты, ол жылы
ай сайынғы келушілер саны 23,00027,000 адам аралығында болды. Алайда,
БҰҰ БЖКБ мәліметтері бойынша, 2017
жылы ай сайынғы келушілер саны маусым айында 23,524 болып, шілде және
тамыз айларында сәйкесінше 11,461-ге
және 3,914-ке дейін күрт төмендеді. Қыркүйек айында 6,188 келушіге дейін өсім
байқалды және 2017 жылдың 22 қазанындағы жағдай бойынша келушілер
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достиг 5433 человек. В сравнении с прошлым годом количество прибытий сократилось в июле, августе и сентябре на 52%,
82% и 64% соответственно.
Причины таких значительных изменений пока не ясны. Однако в средствах массовой информации циркулирует версия о
том, что ливийское правительство убедило
некоторых контрабандистов, действующих
в районе Сабрата, центра сосредоточения преступных организаций, торгующих
людьми, сократить свою деятельность по
незаконной перевозке мигрантов. Другой
фактор может быть связан с тем, что из-за
усилившегося пограничного контроля незаконные перевозчики подняли свои расценки за переправку в Италию. Согласно
УВКБ, большинство мигрантов платят контрабандистам от 1000 до 5000 долл. США
за перевоз одного человека из Ливии
в Италию. Если цены за услуги на самом
деле поднялись, то для людей, бегущих от
гражданской войны или нищеты, эти суммы являются очень высокими, и это может
быть одной из причин снижения количества беженцев. Стоит также отметить, что
усиление береговой охраны могло также
положительно повлиять на сокращение
количества людей, прибывающих в Италию.
Подводя итоги, можно утверждать, что
соглашение по беженцам, подписанное
Турцией и ЕС, почти остановило миграцию
с использованием восточного Средиземноморья, и последние события показывают, что миграционный поток из Ливии по
центральному Средиземноморью в 2017
году будет меньше по сравнению с 2016
годом. Однако блокирование маршрутов в
Европу не является устойчивой политикой,
способной продолжаться в течение долгого времени, если главные причины притока мигрантов – а это продолжающаяся
гражданская война в Сирии и конфликты
и бедность в Северной Африке – не будут
устранены.
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саны 5,333 адамға жетті. Өткен жылмен
салыстырғанда, шілде, тамыз және қыркүйек айларында келушілер саны сәйкесінше 52%-ға, 82%-ға және 64%-ға
төмендеді.
Осы маңызды өзгерістердің себептері әлі анық емес. Дегенмен, бұқаралық ақпарат құралдарында Ливия
үкіметі адам саудасымен айналысатын
қылмыстық ұйымдардың орталығы болып табылатын Сабрата аймағында жұмыс істейтін кейбір контрабандисттерді
мигранттарды заңсыз әкелу операцияларын тоқтатуға көндірді деген жаңалықтар тараған. Тағы бір ықтимал фактор
– Ливия шекарасындағы бақылаудың
күшеюіне байланысты, адам саудагерлері Италияға жеткізу бағасын көтеруі
мүмкін. БҰҰ БЖКБ мәліметтері бойынша,
мигранттардың басым бөлігі Ливиядан
Италияға жету үшін контрабандисттерге
адам басына 1,000-5,000 долларға дейін
төлейді. Егер бағалар шынымен де жоғарыласа, азаматтық соғыс пен кедейліктен қашқан адамдар үшін бұл сомалар
өте жоғары және бұны босқындар санының азаю себептерінің бірі деп санауға
болады. Сондай-ақ, Ливия жағалауындағы күзет күштерінің күшеюі Италияға
келушілер санының азаюына оң ықпал
ете алатынын айта кету керек.
Қорытындылай
келе,
Түркия-ЕО
Босқындар келісімі Шығыс Жерорта
теңізі бағыты арқылы көші-қон ағынын
түгелдей дерлік тоқтатты деуге болады
және соңғы оқиғалар 2017 жылы Ливиядан Орталық Жерорта теңізі бағыты арқылы мигранттар ағынының 2016
жылға қарағанда азырақ болатынын
көрсетеді. Алайда, Сирияда жалғасып
келе жатқан азаматтық соғыс пен Солтүстік Африкадағы қақтығыстар мен
кедейшілік сияқты көші-қон ағынының
негізгі себептері жойылмайынша, Еуропаға өтетін жолдарды бөгеу ұзақ уақыт
бойы жалғасатын тұрақты саясат бола
алмайды.

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ПРОЦЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СИРИЙСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ В ТУРЦИИ
ТҮРКИЯДАҒЫ СИРИЯЛЫҚ БОСҚЫНДАРДЫҢ ЖҰМЫС КҮШІ
ТҰРҒЫСЫНАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ ҮДЕРІСІ
Женгизхан Жаналтай*
Продолжающаяся в Сирии гражданская
война заставила более 13 млн. людей покинуть свои дома в поисках безопасных
мест проживания в своей стране и за границей. Из них 8 млн. были переселены в
пределах страны, тогда как 5,5 млн. ищут
убежища за рубежом, и это означает, что
почти треть сирийского населения вынуждена была покинуть страну. Большинство
из них выехало в соседние страны, такие
как Турция, Ливия, Иордания, Египет и
Ирак. Проводя политику открытых дверей,
Турция в этом списке занимает лидирующее положение, приняв 3,3 млн. сирийских беженцев. С 2011 года турецкое правительство предоставило 27,4 млрд. долл.
США гуманитарной помощи для покрытия нужд сирийских беженцев. Выделив 6
млрд. долл. США в качестве гуманитарной
помощи в 2016 году, Турция стала вторым
по величине донором после США с 6,3
млрд. долл. США, а также показала себя
самым щедрым государством, выделив
0,75% своего валового национального дохода для оказания гуманитарной поддержки.
Длительная гражданская война и разрушенные города уменьшили шансы большого числа сирийских граждан вернуться
в свои дома в краткосрочной перспективе.
Многие из них пытаются адаптироваться к
новым условиям жизни в других странах,
в том числе в Турции. Согласно опросу,
проведенному Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в апреле
2017 года, более 76% сирийских беженцев в Турции не хотят возвращаться домой в ближайшем будущем. Фактически,
в настоящее время 9 из 10 сирийцев уже
живут за пределами лагерей беженцев,
которые созданы по всей стране, пытаясь

Сирияда жалғасып келе жатқан азаматтық соғыс салдарынан бүгінгі күнге
дейін 13 миллионнан астам адам үйлерін тастап, ел ішіндегі және шетелдегі қауіпсіз аймақтарға көшуге мәжбүр
болды. Олардың 8 миллионы өз елі
ішінде түрлі аймақтарға қоныс аударса, 5,5 миллионы шетелге қашып бас
сауғалады. Бұл көрсеткіш Сирия халқының үштен бір бөлігінің елден қашуға
мәжбүр болғанын білдіреді. Босқындардың көпшілігі Түркия, Ливан, Иордания,
Мысыр және Ирак секілді көрші елдерге
қашты. Бұл елдердің арасында ашық есік
саясатын ұстанған Түркия 3,3 миллион
сириялық босқынды қабылдап, алдыңғы
қатарда келеді. 2011 жылдан бері түрік
үкіметі сириялық босқындардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында
27,4 миллиард доллар көлемінде гуманитарлық көмек көрсетті. 2016 жылы
гуманитарлық көмек үшін 6 миллиард
доллар жұмсаған Түркия 6,3 миллиард
доллар бөлген АҚШ-тан кейін екінші ірі
жәрдемші ел болды және гуманитарлық
көмек үшін жалпы ұлттық табысының
0,75%-ын бөлісіп, әлемдегі ең жомарт ел
болды.
Ұзақ уақытқа созылған азаматтық
соғыс пен қалалардың қатты зардап шегуі салдарынан көптеген сириялықтардың қысқа мерзімді перспективада
үйлеріне оралу мүмкіндігі азайды. Сондықтан олардың көбі Түркиядағы жаңа
өмірге бейімделуге тырысуда. 2017
жылдың сәуір айында Біріккен Ұлттар
Ұйымының Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы Комиссары басқармасының жүргізген сауалнамасына сәйкес,
Түркиядағы сириялық босқындардың
76%-ы таяу уақытта үйлеріне оралғысы
келмейді. Қазіргі уақытта әрбір 10 сири-
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экономически и в социальном плане интегрироваться в принимающее общество.
Поскольку сирийцам в Турции предоставлен статус временной защиты, они имеют
доступ к услугам в области здравоохранения, образования и юридической помощи,
используя временное удостоверение личности.
Одним из наиболее важных факторов
интеграции беженцев в принимающее
общество является получение работы. Однако до января 2016 года сирийским беженцам, имеющим статус временной защиты, запрещалось получать разрешение
на работу. На самом деле первоначально
турецкое правительство не ожидало, что
сирийский конфликт будет длиться годами,
и не видело необходимости в каких-либо
изменениях в национальном трудовом
законодательстве. Тем не менее, по мере
эскалации насилия в Сирии и роста числа
беженцев турецкое правительство стало
менять свое отношение к вопросу интеграции сирийских беженцев путем создания новых правовых и административных
инструментов. В результате изменения политики в сторону долгосрочного планирования и интеграции сирийцев в 2013 году
Турция возобновила свою систему предоставления убежища с принятием более
всеобъемлющего нового Закона об иностранцах и международной защите. Кроме
того, в целях совершенствования управления миграционными и интеграционными
процессами в 2015 году было создано Генеральное управление по миграционным
вопросам.
Согласно новым правилам, начиная с
января 2016 года, сирийские беженцы,
имеющие статус временной защиты не
менее 6 месяцев, могут получить разрешение на работу. Заявка на получение разрешения на работу подается отдельным
лицом или работодателем через портал
электронного правительства, который направляет онлайн-заявку непосредственно
в Министерство труда и социального обеспечения. В новых правилах содержатся
определенные важные моменты, на которые стоит обратить внимание. К примеру, число сирийских беженцев не должно
превышать 10% общего числа работников
компании, и они не могут работать за пре170

ялықтың 9-ы ел аумағында орналасқан
босқындар лагерлерінен тыс жерлерде
тұрып, жергілікті қоғаммен экономикалық және әлеуметтік тұрғыда ықпалдасып жатыр. Бүгінгі күні Түркиядағы сириялықтарға уақытша қорғау мәртебесі
беріледі, сондықтан олар уақытша жеке
куәлік арқылы денсаулық, білім беру
және құқықтық көмек қызметтеріне қол
жеткізе алады.
Босқындардың жергілікті қоғамға
кірігуінің ең маңызды факторларының
бірі – жұмыс табу. Алайда, 2016 жылдың қаңтарына дейін уақытша қорғау
мәртебесі бар сириялық босқындардың жұмысқа рұқсат алуларына мүмкіндік берілмеді. Бастапқыда түрік үкіметі
қақтығыстың ұзақ жылдарға созылатынын күтпегендіктен ұлттық еңбек заңнамасына қандай да бір өзгерістердің
жасалуын қажет етпеген еді. Дегенмен,
Сириядағы зорлық-зомбылықтың күшейе түсіп, келушілер санының айтарлықтай артуына байланысты түрік
үкіметі жаңа құқықтық және әкімшілік
құралдарды жасау арқылы сириялық
босқындардың ықпалдастығына қатысты көзқарасын өзгерте бастады. Саясаттың ұзақ мерзімді жоспарлауға және сириялықтардың бірігуіне қарай бет бұруы
нәтижесінде 2013 жылы Түркия Шетелдіктер мен халықаралық қорғау туралы
жаңа кешенді заң арқылы баспана жүйесін жаңартты. Сонымен қатар, көшіқон ағыны мен интеграциялық үдерісті
жетілдіру мақсатында 2015 жылы Көшіқон басқармасының Бас директораты
құрылды.
Жаңа ережеге сәйкес, 2016 жылдың
қаңтар айынан бастап кемінде 6 ай
уақытша қорғау мәртебесіне ие болған
сириялық босқындар жұмысқа рұқсат ала алады. Жұмысқа рұқсат туралы
өтініш жеке тұлға немесе жұмыс беруші
тарапынан электрондық үкімет порталы
арқылы онлайн өтінішті тікелей Еңбек
және әлеуметтік қорғау министрлігіне
жіберу арқылы жасалады. Жаңа нормативтік ережелердің арасында кейбір
маңызды мәселелерге назар аудару қажет. Мысалы, сириялық босқындар саны
компаниядағы қызметкерлердің жалпы
санының 10%-ынан аспауы тиіс және
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делами территории своей регистрации.
Фактически, этот законодательный инструмент ограничивает возможности для сирийских беженцев стать частью рабочей
силы. Например, огромный разрыв между
обозначенной квотой и числом сирийцев
можно найти в городе Килис на юге Турции. В бизнес-секторе работают 16000 турецких граждан, и, учитывая норму о 10%ном ограничении, только 1600 сирийцев
могут получить разрешение на работу.
Однако в Килисе проживает около 130 000
сирийцев, что означает, что только 1% из
них может получить разрешение на работу в соответствии с новым постановлением, поскольку они не могут работать в
других городах. Хотя выдача сирийцам
разрешения на работу является хорошей
новостью для многих незаконных работников, уровень участия в составе рабочей
силы довольно низок. В 2016 году более
13000 сирийцев получили разрешение на
работу, в то время как в 2017 году общее
число беженцев с разрешением на работу достигло примерно 20000 человек, и
это означает, что только 0,6% от общего
числа сирийцев имеют право официально
работать в Турции. Эта цифра составляет
лишь 5% от примерно 400000 незаконных
сирийских работников на турецком рынке
труда.
Существует несколько факторов, ограничивающих быстрый рост числа разрешений на работу, выданных сирийским
беженцам в Турции. Во-первых, большинство сирийцев сосредоточено в текстильной, строительной и обрабатывающей
промышленности, где требуется дешевая
рабочая сила. Однако по новым правилам,
если они получают разрешение на работу, то их работодатель должен выплачивать им хотя бы минимальную заработную
плату. Во-вторых, они не могут работать за
пределами района своей регистрации, что
ограничивает возможности трудоустройства. Это правило вынуждает их мигрировать в большие города Турции с большим
рынком труда, чтобы избежать вышеупомянутой ситуации в Килисе. В связи с этим,
чтобы обеспечить гибкие условия для сирийских беженцев, турецкое правительство должно устранить географическое
ограничение или установить дифференци-

олар тіркелген аймақтан тыс жерде жұмыс істей алмайды. Шын мәнінде, бұл
ереже сириялық босқындардың жұмыс
күшіне қатысуын шектейді. Мысалы,
Түркияның оңтүстігіндегі Килис қаласында тағайындалған квота саны мен
сириялықтардың саны арасында үлкен айырмашылықты байқауға болады.
Бизнес саласында барлығы 16 мың адам
жұмыс істейді, ал 10%-дық шектеу ережесіне сәйкес тек 1600 сириялыққа ғана
жұмысқа рұқсат берілуі мүмкін. Алайда,
Килисте шамамен 130 мың сириялық
тұрады және жаңа ереже бойынша
басқа қалаларда жұмыс істей алмағандықтан олардың тек 1%-ы ғана жұмысқа
рұқсат ала алады. Уақытша қорғау мәртебесі бар сириялықтарға жұмысқа рұқсат алуға мүмкіндік берілгені көптеген
заңсыз жұмысшылар үшін жақсы жаңалық болса да, ресми жұмыс күшіне қатысу деңгейі өте төмен. 2016 жылы 13
мыңнан астам сириялық жұмысқа рұқсат алса, 2017 жылы жұмысқа рұқсаты
бар босқындардың жалпы саны шамамен 20 мыңға жетті. Бұл сириялықтардың тек 0,6%-ы ғана Түркияда ресми
жұмыс істеуге құқылы екенін білдіреді.
Бұл көрсеткіш еңбек нарығында заңсыз
жұмыс істейтін шамамен 400 мың сириялық жұмысшының тек 5%-ына ғана
тең.
Осы орайда, Түркияда сириялық
босқындар алған жұмысқа рұқсаттардың жылдам өсуін шектейтін бірқатар факторлар бар. Біріншіден, сириялықтардың басым бөлігі арзан жұмыс
күшін қажет ететін тоқыма, құрылыс
және өндіріс секторларында шоғырланған. Алайда, жаңа ережелерге сәйкес, жұмысқа рұқсат алған жағдайда,
жұмыс берушілер оларға кем дегенде
ең төменгі жалақы төлеуі қажет. Екіншіден, олар тіркелген аймақтан тыс
жерде жұмыс істей алмайды, бұл олардың жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін
шектейді. Осы ережеге байланысты
босқындар Килис мысалындағыдай
шектеулі жағдайларды болдырмау үшін
үлкен еңбек нарығы бар ірі қалаларға
көшуге мәжбүр. Бұл тұрғыда сириялық
босқындарға икемді жағдай жасау үшін
түрік үкіметі географиялық шектеуде си171
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рованные лимиты, при которых будет учитываться количество сирийских беженцев,
возможности трудоустройства и возможности рынка труда в определенных областях. Города, которые отвечают необходимым условиям, могут быть освобождены
от географического ограничения. Такие
меры также уменьшат приток сирийцев в
большие города страны.
Что касается вклада в экономику Турции, все большее число сирийских предпринимателей оказало положительное
влияние на экспорт Турции в Сирию. В
начале гражданской войны экспорт Турции в Сирию резко упал с 1,6 млрд. долл.
США в 2011 году до 497 млн. долл. США
в 2012 году. Однако начиная с 2013 года
объем экспорта начал увеличиваться,
превысив довоенный уровень 2014 года с
1,8 млрд. долл. США, однако затем постепенно сократился до 1,3 млрд. долл. США
в 2016 году. Первоначальный рост может
быть связан с существенным ростом числа
компаний, созданных в Турции совместно
с сирийцами. Ежегодное количество создаваемых совместных турецко-сирийских
компаний выросло в 13 раз, увеличившись с 98 в 2011 году до 1294 в 2017 году.
В целом за последние 6 лет сирийские
предприниматели открыли 6744 совместных предприятия в Турции. Сокращение
экспорта в 2016 году может быть связано с уменьшением числа вновь открытых
фирм, особенно крупных, по сравнению с
показателями в 2013-2014 годах.
Подводя итоги, можно сказать, что
большинство сирийских беженцев предпочитает оставаться в Турции в течение
долгого времени, даже если будут созданы условия для их возвращения. Поэтому,
чтобы адаптироваться к своей новой жизни, им необходимо экономически интегрироваться в принимающее общество. В
данном процессе турецкое правительство
предприняло первые шаги, предоставив
им возможность получить разрешение на
работу. Однако необходимо пересмотреть
существующие ограничения в трудовом
законодательстве, чтобы создать соответствующие условия для официального, на
законных основаниях трудоустройства сирийских работников.
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риялық босқындардың санын, жұмысқа
орналасу мүмкіндіктерін және белгілі бір аймақтарда еңбек нарығының
әлеуетін ескеретін әртүрлі шектеулер
белгілеуі мүмкін. Қажетті жағдайларды
қамтамасыз ететін қалалар географиялық шектеулерден босатылуы мүмкін.
Осылайша, сириялықтардың үлкен қалаларға көшуіне жол берілмейді.
Түркия экономикасына қосқан үлесіне келер болсақ, сириялық кәсіпкерлер
санының барған сайын артуы Түркияның Сирияға экспортына оң әсерін
тигізді. Азаматтық соғыс басында Түркияның Сирияға экспорты 2011 жылы
1,6 млрд. доллар болса, 2012 жылы 497
млн. долларға дейін төмендеді. Алайда,
2013 жылдан бері экспорт көлемі арта
бастады және 2014 жылы соғыс алдындағы деңгейден асып түсіп, 1,8 млрд.
долларға жетті. Бірақ кейін біртіндеп
азайып, 2016 жылы 1,3 млрд. долларға
дейін төмендеді. Алғашқы арту үрдісі
Түркияда
сириялықтармен
бірлесіп
құрылған компаниялар санының айтарлықтай өсуімен байланысты болуы мүмкін. Бірлесіп құрылған компаниялардың
жыл сайынғы саны 2011 жылы 98-ден
13 есе артып, 2017 жылы 1294-ге дейін
жетті. Жалпы, соңғы 6 жылда сириялық
кәсіпкерлер Түркияда 6744 бірлескен
компания ашты. 2016 жылы экспорттың төмендеуі 2013-2014 жылдардағы
сандармен салыстырғанда жаңадан
ашылған фирмалардың, әсіресе ірі фирмалар санының азаюымен байланысты
болуы мүмкін.
Қорытындылай келе, еліне қайта оралуға жағдай жасалған болса да, сириялық босқындардың көпшілігі Түркияда
ұзақ уақытқа қалуды қалайтынын айтуға
болады. Сондықтан, олар жаңа өмірге
бейімделу үшін жергілікті қоғамға экономикалық тұрғыдан интеграциялануға
тиіс. Осы орайда түрік үкіметі жұмысқа
рұқсат алуға мүмкіндік беріп, бұл бағыттағы алғашқы қадамын жасады. Дегенмен, сириялық жұмысшылардың заңсыз
жұмысты тоқтатып, ресми түрде жұмыс
істеуі үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында еңбек заңнамасындағы шектеулерді қайта қарастыру қажет.
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ТЕКУЩИЕ ТРЕНДЫ В ДИНАМИКЕ ВНУТРЕННЕЙ
МИГРАЦИИ В РОССИИ
РЕСЕЙДІҢ ІШКІ КӨШІ-ҚОН ДИНАМИКАЛАРЫНДАҒЫ
АҒЫМДАҒЫ ҮРДІСТЕР
Женгизхан Жаналтай*
Для успешного развития экономики существует потребность в развитии трудовой
мобильности, которая будет обеспечивать
баланс спроса и предложения на рынке
труда. В 2016 году согласно данным Федеральной службы государственной статистики России (Росстат), приняв 12,2 млн.
трудовых мигрантов, Россия стала второй
по величине страной, принимающей мигрантов, после Соединенных Штатов Америки (45 млн. трудовых мигрантов). Почти
половину из них (около 6 млн.) составляют
трудовые мигранты, приезжающие в Россию из стран Содружества независимых
государств, в частности из Центральной
Азии.
Что касается внутренней динамики, то
здесь наблюдается тенденция роста числа людей, мигрирующих внутри России в
поисках лучших возможностей для трудоустройства либо более высоких заработков.
По данным Росстата, в 2016 году более 1,2
млн. человек переселились в другие федеральные округа. Центральный федеральный округ имел наибольшую популярность
среди российских жителей с прибытием
325849 человек. В регионе самый высокий
показатель чистой положительной миграции – 85227 человек. Северо-Западный и
Южный федеральные округа были вторым
и третьим местами назначения соответственно с 184728 и 184612 трудовыми мигрантами. С другой стороны, Сибирский,
Северо-Кавказский и Дальневосточный
федеральные округа были наименее привлекательными регионами для переселения с показателями 90815, 64182 и 56553
человека соответственно.

Ел экономикасын табысты дамыту үшін жұмыс күшінің сұранысы мен
ұсынысы балансын қамтамасыз ететін
жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру
қажет. Ресей Федерациясының мемлекеттік статистика федералдық қызметі
(Росстат) деректеріне сәйкес, 2016 жылы
12,2 миллион еңбек мигрантын тартқан
Ресей Америка Құрама Штаттарынан (45
миллион еңбек мигранты) кейінгі екінші ірі мигрант қабылдайтын ел болып
табылады. Мигранттардың жартысына
жуығын (шамамен 6 миллион) негізінен
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан,
әсіресе Орталық Азиядан келген еңбек
мигранттары құрайды.
Ішкі көші қон динамикасы тұрғысынан
қарағанда, Ресейде жалақысы жоғарырақ жұмыс орнын іздеген жұмысшылар
санының көбейгені байқалады. Росстат
деректері бойынша, 2016 жылы 1,2 миллионнан астам адам басқа федералдық
округтерге қоныс аударған. 325,849
адам қабылдаған Орталық федералдық
округі жергілікті тұрғындар арасында ең
көп сұранысқа ие болды. Осы округте ең
жоғары оң көші-қон сальдосы қалыптасты (85,227 адам). Солтүстік-Батыс және
Оңтүстік федералдық округтері тиісінше
184,728 және 184,612 еңбек мигрантын
қабылдап, екінші және үшінші орынға ие
болды. Ал Сібір, Солтүстік Кавказ және
Қиыр Шығыс федералдық округтері
болса сәйкесінше 90,815, 64,182 және
56,553 адам қабылдап, қоныс аударған
еңбек мигранттарының саны бойынша
ең төмен көрсеткіштерге ие болды.
Ел ішінде еңбек мигранттары ағынының бағыты халықтың елдің шығыс өңірлерінен батыс өңірлеріне көшуге бейім

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ccanaltay@hotmail.com
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Направление потоков трудовых мигрантов говорит о том, что люди стремятся переселиться из восточных в западные
регионы страны. Отток людей из Дальневосточного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов намного превышает приток в эти регионы. Например, в
2016 году Северный Кавказ с точки зрения
отрицательной чистой миграции был на
первом месте с 57111 людьми, тогда как
этот показатель составляет 47422 человека
для Сибири и 25268 для Дальневосточного
федерального округа. Среди восьми федеральных округов лишь в трех ведущих, а
именно в Центральном, Северо-Западном
и Южном федеральных округах, отток внутренних трудовых мигрантов не превышает приток.
Ситуация в федеральных округах сильно разнится с точки зрения уровня безработицы, средней заработной платы и
потенциала трудоустройства. Центральный федеральный округ является привлекательным регионом не только для
местных, но и иностранных мигрантов.
Регион привлек 45% иностранных мигрантов, приехавших в Россию, особенно
Москва. Регион имел наиболее высокий
показатель валового регионального продукта (ВРП) с 22,71 трлн. рублей (383 млрд.
долл. США) в 2015 году. Кроме того, регион
имеет наиболее высокий показатель среднемесячной зарплаты, которая составляет
46043 рублей в месяц (775 долл. США), что
на 20% превышает средний показатель по
стране в 36746 рублей в месяц (619 долл.
США), а среднемесячная зарплата в Москве достигает 71220 рублей в месяц (1200
долл. США). Центральный федеральный
округ имеет самый низкий уровень безработицы и самый высокий потенциал
трудоустройства среди других округов. К
примеру, в 2016 году уровень безработицы в регионе составил 3,5%, при этом на
каждые 100 объявлений о работе было 60
зарегистрированных безработных, имеющих отношение к объявлению о вакансии.
В результате регион имеет самый высокий
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екенін көрсетеді. Қиыр Шығыс, Солтүстік
Кавказ және Сібір федералдық округтерінен еңбек мигранттарының кетуі
осы аймақтарға мигранттар ағынынан
әлдеқайда көп. Мәселен, 2016 жылы
теріс көші-қон сальдосы бойынша Солтүстік Кавказ 57,113 адаммен алғашқы
орында болды. Бұл көрсеткіш Сібір үшін
47,422 адам және Қиыр Шығыс федералдық округі үшін 25,268 адамды құрады.
Орталық, Солтүстік-Батыс және Оңтүстік
федералдық округтерін қоспағанда сегіз
федералдық округінде ішкі еңбек мигранттарының келуінен гөрі кетуі неғұрлым көбірек.
Федералдық округтер жұмыссыздық
деңгейі, орташа жалақы мөлшері мен
жұмысқа орналасу әлеуеті бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Шын мәнінде
Орталық федералдық округі жергілікті
тұрғындар үшін ғана емес, сондай-ақ
халықаралық мигранттар үшін де тартымды өңір болып табылады. Округ
Ресейге, әсіресе, Мәскеуге келетін халықаралық мигранттардың 45%-ын тартуда. 2015 жылы Орталық федералдық
округінің жалпы өңірлік өнімі (ЖӨӨ)
22,71 триллион рубльді (383 миллиард
доллар) құрап, ең жоғары көрсеткішке
жетті. Сонымен қатар, округ орташа жалақы мөлшері бойынша екінші орында
(46,043 рубльді 775 доллар). Бұл көрсеткіш жалпы ел бойынша орташа жалақы мөлшері – 36,746 рубльден (619
доллар) 20%-ға жоғары. Ал Мәскеудегі
орташа айлық жалақы 71,220 рубльді
(1200 доллар) құрайды. Орталық федералдық округі басқа округтер арасында
ең төмен жұмыссыздық деңгейі мен ең
жоғары жұмысқа орналасу әлеуетіне ие.
Мысалы, 2016 жылы округтегі жұмыссыздық деңгейі 3,5%-ды құраса, әрбір 100
бос жұмыс орнына хабарландыру үшін
осы жұмысқа сай келетін 60 жұмыссыз
тіркелген. Сондықтан да аймақта ең
жоғары оң көші-қон сальдосы қалыптасқан. Жұмыс күшіне тұрақты сұраныс,
жалақының жоғары деңгейі және жұмыссыздықтың төмен деңгейі Орталық

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

показатель чистой положительной миграции. Постоянный спрос на труд, более
высокие зарплаты и низкий уровень безработицы привлекают людей в Центральный федеральный округ.
Наименее привлекательным регионом
для внутренних трудовых мигрантов является Северо-Кавказский федеральный
округ. В 2016 году регион имел самый низкий показатель ВРП с 1,7 трлн. рублей (28,7
млрд. долл. США), самый низкий средний
заработок – 22960 рублей (386 долл. США)
и самый высокий уровень безработицы в
11%. Средняя зарплата в два раза, а ВРП
региона в 13 раз меньше, чем в Центральном федеральном округе. Кроме того, регион имеет самый низкий потенциал для
трудоустройства, поскольку на каждые
100 объявлений о вакансиях приходится
466 зарегистрированных безработных,
которые имеют отношение к объявлению
о работе. Можно отметить, что сочетание
этих негативных факторов отражается в
тенденциях миграционного потока в регионе, который имеет самую высокую отрицательную чистую миграцию в 2016 году.
С точки зрения привлекательности для
мигрантов Дальневосточный федеральный округ следует рассматривать отдельно от других округов. Фактически географическая удаленность региона сводит на
нет его экономические преимущества.
Хотя ВРП региона относительно низок по
сравнению со многими другими регионами, а именно 3,54 трлн. рублей (59,7
млрд. долл. США), Дальневосточный федеральный округ имеет самый высокий
показатель среднемесячной зарплаты,
которая составила 46113 руб. (777 долл.
США). Более того, в регионе низкий уровень безработицы (5,8%), что меньше, чем
во многих других регионах. Кроме того,
Дальневосточный федеральный округ обладает вторым по величине потенциалом
в области занятости, так как на каждые
100 объявлений о вакансиях приходится 63 зарегистрированных безработных,
имеющих отношение к объявлению о ра-

федералдық округіне қоныс аударуды
тартымды қылатын факторлар болып
табылады.
Ал жергілікті еңбек мигранттары ең
аз көшетін аймақ Солтүстік Кавказ федералдық округі болып табылады. 2016
жылы округте ең төмен ЖӨӨ қарқыны
(1,7 триллион рубль - 28,7 миллиард
доллар), ең төмен орташа еңбекақы
мөлшері (22,960 рубль - 386 доллар)
және ең жоғары жұмыссыздық деңгейі
(11%) байқалды. Орталық федералдық
округіне қарағанда Солтүстік Кавказ
федералдық округінде орташа жалақы
екі есе, ал аймақтың ЖӨӨ-і 13 есе аз.
Бұған қоса, округ жұмыспен қамтудың
ең төмен әлеуетіне ие, өйткені әрбір 100
бос жұмыс орнына хабарландыру үшін
осы жұмысқа сай келетін 466 тіркелген жұмыссыз бар. Осындай жағымсыз
факторлар 2016 жылы ең жоғары теріс
көші-қон сальдосының қалыптасуына
себепкер болды.
Мигранттарды тарту тұрғысында
Қиыр Шығыс федералдық округі басқа
округтерден
бөлек
қарастырылуы
тиіс. Аймақтың қашықта орналасуына
байланысты оның экономикалық артықшылықтары еленбей қалуда. Қиыр
Шығыс федералдық округінің ЖӨӨ-і
(3,54 триллион рубль - 59,7 миллиард
доллар) басқа аймақтармен салыстырғанда төменірек болса да, мұндағы орташа айлық жалақы ең жоғары болып
табылады (46,113 рубль - 777 доллар).
Сонымен қатар, округтегі жұмыссыздық
деңгейі (5,8%) басқа өңірлерге қарағанда төменірек. Бұған қоса, Қиыр Шығыс
федералдық округі жұмыспен қамту
әлеуеті бойынша екінші орында, себебі
әрбір 100 бос жұмыс орнына хабарландыру үшін осы жұмысқа сай келетін 63
жұмыссыз бар. Алайда, аймақтың күшті
макроэкономикалық көрсеткіштері мигранттарды тарту үшін жеткіліксіз. Нәтижесінде 2016 жылы Қиыр Шығыс федералдық округі Орталық федералдық
округінен бес есе аз мигрант тартты.
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боте. Тем не менее, очевидно, что сильные
макроэкономические показатели региона
не привлекают мигрантов, количество которых в 2016 году было в пять раз меньше,
чем в Центральном федеральном округе.
Однако недавняя инициатива российского правительства призвана изменить
данную ситуацию. 2 мая 2016 года российские власти приняли программу «Дальневосточный гектар», целью которой является увеличение миграционного потока
в Дальневосточный федеральный округ.
Программа позволяет российским гражданам бесплатно получить гектар земли
при условии, что они освоят ее в течение
пяти лет, создав сельскохозяйственное
или фермерское предприятие, гостиницу
или дом, иначе земля должна быть возвращена государству. В общей сложности
145 млн. гектаров земли было выделено
правительством по этой программе. На
данный момент 95000 человек подали заявления, и более 21000 участков земли зарегистрированы на новых хозяев. Однако
программа пока находится на ранней стадии выполнения. До сих пор наблюдается низкий спрос на землю среди жителей
региона, и в среднесрочной перспективе
тенденция к снижению численности населения сохранится.
Суммируя отметим, что неблагоприятные социально-экономические условия и
низкий уровень жизни в регионах, а также
невозможность найти работу, соответствующую профессиональным квалификациям, являются ключевыми факторами для
трудовых мигрантов в их решении перемещения в другие районы. В результате
западные регионы страны привлекают
российских граждан из всех других регионов, обеспечивая более высокие зарплаты
и низкий уровень безработицы, в то время
как восточные и южные регионы страны
теряют экономически активное население.
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Алайда, Ресей үкіметі соңғы бастамасымен бұл жағдайды өзгертуге тырысуда. 2016 жылғы 2 мамырда Ресей билік
органдары Қиыр Шығыс федералдық
округіне көші-қон ағынын ұлғайтуға
бағытталған «Қиыр Шығыс гектары»
бағдарламасын бекітті. Бағдарлама Ресей азаматтарына ауыл шаруашылығы
кәсіпорны, қонақ үй немесе тұрғын үй
құру арқылы бес жыл ішінде жерді дамыту, болмаған жағдайда жерді Үкіметке қайтару шарты бойынша 1 гектарлық
тегін жер алуға мүмкіндік береді. Бұл
бағдарлама аясында Үкімет тарапынан
145 миллион гектар жер бөлінді. Осы
уақытқа дейін бағдарлама шеңберінде
95,000 өтініш келіп, 21,600-ден астам
жер учаскесі жаңа пайдаланушылар
үшін тіркелді. Дегенмен, бағдарлама
әлі бастапқы кезеңінде. Сондықтан, аймақтағы азаматтар арасында тегін жерге
деген сұраныстың әлі де аз екенін ескергенде, орта мерзімді перспективада Ресейдің осы аймағында халық санының
төмендей беретінін көруге болады.
Қорытындылай келе, округтердегі әлеуметтік-экономикалық ахуалдың
нашарлығы және өмір сүру деңгейінің
төмендігі, сондай-ақ кәсіби біліктілікке
сай келетін жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің болмауы еңбек мигранттарының басқа округтерге көшуінің негізгі
факторлары болып табылады. Елдің батыс өңірлері жоғары жалақы мөлшері
мен жұмыссыздықтың төмен деңгейі
арқылы басқа аймақтардан ресейлік
азаматтарды тартса, елдің шығыс және
оңтүстік өңірлері экономикалық белсенді халықты жоғалтуда.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОМ СЕКТОРЕ
ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
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СОВЕТСКОЕ ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ: УРАНОВЫЕ
ХВОСТОХРАНИЛИЩА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
КЕҢЕСТІК ЯДРОЛЫҚ МҰРА: ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ
УРАН ҚАЛДЫҚТАРЫ
Даурен Абен*
После распада Советского Союза новые
независимые государства Центральной
Азии столкнулись с рядом нерешенных вопросов, связанных с советским наследием
в виде программ по разработке оружия
массового уничтожения (ОМУ). Одной из
наиболее серьезных проблем, представляющих риски для здоровья населения,
окружающей среды и безопасности, является наличие в регионе бывших объектов
по добыче и хранению урана, таких как заброшенные урановые рудники, связанные
с ними урановые хвостохранилища и отвалы пород. Эти чувствительные незащищенные площадки содержат особо опасные радиоактивные и токсичные отходы,
которые являются побочными продуктами
добычи и переработки урана. На протяжении многих лет республики Советского
Союза Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан
и Узбекистан занимали важное место в советском военно-промышленном комплексе, поскольку на их территории размещалась крупная урановая промышленность,
добывавшая местный уран и перерабатывавшая уран из Восточной Европы.
Урановые хвосты, возникшие в результате
ненадлежащей советской практики хранения отходов, не содержались должным
образом в 1990-х годах и стали причиной
серьезной озабоченности для Центральноазиатского региона и международного
сообщества. По оценкам экспертов ООН,
отходы уранодобывающей промышленности в Центральной Азии составляют 800
млн. тонн, а по оценкам Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),
это количество приближается к одному
миллиарду тонн.

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін тәуелсіздікке қайта қол жеткізген Орталық
Азия елдері кеңестік жаппай қырып-жою
қаруын дамыту бағдарламаларының
мұрасына қатысты бірқатар шешілмеген
мәселелерге тап болды. Халық денсаулығы, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздікке
қатысты
қауіп-қатерлер
тұрғысынан ең күрделі мәселелердің бірі
– аймақта қараусыз қалған уран
кеніштері, уран қалдықтары және бос тау
жыныс үйінділері сияқты бұрынғы уран
өндіру және сақтау нысандарының болуы. Бұл қорғалмаған жерлерде уран өндірісі мен қайта өңдеу үдерісінің жанама
өнімдері болып табылатын аса қауіпті
радиоактивті және улы қалдықтар бар.
Ұзақ жылдар бойы Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері
Кеңес Одағы аймағында уран өндіріп,
Шығыс Еуропадан жеткізілетін уранды
өңдейтін ірі уран индустриясына ие болып, кеңестік әскери-өнеркәсіптік кешенінде маңызды рөл атқарды. Кеңес
дәуірінде қалдықтарды сақтаудың талаптарға сай болмауы салдарынан туындаған уран қалдықтары 1990-шы жылдары дұрыс сақталмай, Орталық Азия
аймағы мен халықаралық қоғамдастық
үшін үлкен алаңдаушылық тудырды. БҰҰ
сарапшыларының пікірінше, Орталық
Азиядағы уран өндірісінің қалдықтары
800 миллион тоннаны құрайды. Ал Атом
энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ) бұл көрсеткіш 1 миллиард
тоннаға жақындады деп есептейді. Уран
қалдықтарының көпшілігі халық тығыз
қоныстанған аймақтарда орналасқан
және осы аймақтарда тұратын адамдар
бұл мәселенің денсаулыққа зиян келтіретін шұғыл және ұзақ мерзімді қа-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dauraben@gmail.com
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Большинство мест захоронения урановых отходов расположены близко к
густонаселенным районам, а население,
живущее рядом с ними, недостаточно
осведомлено о непосредственных и долгосрочных рисках для здоровья. Люди
и домашний скот подвергаются воздействию повышенной радиации и радионуклидов, а также токсичных тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк и кадмий,
поскольку люди собирают металлолом на
таких радиоактивных отвалах, пасут скот
на зараженных землях, используют загрязненную воду и едят небезопасные местные молочные продукты и мясо. Несмотря
на отсутствие случаев острой лучевой болезни, региональные чиновники из сферы
здравоохранения сообщают, что урановые
и токсичные отходы являются причиной
высокой заболеваемости различными типами рака и роста числа других заболеваний. Последствия для здоровья также
включают более высокие показатели родовых аномалий, выкидышей и мертворождений в пострадавших районах. Фактически негативные последствия урановых
хвостохранилищ для здоровья плохо изучены, и необходимы дополнительные медицинские мониторинговые исследования
и наблюдения. В то же время местные жители должны быть просвещены по поводу
существующих и потенциальных рисков
посредством кампаний по информированию общественности.
Также важно отметить, что урановые
хвостохранилища расположены в районах,
подверженных природным катаклизмам
в непосредственной близости от Сыр-Дарьи, одной из главных трансграничных
рек региона, и ее притоков, доставляющих
воду из расположенных выше по течению Таджикистана и Кыргызстана в находящиеся ниже по течению Узбекистан и
Казахстан. Землетрясения или наводнения
вблизи урановых хвостохранилищ могут
привести к оползням в районах вдоль этих
рек, что приведет к загрязнению воды радионуклидами и токсичными веществами
из свалок радиоактивных отходов. Это
стало бы серьезной катастрофой, которая
затронет все страны Центральной Азии и
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уіп-қатерлері жөнінде жеткілікті деңгейде хабардар емес. Бұл аймақтарда
тұратын адамдар мұндай радиоактивті
қоқыстарда металл жинап, ластанған
жерлерде мал жайып, лас суды пайдаланады және зиянды сүт өнімдері мен ет
өнімдерін тұтынады. Осының салдарынан бұл аймақтағы адамдар мен мал
басы радиация әсеріне ұшырап, радионуклидтер, сондай-ақ қорғасын, мышьяк
және кадмий сияқты улы ауыр металдармен улануда. Аймақтық денсаулық сақтау
органдарының өкілдері ауыр сәуле ауруы орын алмаса да, уран қалдықтары
мен улы қалдықтар түрлі қатерлі ісік
дерттері мен өзге де аурулардың өсуіне
әкелетінін мәлімдеуде. Осы аймақтардағы денсаулық мәселелері сондай-ақ
туа біткен ауытқулардың, түсіктердің
және өлі туудың жоғары көрсеткіштерін
қамтиды. Шын мәнінде, уран қалдықтарының денсаулыққа жағымсыз әсері
жеткілікті дәрежеде зерттелмеген, сондықтан бұл мәселені медицина саласында тереңірек зерттеу қажет. Сонымен бірге, ақпараттық түсіндіру науқандары
ұйымдастырылып, жергілікті тұрғындарға
қазіргі және ықтимал қауіптер туралы
ақпарат берілуі тиіс. Сонымен қатар, аймақтың ең ірі трансшекаралық өзендерінің бірі – Сырдария мен өзеннің
жоғарғы жағында тұрған елдерден
(Тәжікстан мен Қырғызстаннан) ағыстың
төменгі жағында орналасқан елдерге
(Өзбекстан мен Қазақстанға) су жеткізетін өзен салаларына жақын орналасқан
табиғи апаттарға бейім жерлерде уран
қалдықтарының орналасқанын атап өту
маңызды. Уран қалдықтарына жақын мекендерде болатын жер сілкінісі немесе су
тасқындары судың радиоактивті қалдықтардан шығатын радионуклидтер
мен және улы заттармен ластануына
әкеліп соғып, бұл өзендердің бойындағы
аймақтарда көшкіндерге себеп болуда.
Бұл жағдай аймақ елдерінде денсаулық
және қоршаған орта мәселелеріне себеп
болып, ұлттық экономикаға зиян келтіруі
мүмкін және барлық Орталық Азия елдеріне әсер ететін үлкен апатқа айналуы
мүмкін. Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан жерлерінің түйіскен жері, әрі ай-

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

нанесет ущерб здоровью населения, окружающей среде и национальным экономикам. Разделенная между Кыргызстаном,
Таджикистаном и Узбекистаном Ферганская долина, которая представляет собой
сельскохозяйственный центр региона,
особенно сильно пострадает от экологических последствий такой чрезвычайной
ситуации.
Еще один фактор, который часто игнорируется, – это потенциальная угроза
безопасности, которую создают плохо охраняемые и незащищенные места хранения радиоактивных отходов. Угрозы радиологической безопасности в Центральной
Азии являются следствием того, что после
распада Советского Союза в государствах
региона был частично утрачен контроль
над источниками радиации, которые использовались в военных, промышленных,
медицинских и научно-исследовательских целях. Такие источники содержат
высокорадиоактивные материалы, такие
как цезий-137, стронций-90, кобальт-60
и иридий-192. По некоторым данным,
определенное количество радиоактивных
источников было захоронено в урановых
хвостохранилищах и других радиоактивных отвалах. Если высокорадиоактивные
материалы с этих площадок попадут в
руки злоумышленников, их могут использовать для изготовления радиологических
рассеивающих устройств или так называемых «грязных бомб». Это одна из самых
серьезных угроз безопасности в регионе,
связанных с ядерным терроризмом. Грязные бомбы не имеют достаточной силы,
чтобы стать причиной массовых жертв
или серьезных разрушений. Однако они
могут вызвать радиоактивное заражение
крупных территорий, что приведет к рискам для здоровья населения, деградации
окружающей среды и упущенным экономическим возможностям.
Большинство урановых хвостов, расположенных в регионе, находятся в плачевном состоянии и требуют значительных
восстановительных и реабилитационных
мероприятий. В конце 1990-х и 2000-х годах странам Центральной Азии не хватало
финансовых, технических и нормативных

мақтың агроөнеркәсіптік орталығы –
Ферғана алқабына мұндай төтенше
жағдайдың экологиялық салдарлары
қатты әсер етуі мүмкін. Жиі ескерілмей
кететін тағы бір фактор – осындай нашар
қорғалған немесе қорғалмаған радиоактивті қалдықтарды сақтау орындарынан
туындаған әлеуетті қауіпсіздік қатері. Орталық Азиядағы радиологиялық қауіпсіздік қатерлері Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін аймақ мемлекеттерінің
өнеркәсіптік, медициналық және зерттеу
мақсаттарында қолданылатын радиациялық көздердің бір бөлігін бақылаудан
айырылуынан туындауда. Мұндай радиациялық көздерде цезий-137, стронций-90, кобальт-60 және ири-диум-192
сияқты түрлі радиоактивті заттар бар.
Кейбір мәліметтерге сәйкес, уран қалдықтары мен басқа да радиоактивті қалдықтарда белгілі бір радиоактивті көздер
бар. Бұл аймақтардағы радиоактивті заттар ниеті жаман адамдардың қолына
түскен жағдайда, радиологиялық дисперстік құрылғыларды немесе «лас бомба» деп аталатын жарылғышты жасау
үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл жағдай
аймақтың ядролық лаңкестікке байланысты ең үлкен қауіпсіздік қатерлерінің бірі
болып табылады. «Лас бомбалар» жаппай қырып-жою немесе ауыр зиян келтіру үшін жеткілікті күшке ие емес. Дегенмен, халық денсаулығына қауіп-қатердің
артуына, қоршаған ортаның бұзылуына
және экономикалық мүмкіндіктердің
жоғалуына әкеліп соғып, үлкен аумақтардың радиоактивті ластануына себеп болуы мүмкін. Аймақта орналасқан уран
қалдықтарының көпшілігі өте қауіпті
және маңызды қалпына келтіру және
оңалту жұмыстарын қажет етеді. 1990шы жылдардың соңы мен 2000-шы жылдары Орталық Азия елдерінде кеңестік
дәуірдегі радиоактивті қалдықтарға қатысты мәселелерді шешу үшін арнайы
жабдықтар, инфрақұрылым, практикалық ережелер, білімді және тәжірибелі
кадрлар сияқты қаржылық, техникалық
және реттеуші ресурстар болмаған еді.
Ұлттық деңгейде қабылданған кездейсоқ
шаралар және түрлі елдер мен халықаралық донорлардан көрсетілген шектеулі
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ресурсов, таких как специализированное
оборудование, инфраструктура, практические регламенты, обученный и опытный
персонал для решения вопросов, связанных с радиоактивными отходами советского периода. Разовые меры, принятые
на национальном уровне, и ограниченная
поддержка со стороны различных стран и
международных доноров были недостаточны. Региональные усилия получили серьезный импульс после Международного
форума по управлению радиоактивными
отходами в Центральной Азии, состоявшегося 29 июня 2009 года в Женеве, в ходе
которого была принята совместная декларация, призывающая к сотрудничеству в
решении проблемы урановых хвостохранилищ и к срочному переходу к конкретным действиям. Между 2010 и 2012 годами в рамках проекта Всемирного банка
стоимостью 8,4 млн. долл. США 150 тыс.
кубометров отходов были перемещены
из одного из наиболее подверженных риску хвостохранилищ Кыргызстана в Майлуу-Суу и перезахоронены в более безопасном месте. Глобальное признание этой
проблемы отразилось в принятии резолюции №68/218 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 декабря 2013 года. В документе
содержится призыв к международному
сообществу оказать помощь центральноазиатским государствам в решении этого
вопроса и подчеркивается важность регионального сотрудничества.
В июне 2015 года Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) учредил
«Счет экологической реабилитации для
Центральной Азии» по просьбе Европейской комиссии. Этот счет рассматривается
как инструмент для направления международных усилий на поиск долгосрочных
решений проблемы уранового наследия,
и в 2016 году Европейский Союз выделил
16,5 млн. евро для обеспечения функционирования фонда. Эти деньги будут использованы для финансирования реабилитации высокоприоритетных участков,
таких как Майлуу-Суу и Мин-Куш в Кыргызстане и Табошар в Таджикистане. В январе
2017 года ЕБРР подписал соответствующие
рамочные соглашения с Кыргызстаном и
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қолдау жеткіліксіз болды. 2009 жылғы 29
маусымда Женевада өткен Орталық Азиядағы радиоактивті қалдықтарды басқару жөніндегі халықаралық форумда уран
қалдықтары мәселесін шешу және нақты
ісқимыл жоспарларына шұғыл көшу
үшін бірлескен мәлімдеме жарияланғаннан кейін аймақтық күш ірі серпін алды.
2010 және 2012 жылдар аралығында Дүниежүзілік банк тарапынан қаржыландырылған 8,4 миллион долларлық жоба
шеңберінде
Қырғызстанның
Майлуу-Суудағы ең апатқа бейім қалдық
орындарының бірінен 150 мың текше
метр қалдық тасымалданып, қауіпсіз
жерге қайтадан көмілді. БҰҰ Бас Ассамблеясының 2013 жылғы 20 желтоқсанда
қабылданған №68/218 қаулысымен бұл
мәселе жаһандық деңгейде мойындалды. Құжатта халықаралық қоғамдастықтың осы мәселені шешуде Орталық
Азия мемлекеттеріне көмек көрсетуіне
және
аймақтық
ынтымақтастықтың
маңыздылығына назар аударылды. 2015
жылдың маусымында Еуропалық Қайта
құру және Даму Банкі (ЕҚДБ) Еуропалық
Комиссияның өтініші бойынша «Орталық Азияда қоршаған ортаны қалпына
келтіру шотын» ашты. Бұл шот уран
мұрасы мәселесінің ұзақ мерзімді
шешімін іздеу бойынша халықаралық
күш-жігерді бағыттаушы құрал ретінде
қарастырылады. 2016 жылы Еуропалық
Одақ қордың іске кірісуі үшін 16,5 миллион еуро бөлді. Бұл қаражат Қырғызстандағы Май-луу-Су және Мин-Куш
және Тәжікстандағы Табошар сияқты басымдықты мекендерді қалпына келтіру
үшін пайдаланылатын болады. 2017
жылдың қаңтарында ЕҚДБ Қырғызстан
және Тәжікстанмен негіздемелік келісімдерге қол қойды. Бұл елдердегі оңалту
жұмыстары 2017 жылы МАГАТЭ және Ресеймен ынтымақтастық аясында басталады деп жоспарлануда. Бұл жерде халықаралық донорлардың басты міндеті
–
қалпына
келтіру
жобаларының
ашықтығын қамтамасыз ету және жобаларға
қатысқан
Қырғызстан
мен
Тәжікстан үкіметтеріне қарасты мекемелердің есеп беру қабілетін арттыру.
Қалған екі мемлекетке келетін болсақ,
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Таджикистаном, а реабилитационные работы в этих странах начнутся в 2017 году
в сотрудничестве с МАГАТЭ и Россией. Основную сложность для международных
доноров будет представлять обеспечение
прозрачности восстановительных проектов и повышение подотчетности участвующих государственных учреждений Кыргызстана и Таджикистана. Что касается двух
оставшихся государств, то Узбекистан сотрудничает с МАГАТЭ в закупке лабораторного оборудования, обучении персонала и
проведении учений на месте, а также изучает возможности сотрудничества с ЕБРР,
тогда как Казахстан, будучи самой передовой экономикой в Центральной Азии, как
ожидается, будет сам решать проблему.
Тем не менее, для содействия эффективной и скорой реабилитации урановых
хвостохранилищ в соответствии с международными стандартами безопасности и
опытом необходимо трансграничное сотрудничество между государствами Центральной Азии. В этой связи стороны могут
руководствоваться положениями Договора о зоне, свободной от ядерного оружия,
в Центральной Азии (ЦАЗСЯО). В преамбуле договора говорится, что одной из целей
ЦАЗСЯО является «развитие сотрудничества в экологической реабилитации территорий, пострадавших от радиоактивного
заражения», а статья 6 конкретно касается
советского ядерного наследия. Создание
механизма сотрудничества в рамках ЦАЗСЯО позволит его государствам-участникам проводить более скоординированную
политику в таких областях, как безопасность и сохранность урановых хвостохранилищ, а также утилизация радиоактивных
отходов.

Орталық Азияның ең дамыған экономикасы ретінде Қазақстан бұл мәселені өз
бетімен шешеді деп күтілуде. Ал Өзбекстан зертханалық жабдықтарды сатып
алу, қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру және орнында жаттығулар жүргізу, сондай-ақ ЕҚДБ-мен жұмыс жасау
жолдарын іздестіру үшін МАГАТЭ-мен
ынтымақтасады. Соған қарамастан, халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
және тәжірибелеріне сәйкес уран қалдықтары жиналған орындардың тиімді
түрде қалпына келуін қамтамасыз ету
үшін Орталық Азия мемлекеттерінің
трансшекаралық ынтымақтастығы қажет. Осыған байланысты тараптар Орталық Азияда ядролық қарудан азат аймақ
құру туралы шарт (ОАЯҚААШ) ережелерін пайдалана алады. Шарт кіріспесінде ОАЯҚААШ мақсаттарының бірі «радиоактивті ластанудан зардап шеккен
аумақтарды экологиялық оңалтуда ынтымақтастықты ынталандыру» деп көрсетілсе, 6-бапта кеңестік ядролық мұраға
ерекше көңіл бөлінуде. ОАЯҚААШ шеңберінде кооперативтік механизмді құру
уран қалдықтарының қауіпсіздігі мен радиоактивті қалдықтарды жою сияқты салаларда мүше мемлекеттерге неғұрлым
үйлестірілген саясат жүргізуге мүмкіндік
береді.
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ПОЧЕМУ КАЗАХСТАН ПРИВЕРЖЕН ДЕЛУ ПРОДВИЖЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ?
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҺАНДЫҚ ЯДРОЛЫҚ ҚАРУСЫЗДАНУ
РЕЖИМІН ҚОЛДАУДАҒЫ ТАБАНДЫЛЫҒЫ
Абулхаирхан Жунисбек *
В настоящее время режим нераспространения включает пять основных международных инструментов: Договор о
нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), подписанный в 1968 году; систему
гарантий Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ); руководящие
принципы ядерного экспорта и связанные
с ними национальные меры контроля; запрет ядерных испытаний, закрепленный
Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который
появился в 1996 году, но все еще должен
вступить в силу; и региональные соглашения о зонах, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО). Основной целью ДНЯО, этого
знакового международного договора, и
других элементов режима нераспространения является ограничение числа государств, имеющих официальный статус
обладателей ядерного оружия, Великобританией, Китаем, СССР/Россией, США и
Францией.
С момента обретения независимости
Казахстан присоединился ко всем основным договорам о нераспространении –
ДНЯО (1993 г.) в качестве государства, не
обладающего ядерным оружием (НЯО), и
ДВЗЯИ (1996 г.), подписал соглашение о
гарантиях МАГАТЭ (1994 г.) и принял дополнительный протокол к нему (2004 г.).
Присоединение Казахстана к этим договорам имеет решающее значение в укрепленной системе контроля над ядерными
материалами. После распада Советского
Союза Казахстан унаследовал четвертый
по величине ядерный арсенал и ряд размещенных на своей территории объектов
и материалов, являвшихся неотъемлемой
частью советской ядерной программы.
Это наследие вызвало серьезную озабоченность международного сообщества

Қазіргі уақытта ядролық қаруды таратпау режимі бес негізгі халықаралық
құралды қамтиды: 1968 жылы қол қойылған Ядролық қаруды таратпау туралы
шарт (ЯҚТШ); Атом энергиясы жөніндегі
халықаралық агенттіктің (МАГАТЭ) кепілдіктер жүйесі; ядролық экспорттау
жөніндегі нұсқаулықтар және оларға
байланысты ұлттық бақылау; 1996 жылы
қабылданған, бірақ әлі күшіне енбеген
Ядролық сынақтарға жаппай тыйым
салу туралы шарт (ЯСЖТШ) сияқты ядролық сынақтарға тыйым; және ядролық
қарудан азат аймақтар (ЯҚАА) туралы
аймақтық келісімдер. ЯҚТШ-ның, осы
маңызды халықаралық шарттың және
ядролық қаруды таратпау режимінің
өзге элементтерінің басты мақсаты – Қытай, Франция, КСРО/Ресей, Ұлыбритания
және Америка Құрама Штаттарының
ядролық қаруы бар мемлекет мәртебесін шектеу.
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан
ядролық қаруы жоқ мемлекет ретінде
ЯҚТШ (1993) және ЯСЖТШ (1996) сияқты
ядролық қаруды таратпау туралы негізгі
шарттарға қосылып, МАГАТЭ кепілдіктер
туралы келісіміне қол қойды (1994) және
қосымша хаттаманы қабылдады (2004).
Қазақстанның осы келісім-шарттарға қосылуының нығайтылған ядролық сақтау
жүйесіндегі маңызы зор. Кеңес Одағы
ыдырағаннан кейін Қазақстанға әлемдегі төртінші ірі ядролық арсенал мұра
болып қалды және аумағында кеңестік
ядролық бағдарламаға кіретін бірқатар объектілер мен материалдар болды. Бұл мұра халықаралық қоғамның
алаңдаушылығын туғызды. Атап айтқанда: 1) (егер Қазақстан «ядролық клубқа»
қосылу туралы шешім қабылдаса) ре-
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по двум причинам: 1) возможность увеличения числа государств, обладающих ядерным оружием (если бы Казахстан решил
присоединиться к «ядерному клубу»), что
могло бы создать опасный прецедент для
режима; и 2) распространение ядерных материалов, технологий и ноу-хау – случайно,
путем кражи или из-за слабого обеспечения безопасности и сохранности. Поэтому,
когда в 1993 году Парламент Казахстана
одобрил присоединение к ДНЯО как НЯО, а
затем в 1996 году все ядерное оружие, размещенное на территории Казахстана, было
перемещено в Россию, это сняло обеспокоенность многих внешних наблюдателей.
Подписание соответствующих соглашений
между Казахстаном и МАГАТЭ в июле 1994
года также было чрезвычайно важным, и
все вышеупомянутые объекты и материалы
были охвачены гарантиями.
Предполагается, что решение Казахстана о разоружении было основано на ряде
факторов, а именно международном давлении, стремлении интегрироваться в международное сообщество и гарантированной
помощи Запада в демонтаже его ядерного
оружия и объектов. Иными словами, сохранение советского ядерного наследия
привело бы к санкциям и изоляции, тогда
как отказ от него означал международное
признание, авторитет, инвестиции и безопасность. Возможно, Казахстан пошел по
пути разоружения по более важной причине – потому что у населения Казахстана
появилась аллергия на ядерное оружие. Это
было основано на негативном восприятии
Семипалатинского ядерного полигона, причинившего огромный вред народу Казахстана. СССР использовал площадь в 18 тыс.
кв. км в качестве основной площадки для
проведения ядерных испытаний. В период
между 1949 годом и прекращением атомных испытаний в 1989 году на испытательном полигоне было проведено 456 взрывов. Жизнь и здоровье около 1,6 миллиона
человек были принесены в жертву советской ядерной программе.
Вклад Казахстана в дело укрепления
режима ядерного нераспространения не
ограничился периодом от начала до середины 1990-х годов, когда он присоединился
к существующим международным договорам и соглашениям. Фактически Казахстан
в течение 2000-х годов продолжал рас186

жимге қауіп төндіретін ядролық қаруы
бар мемлекеттердің саны көбеюші еді
және 2) ядролық материалдар, технологиялар және ноу-хау кездейсоқ түрде, ұрлық арқылы немесе қауіпсіздіктің
нашарлауына байланысты таралушы еді.
Сондықтан, 1993 жылы Қазақстан Парламенті ядролық қаруы жоқ мемлекет
ретінде ЯҚТШ-ға қосылуды мақұлдап,
1996 жылы Қазақстан аумағында орналасқан барлық ядролық қару Ресейге
көшірілген соң көптеген сыртқы бақылаушылардың алаңдаушылығы басылды.
1994 жылдың шілдесінде Қазақстан мен
МАГАТЭ арасында тиісті келісімдерге қол
қойылу да өте маңызды болып, жоғарыда аталған барлық құралдар мен материалдарды кепілдікке алды.
Қазақстанның қарусыздану туралы
шешімі бірқатар факторларға, атап айтқанда халықаралық қысымға ұшырауына, халықаралық қоғаммен ықпалдасу
ниетіне және Батыстың ядролық қару
мен құралдарды бөлшектеуге көмек
көрсетуге кепілдік беруіне негізделді.
Басқаша айтқанда, кеңестік ядролық
мұраны сақтап қалу санкциялар мен
оқшаулануға әкелер еді, ал олардан бас
тарту халықаралық деңгейде танылуды,
беделге ие болуды, инвестициялар мен
қауіпсіздікті білдіреді. Қазақстанның қарусыздану жолында ілгерілеуі халықтың
ядролық қаруға қарсы тұруына байланысты болуы да мүмкін. Бұл қазақстандықтарға үлкен зиян келтірген Семей
ядролық сынақ полигонының теріс
ықпалынан туындаған болатын. КСРО
ядролық сынақтардың негізгі орны
ретінде 18,000 шаршы километр алаңды
пайдаланды. 1949 жылдан атом сынақтары тоқтатылған 1989 жылға дейін сынақ
полигонында жалпы 456 ядролық сынақ
өткізілді. Кеңестік ядролық бағдарлама
салдарынан 1,6 миллионға жуық адамның өмірі мен денсаулығына зиян келді.
Қазақстанның ядролық қаруды таратпау режимін нығайтуға қосқан үлесі
1990-жылдардың басында және ортасында қолданыстағы халықаралық
шарттар мен келісімдерге қосылған
кезбен аяқталмады. Шын мәнінде, Қазақстан 2000-шы жылдары ядролық қаруды таратпау және қарусыздануды сы-
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сматривать вопрос о нераспространении
и разоружении в качестве краеугольного
камня своей внешней политики. В этом отношении Казахстан предложил и продвинул
несколько инициатив. Одним из наиболее
значительных усилий стало создание в 2006
году зоны, свободной от ядерного оружия,
в Центральной Азии (ЦАЗСЯО) вместе с
другими государствами региона – Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и
Узбекистаном. Это первая ЗСЯО, полностью
расположенная в северном полушарии. Условия ЦАЗСЯО запрещают производство,
испытание или хранение любых ядерных
взрывных устройств, а также получение
или предоставление какой-либо помощи в области создания ядерного оружия.
Среди прочего, ЦАЗСЯО служит мощным
контрпримером для иранской и северокорейской политики балансирования на
грани ядерной войны. Еще одной важной
инициативой, выдвинутой Казахстаном,
было предложение о размещении на своей территории первого Банка низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Президент Казахстана Назарбаев озвучил эту
идею на совместной пресс-конференции с
президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в Астане в 2009 году. Совет управляющих МАГАТЭ одобрил эту инициативу,
и 28 августа 2017 года на Ульбинском металлургическом заводе был открыт данный
топливный банк. Идея, лежащая в основе
этого предложения, заключается в том, что
страны могут покупать ядерное топливо из
банка МАГАТЭ, если они не могут закупить
его на международном рынке, и поэтому он
создаст стимулы воздерживаться от строительства объектов по производству ядерного топлива, тем самым сводя к минимуму
распространение чувствительных ядерных
технологий. Помимо инициативы по банку
ядерного топлива Казахстан сосредоточил
свои усилия на реализации одной из основных целей ДВЗЯИ, а именно содействии
тому, чтобы ни один ядерный взрыв не
остался незамеченным. Особое значение
имеет наличие в Казахстане пяти станций
мониторинга, сертифицированных и интегрированных в Международную систему
мониторинга (МСМ) ДВЗЯИ. МСМ безошибочно обнаружила и оценила все ядерные
испытания, проведенные Северной Кореей
в 2006, 2009, 2013, 2016 и 2017 годах. Эти

ртқы саясаттың іргетасы ретінде қарауды
жалғастырды. Осыған байланысты Қазақстан бірқатар бастамаларды ұсынды
және қолдады. 2006 жылы басқа өңірлік
мемлекеттер – Қырғызстан, Тәжікстан,
Түрікменстан және Өзбекстанмен бірге Орталық Азиядағы ядролық қарудан азат аймақтың (ОАЯҚАА) құрылуы
ең маңызды жетістіктердің бірі болды.
Бұл аймақ бүкіл Солтүстік жарты шарда орналасқан алғашқы ОАЯҚАА болып
табылады. ОАЯҚАА ережелеріне сәйкес, қандай да бір ядролық жарылғыш
құрылғыларды өндіруге, сынауға немесе
иеленуге, сондай-ақ ядролық қаруландыру бойынша кезкелген көмек көрсетуге немесе қабылдауға тыйым салынады. Сонымен қатар, ОАЯҚАА Иран мен
Солтүстік Кореяның ядролық соғыс шегінде саясат жүргізуіне қарсы күшті мысал болып табылады. Қазақстан ұсынған
тағы бір маңызды бастама – оның аумағында алғашқы МАГАТЭ Төмен байытылған уран банкін орналастыру туралы ұсынысы. Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев осы идеяны 2009
жылы Иран Президенті Махмуд Ахмадинежадпен бірге Астанада өткен баспасөз
мәслихатында
жариялады.
МАГАТЭ
Басқарушылар Кеңесі бұл бастаманы
мақұлдап, 2017 жылдың 28 тамызында
Үлбі металлургия зауытында ядролық
отын банкі ашылды. Бұл ұсыныс бойынша нарықта ядролық отын сатып алу
мүмкіндігі болмаған жағдайда, елдер
оны МАГАТЭ банкінен сатып ала алады.
Сондықтан бұл жағдай ядролық отынды
өндіруге қабілетті құрылыс объектілерін
салудан бас тартуға ынталандырып,
ядролық технологиялардың таралуын
барынша азайтады. Отын банкімен қатар, Қазақстан өзінің негізгі күш-жігерін
ЯСЖТШ негізгі мақсаттарының бірін жүзеге асыруға, яғни ядролық жарылыстың
ескерусіз қалмауын қамтамасыз етуге
жұмылдырды. Қазақстанда ЯСЖТШ Халықаралық мониторинг жүйесіне (IMS)
біріктірілген және сертификатталған бес
бақылау станциясының болуы ерекше
маңызды. IMS 2006, 2009, 2013, 2016
және 2017 жылдары Солтүстік Корея жүзеге асырған барлық ядролық сынақтарды дұрыс анықтап, бағалады. Қазақстан
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инициативы, выдвинутые Казахстаном, показывают, что страна играла и продолжает
играть положительную роль в продвижении режима ядерного нераспространения.
Помимо тех факторов, о которых уже
упоминалось, существует, по меньшей
мере, еще одно объяснение того, почему
Казахстан по-прежнему активно участвует в
вопросах глобального ядерного нераспространения и рассматривает их продвижение
как важнейшую внешнеполитическую задачу. В 2009 году Казахстан стал крупнейшим в
мире производителем и экспортером природного урана и, следовательно, стремился
создать для себя нишу на растущем рынке
ядерной энергии. В настоящее время правительство Казахстана не только планирует
дальнейшее увеличение добычи и экспорта
урана, но и стремится производить ядерное топливо с добавленной стоимостью, а
не просто уран. Недавний доклад МАГАТЭ
показывает, что, несмотря на катастрофу
на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году и
обеспокоенность по поводу безопасности
использования атомной энергии, в 15 странах идет строительство 60 атомных энергетических реакторов, и ожидается, что до
2025 года 30-35 новых реакторов будут подключаться к сети каждый год. Такие высокие показатели последний раз наблюдались
в 1984 году, когда к сети было подключено
33 новых реактора. Более того, в ближайшие пять лет ожидается дефицит урановой
руды из-за растущего спроса со стороны таких стран, как Китай, Индия, Южная Корея и
Россия. Следовательно, Казахстан заинтересован в дальнейшем увеличении мирового
спроса на ядерные материалы.
В заключение необходимо отметить, что
факторы, определяющие подход Казахстана
к вопросам ядерного нераспространения
и разоружения, связаны с историческими,
экономическими и политическими соображениями. Страна стремится позиционировать себя как ответственный и надежный
поставщик ядерной продукции. Казахстан
проводит амбициозную внешнюю политику и стремится стать ключевым игроком в
ядерном миропорядке. Усилия страны по
нераспространению, предпринятые до сегодняшнего дня, дают понять, что, скорее
всего, Казахстан и в будущем продолжит
политику поддержки ядерного нераспространения.
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ұсынған бұл бастамалар елдің ядролық
қаруды таратпау режимінде елеулі рөл
атқарып келе жатқанын көрсетеді.
Бұл факторларға қоса, Қазақстанның
неліктен жаһандық ядролық қаруды
таратпау ісінде әлі де белсенді болып
отырғаны және оны сыртқы саясаттың
негізгі мақсаты ретінде белгілегені туралы тағы бір түсініктеме бар. 2009 жылы
Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші
және экспорттаушы болды және осылайша өсіп келе жатқан ядролық энергетика нарығында өз орнын қалыптастыруға тырысты. Қазіргі уақытта Қазақстан
Үкіметі уран өндіруді және экспорттауды
одан әрі арттыруды жоспарлап қана қоймай, сондай-ақ уранмен қатар қосылған
құны жоғары ядролық отынды өндіруді
де жоспарлап отыр. МАГАТЭ-нің соңғы
есебіне сәйкес, 2011 жылы Жапониядағы Фукусима апатына және ядролық
энергияны пайдалану қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықтарға қарамастан
15 елде 60 ядролық энергетикалық реактор салынып жатса, 2025 жылға қарай желіге 30-35 жаңа реактор қосылады деп күтілуде. Бұл жоғары көрсеткіш
соңғы рет 1984 жылы желіге 33 жаңа реактор қосылған кезде байқалды. Бұдан
басқа, келесі бес жылда Қытай, Үндістан,
Оңтүстік Корея және Ресей секілді елдердің сұранысына байланысты уран
кенінің тапшылығы күтіледі. Демек, Қазақстан ядролық материалдарға әлемдік
сұраныстың одан әрі өсуіне мүдделі.
Қорытындылай келе, Қазақстанның
ядролық қаруды таратпау және қарусыздануға қатысты ұстанымдарына түрткі
болған факторлар тарихи, экономикалық және саяси жағдайлармен байланысты. Қазақстан өзін ядролық өнімдердің
жауапты және сенімді жеткізушісі ретінде танытуға тырысуда. Қазақстан белсенді сыртқы саясатқа ие және жаһандық ядролық тәртіптің негізгі ойыншысы
болуға ұмтылуда. Қазақстанның бүгінге
дейін ядролық қаруды таратпауда жеткен жетістіктері елдің болашақта ядролық қаруды таратпауды қолдауға бағытталған
саясатын
жалғастыратынын
көрсетеді.
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КАЗАХСТАН И ПРОГРАММА НАТО
«ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА»
ҚАЗАҚСТАН МЕН НАТОНЫҢ «БЕЙБІТШІЛІК ЖОЛЫНДАҒЫ
СЕРІКТЕСТІК» БАҒДАРЛАМАСЫ
Даурен Абен*
Казахстан развивает двусторонние отношения с Организацией Североатлантического договора (НАТО) начиная с
1992 года, когда страна присоединилась
к Совету Североатлантического сотрудничества (ССАС), учрежденного НАТО в
декабре 1991 года в качестве площадки
для обсуждения и координации вопросов безопасности с новыми партнерами.
Практическое сотрудничество Казахстана
в области безопасности с НАТО официально началось в мае 1994 года, когда он
подписал рамочный документ программы
«Партнерство ради мира» (ПРМ), запущенной в январе 1994 года, чтобы обеспечить развитие взаимодействия между
НАТО и государствами, не являющимися
членами альянса, в евроатлантическом
регионе. Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), заменивший ССАС в 1997
году, является основной платформой для
диалога по вопросам безопасности между НАТО и Казахстаном, обеспечивающей
общие политические рамки для сотрудничества в рамках программы ПРМ, а на
национальном уровне сотрудничество
поддерживается через одно из посольств
государств-членов НАТО, являющееся контактным пунктом.
По оценке Специального представителя Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, Казахстан является самым активным
партнером альянса в регионе. Важным
механизмом осуществления взаимного
сотрудничества является Индивидуальный план действий партнерства (ИПДП),
который совместно разрабатывается и
согласовывается на двухлетней основе начиная с 2006 года. Благодаря ИПДП альянс

Қазақстан мен НАТО арасындағы екіжақты қарым-қатынастар НАТО-ның
1991 жылы желтоқсанда жаңа серіктестермен
қауіпсіздік
мәселелерін
талқылау және үйлестіру мақсатында
құрылған Солтүстік Атлантикалық Ынтымақтастық Кеңесіне (САЫК) 1992 жылы
Қазақстанның қатысуымен басталды.
Қазақстанның НАТО-мен іс жүзінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастығы 1994 жылдың мамыр айында Еуроатлантикалық кеңістікте НАТО
елдері мен одаққа мүше емес мемлекеттер арасындағы өзара әрекеттестіктің дамуын қамтамасыз ету үшін 1994
жылы қаңтарда басталған «Бейбітшілік
жолындағы серіктестік» (БЖС) бағдарламасының негіздемелік құжатына қол
қойылған кезде ресми түрде басталды.
Еуроатлантикалық серіктестік кеңесі
(ЕАСК) НАТО-Қазақстан арасындағы
қауіпсіздік диалогы және БЖС бағдарламасы аясында саяси ынтымақтастық
шеңберінің негізгі тұғырнамасы болып,
1997 жылы САЫК-ның орнын алмастырды. Ал ұлттық деңгейде ынтымақтастық
байланыс нүктесі ретінде қызмет ететін
НАТО-ға мүше мемлекеттердің елшіліктерінің бірі арқылы қамтамасыз етіледі.
НАТО Бас хатшысының Кавказ және
Орталық Азия бойынша арнайы өкілі
Джеймс Аппатурайдың айтуынша, Қазақстан аймақтағы одақтың ең белсенді
серіктесі болып табылады. Ынтымақтастықты жүзеге асырудың негізгі тетігі
2006 жылы екіжылдық негізде бірлесіп
әзірленген және келісілген Серіктестік іс-қимылдарының жеке жоспары
(СІЖЖ) болып табылады. СІЖЖ арқылы
одақ Қазақстанның нақты мүдделері мен

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dauraben@gmail.com
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может адаптировать свое содействие к
конкретным интересам и приоритетным
потребностям Казахстана и сосредоточиться на деятельности, которая лучше
всего способствует совершенствованию и
укреплению сектора обороны и безопасности страны. С 1995 года в рамках ПРМ
Казахстан участвовал в ряде программных
мероприятий, включая военную реформу,
военное сотрудничество, гражданско-военные отношения, разработку планов
гражданской обороны и реагирование на
чрезвычайные ситуации, образование, обучение и научное сотрудничество.
При проведении реформы сектора обороны и безопасности НАТО предоставил
значительный объем знаний и опыта, которые Казахстан использовал для построения концептуальных рамок процесса институциональных реформ в Министерстве
обороны и вооруженных силах; при этом
Казахстан присоединился к Плану действий
Партнерства по институциональному оборонному строительству, в рамках которого
оказывается содействие в установлении
эффективного судебного надзора и надлежащих командных механизмов для соответствующих учреждений. Начиная с
2002 года Казахстан участвует в Процессе
планирования и анализа (ПАРП) ПРМ для
обеспечения и улучшения взаимодействия
между своими вооруженными силами и
воинскими частями государств-членов
НАТО с акцентом на аэромобильные войска. В этой связи важным и перспективным
направлением сотрудничества является
постоянная совместная работа с НАТО по
дальнейшему развитию миротворческого
потенциала Казахстана, поскольку Астана
рассматривает проведение основных миротворческих и гуманитарных операций
в рамках многонациональных структур в
качестве инструмента, который поможет
армии и силам безопасности страны в
приобретении практического опыта современных методов ведения боевых действий в реальных условиях.
Первым примером такого взаимодействия было участие национальных миротворцев Казахстана в составе Центральноазиатского батальона в серии ежегодных
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басым қажеттіліктеріне көмек көрсете
алады. Осылайша, елдің қорғаныс және
қауіпсіздік саласын нығайтуға да үлес қосады. 1995 жылдан бері Қазақстан БЖС
аясында қорғаныс реформасы, әскери
ұйымдар арасындағы ынтымақтастық,
азаматтық-әскери қатынастар, азаматтық төтенше жағдайларды жоспарлау
және апаттарға қарсы әрекет ету, білім
беру, оқыту және ғылыми ынтымақтастықты қамтитын бірқатар бағдарламалық іс-шараларға қатысты.
Қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы реформалар шеңберінде НАТО
Қазақстанға Қорғаныс Министрлігі мен
Қарулы Күштерінің институционалдық
реформа үдерісінде елеулі тәжірибе
көрсетті. Соның ішінде тиісті мекемелер
үшін тиімді сот қадағалауды және тиісті
командалық шараларды белгілеу бойынша көмек көрсеткен Қорғаныс институттарын күшейту бастамасы жөніндегі серіктестік іс-қимыл жоспарына
қатысуды да атап өткен жөн. Қазақстан
2002 жылдан бастап қарулы күштері мен
НАТО-ға мүше мемлекеттердің әскери
бөлімдерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету және жетілдіру үшін Әскери-әуе күштерінің өзектілігіне назар
аудара отырып, БЖС Жоспарлау және
шолу үдерісіне (ЖШҮ) қатысты. Осыған
орай, Қазақстанның бітімгерлік әлеуетін
одан әрі дамыту бойынша НАТО-мен
бірлескен жұмыстар ынтымақтастықтың
маңызды және жетілдірілген бағыттарының бірі болып табылады. Себебі, Астана бітімгерлік және гуманитарлық операцияларды көпұлтты шеңберде өткізуді
елдің әскери және қауіпсіздік күштеріне
шынайы өмір жағдайында заманауи
соғыс тәжірибесін алуға көмектесетін
құрал ретінде қарастырады.
1997-2000 жылдары БЖС бағдарламасы аясында АҚШ пен НАТО-ның демеушілігімен өткізілген бірқатар жыл
сайынғы әскери оқу-жаттығуларға Қазақстандық ұлттық бітімгершілердің
Орталық Азия батальонының бөлігі ретінде қатысуы бұл әрекеттестіктің
алғашқы мысалы болды. 2000 жылдың
қаңтарында Президент Нұрсұлтан На-

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

военных учений США и НАТО, проводившихся в рамках программы ПРМ с 1997 по
2000 годы. В январе 2000 года президент
Нурсултан Назарбаев издал указ о создании отдельного казахстанского миротворческого батальона («Казбат»), состоящего
из военнослужащих по контракту. В 2002
году Министерство обороны рассматривало возможность отправки казахстанских
миротворцев в Афганистан, но в конечном
итоге какого-либо политического решения принято не было, в основном, из-за
сильной внутренней оппозиции. Стоит отметить, что Казахстан, тем не менее, оказывал содействие НАТО в его операции в
Афганистане, предоставив права на перелет и разрешив использовать свою территорию для транзита войск и предметов
снабжения. Первый миротворческий опыт
«Казбата» состоялся в Ираке в составе
многонациональных сил по стабилизации
под руководством США с 2003 по 2008 год.
Девять миротворческих контингентов общей численностью 290 военных инженеров и медицинских сотрудников сменяли
друг друга в течение пяти лет, способствуя
послевоенному восстановлению Ирака.
В последующие годы Казахстан продолжил развивать свой национальный миротворческий потенциал, главным образом,
в рамках ПАРП, путем участия в военных
учениях и обмене опытом по вопросам
планирования, выполнения и поддержки миротворческих операций. Начиная с
2003 года Казахстан сотрудничал с Великобританией, США и другими заинтересованными странами в проведении ежегодных совместных учений «Степной орел»,
направленных на укрепление возможностей по миротворчеству и поддержанию
мира. В октябре 2007 года 38-я отдельная
воздушно-штурмовая бригада была переименована в Казахстанскую миротворческую бригаду («Казбриг»), а «Казбат» стал
частью «Казбрига». В настоящее время
«Казбриг» входит в состав Аэромобильных войск Казахстана и состоит из трех
батальонов. «Казбат-1» предназначен для
участия в миротворческих миссиях ООН,
«Казбат-2» предназначен для использования в миротворческих операциях под эги-

зарбаев келісім-шарт бойынша әскери
қызмет атқаратын әскери қызметшілерден тұратын қазақстандық бітімгершілік
батальонын (Қазбат) құру туралы қаулы
қабылдады. 2002 жылы Қорғаныс министрлігі қазақстандық бітімгершілерді
Ауғанстанда орналастыру мүмкіндігін
қарастырды, бірақ күшті отандық оппозиция салдарынан ешқандай саяси
шешім қабылданбады. Қазақстанның
осы уақытқа дейін әуе кеңістігі арқылы
өтуді қамтамасыз етіп, өз аумағын әскерлер мен жүктердің транзиті үшін пайдалануға рұқсат беруі арқылы Ауғанстандағы операция бойынша НАТО-ға көмек
көрсеткенін айта кету керек. Қазбаттың
алғашқы бітімгершілік тәжірибесі 20032008 жылдары АҚШ бастаған көпұлтты
тұрақтандыру күші құрамында Иракта
орналастыру болды. Бес жыл бойы 290
әскери инженер мен медицина қызметкерінен құралған 9 бітімгерлік контингенті соғыстан кейінгі Ирактың қалпына
келуіне ықпал етті.
Кейінгі жылдары Қазақстан әсіресе
ЖШҮ шеңберінде бітімгерлік операцияларды жоспарлау, іске асыру және
қолдау бойынша тәжірибе алмасу және
әскери оқу-жаттығуларға қатысу арқылы
ұлттық бітімгерлік әлеуетін дамытуды
жалғастырды. 2003 жылдан бастап Қазақстан бітімгершілік пен бейбітшілікті
қолдау мүмкіндіктерін нығайтуға бағытталған жыл сайынғы «Дала қыраны»
оқу-жаттығуын өткізуде Ұлыбритания,
АҚШ және басқа да мүдделі елдермен
серіктестік орнатты. 2007 жылдың қазан
айында 38-ші арнайы атқыштар бригадасы Қазақстан бітімгерлік бригадасы
(Қазбриг) болып өзгертілді және Қазбат осы бригаданың бөлігіне айналды.
Қазіргі уақытта Казбриг Қазақстанның
Әскери-әуе күштері құрамына кіреді
және үш батальоннан тұрады. Қазбат-1
батальоны БҰҰ-ның бітімгерлік миссияларына қатысады, ал Қазбат-2 Ұжымдық
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы аясындағы бітімгерлік операцияларға қатысу үшін құрылған. Қазбат-3 Казбригтің
резервтік бөлімшесі болып саналады.
550 әскери қызметкері бар Қазбат-1 ба191
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дой Организации Договора о коллективной безопасности, а «Казбат-3» считается
резервным подразделением «Казбрига».
«Казбат-1», насчитывающий 550 военнослужащих, прошел аттестацию НАТО,
которая подтвердила способность батальона работать в многонациональной миротворческой среде под мандатом Совета
Безопасности ООН, в том числе в рамках
операций по поддержанию мира под эгидой НАТО.
В июле 2008 года в рамках плана сотрудничества между Казахстаном и НАТО в
Военном институте сухопутных войск в Алматы был открыт первый учебный центр
ПРМ в Центральной Азии, который называется «КАЗЦЕНТ», а в декабре 2010 года
он был аккредитован НАТО как учебно-образовательный центр партнерства. Основной задачей центра является обучение
соответствующего военного персонала, в
том числе военных из государств-членов и
партнеров НАТО, назначенных для участия
в миротворческих операциях. Его учебная
программа включает курсы по английской
военной терминологии в условиях многонациональных операций, административные и кадровые процедуры НАТО, военно-гражданское взаимодействие, а также
курс по истории, экономике и культуре
Центральной Азии и Афганистана.
Одной из сфер сотрудничества между
Казахстаном и НАТО является борьба с
международным терроризмом. В рамках
Плана действий Партнерства по борьбе с
терроризмом Казахстан делится с НАТО соответствующей информацией и анализом,
укрепляет свой национальный потенциал
по борьбе с терроризмом, совершенствует межведомственное сотрудничество и
укрепляет безопасность границ. Разработка планов гражданской обороны и защиты населения является еще одним ключевым направлением сотрудничества по
линии ПРМ между Казахстаном и НАТО, а
национальная система реагирования на
чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия извлекла пользу от участия в мероприятиях по повышению квалификации,
организованных Евроатлантическим координационным центром по реагированию
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тальоны БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мандаты бойынша көпұлтты бітімгершілік
ортасында, оның ішінде НАТО бастаған
бітімгерлік операцияларда жұмыс істеу
қабілетін растайтын НАТО сертификатын
алды.
2008
жылдың
шілдесінде
Қазақстан-НАТО ынтымақтастық жоспары
бойынша Алматы қаласындағы Құрлық
әскерлерінің Әскери институтында КАЗЦЕНТ деп аталатын Орталық Азиядағы
алғашқы БЖС оқу орталығы ашылды
және 2010 жылдың желтоқсанында
НАТО тарапынан Серіктестік оқу орталығы ретінде аккредиттелді. Орталықтың
негізгі мақсаты – бітімгершілік операцияларына қатысу үшін тиісті әскери
қызметкерлерді, соның ішінде НАТО-ға
мүше және серіктес мемлекеттердің
әскери қызметкерлерін дайындау. Оның
оқу жоспары көпұлтты операциялардағы ағылшын әскери терминологиясы,
НАТО әкімшілік және кадрлық рәсімдері,
әскери-азаматтық өзара әрекеттесу, сондай-ақ Орталық Азия мен Ауғанстанның
тарихы, экономикасы мен мәдениеті
курстарын қамтиды.
НАТО-Қазақстан
ынтымақтастығы
бағыттарының бірі – халықаралық лаңкестікке қарсы күрес. Қазақстан Лаңкестікке қарсы іс-қимыл жоспары шеңберінде НАТО-мен тиісті ақпараттармен
және талдаулармен алмасып, ұлттық лаңкестікке қарсы мүмкіндіктерін кеңейтеді,
ведомствоаралық
ынтымақтастықты
жақсартады және шекара қауіпсіздігін
нығайтады. Азаматтық төтенше жағдайларды жоспарлау Қазақстан мен НАТО
арасындағы БЖС ынтымақтастығының
тағы бір маңызды бағыты болып табылады. Ұлттық төтенше жағдайда әрекет ету және апаттарды басқару жүйесі
одақтың Еуроатлантикалық апаттарға
қарсы әрекет етуді үйлестіру орталығы
тарапынан
ұйымдастырылған
озық
оқыту іс-шараларына қатысудан пайда
көрді. 2009 жылдың қыркүйек айында орталық Алматы облысында «Жетісу-2009» оқу-жаттығу шарасын өткізу үшін Қазақстан Республикасының
Төтенше жағдайлар министрлігімен

ГЛАВА 2. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРАЗИЙСКИХ
СТРАН: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРМАТЫ
2-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ САЯСИ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

на стихийные бедствия и катастрофы. В
сентябре 2009 года центр сотрудничал с
Министерством по чрезвычайным ситуациям Казахстана в проведении полевых
учений по ликвидации последствий стихийных бедствий под кодовым названием
«Жетысу-2009» в Алматинской области.
Гражданские и военные команды из более
чем 20 стран приняли участие в учении,
направленном на расширение сотрудничества в чрезвычайных ситуациях путем
применения механизмов и возможностей
реагирования на стихийные бедствия.
Стороны также вовлечены в научное
сотрудничество посредством программы
НАТО «Наука ради мира и безопасности»,
по которой Казахстан получил гранты на
более чем 20 совместных исследовательских проектов. Тематика исследований
включает радиологические риски в Центральной Азии, интегрированное управление водными ресурсами, безопасность
киберпространства и новые технологии
строительства сейсмостойких конструкций. НАТО также уделяет пристальное внимание информированию общественности
об альянсе и пользе его партнерства с Казахстаном. В частности, в 2007 году НАТО
оказал содействие Казахскому национальному университету имени аль-Фараби в
Алматы в создании Ресурсно-информационного центра НАТО, который организует
регулярные тематические мероприятия,
посвященные НАТО. Кроме того, в 2008
году в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан в Астане открылась депозитарная библиотека
НАТО, куда НАТО направляет мультимедийные материалы и публикации для использования студентами, исследователями
и практикующими специалистами. Примечательно, что в июне 2009 года в Астане состоялся третий Форум безопасности
СЕАП, посвященный ситуации в Афганистане, перспективам региональной безопасности в Центральной Азии и на Кавказе, а также энергетическим вопросам.
Подводя итог, важно отметить, что сотрудничество по программе ПРМ НАТО
помогает Казахстану принимать меры в
ответ на угрозы безопасности, связанные

серіктестік орнатты. 20-дан астам елдің азаматтық және әскери командалары табиғи апаттарға қарсы әрекет ету
тетіктері мен мүмкіндіктерін іс жүзінде
қолдану арқылы төтенше жағдайларда
ынтымақтастықты күшейту мақсатында
өткізілген оқу-жаттығуға қатысты.
Тараптар сондай-ақ, НАТО-ның «Бейбітшілік және қауіпсіздік үшін ғылым»
бағдарламасы арқылы ғылыми ынтымақтастыққа да қатысады. Бұл бағдарлама аясында Қазақстан 20-дан астам
бірлескен ғылыми жобаға гранттық
марапаттар алды. Зерттеу тақырыптары – Орталық Азиядағы радиологиялық қауіптер, су ресурстарын кешенді
басқару, кибер-желілердің қауіпсіздігі және сейсмикалық төзімді құрылыс
үшін жаңа технологиялар. Сонымен қатар, НАТО одақ пен оның Қазақстанмен
әріптестігінің артықшылықтары туралы
халықтың хабардарлығын арттыруға да
баса назар аударады. Атап айтқанда,
2007 жылы НАТО Алматыда орналасқан
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде НАТО тақырыбында іс-шараларды тұрақты түрде өткізіп тұратын
НАТО жөніндегі ресурстық және ақпараттық орталығын құруға көмек көрсетті. Бұдан басқа, 2008 жылы Астана қаласында Қазақстан Республикасы Ұлттық
академиялық кітапханасында НАТО-ның
Депозитарийлік кітапханасы ашылды.
НАТО бұл кітапханаға студенттердің,
зерттеушілердің және практиктердің
пайдалануына арналған мультимедиалық материалдар мен жарияланымдарды жібереді. Тағы бір айта кететін маңызды жәйт, 2009 жылдың маусым айында
Астанада Ауғанстандағы ахуалға, Орталық Азиядағы және Кавказдағы аймақтық қауіпсіздік перспективаларына,
сондай-ақ энергетикалық мәселелерге
назар аударған ЕАСК-ның III Қауіпсіздік
форумы өтті.
Қорытындылай келе, НАТО-ның БЖС
бағдарламасы аясындағы ынтымақтастықтың Қазақстанға лаңкестік, діни
экстремизм, этникалық қақтығыстар,
ұйымдасқан қылмыс, есірткінің заңсыз
айналымы, жаппай қырып-жоятын қа193
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с терроризмом, религиозным экстремизмом, этническими конфликтами, организованной преступностью, контрабандой
наркотиков, распространением оружия
массового уничтожения и другими вызовами. Казахстан не преследует цели стать
полноправным членом альянса, но институциональное взаимодействие с НАТО
имеет существенное значение для Казахстана, поскольку оно не только способствует укреплению его вооруженных сил,
но и содействует региональной стабильности, расширяет сотрудничество в области безопасности в Центральной Азии, а
также смягчает внешнее давление со стороны соседних крупных держав.

руды таратпау және басқа да қауіпсіздік
қатерлерін жоюға көмек көрсеткенін
атап өткен жөні. Қазақстан одаққа толық мүше болуды көздемейді, алайда
Қазақстан үшін НАТО-мен институттандырылған өзара іс-қимыл өте маңызды.
Себебі ол әскери күштерін нығайтуға
ғана емес, сонымен бірге аймақтық
тұрақтылықты арттырып, Орталық Азиядағы қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты нығайтады және көрші
алып елдердің сыртқы қысымын төмендетеді.
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ГЛАВА 3. ТРАСПОРТИРОВАКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ЛОГИСТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
3-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

ТРАНСКАСПИЙСКИЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ МАРШРУТЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРАНСКАСПИЙ ҚҰБЫР ЖЕЛІЛЕРІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ
МЕН КЕЛЕШЕГІ
Лидия Пархомчик*
Перед лицом растущих противоречий в
энергетических отношениях между Россией и Европейским Союзом (ЕС) внимание
международного сообщества привлекает
Каспийский регион. Страны региона с богатыми запасами углеводородов, а именно
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан,
рассматриваются ЕС в качестве жизненно
важных энергетических партнеров, которые в будущем могут обеспечивать поставку энергоресурсов в Европу. Поэтому
Баку, Астана и Ашхабад заняли особое
место в стратегии ЕС по диверсификации
нефтегазовых поставок.
Последняя геополитическая конфронтация между Россией и странами Запада
возобновила интерес к транскаспийским
трубопроводам, особенно Транскаспийскому газопроводу (ТКГП), предназначенному для транспортировки туркменского газа с восточного берега Каспийского
моря через подводный трубопровод к каспийскому берегу Азербайджана и далее
через Турцию в Европу. Следует отметить,
что впервые попытка реализации проекта
ТКГП была сделана в 1996 году, когда идея
проекта была предложена и активно лоббировалась США. По проекту трубопровод
стоимостью свыше 2,4-3 млрд. долл. США
должен был иметь протяженность 300 километров и ежегодно поставлять 16 млрд.
кубометров (м3) газа на турецкий рынок и
14 млрд. м3 европейским потребителям.
В 1999 году туркменское правительство утвердило предварительные технико-экономические обоснования, которые
проводились американскими энергетическими компаниями «Enron» и «Unocal» и
финансировались правительством США.
Более того, после достижения соглаше-

Ресей мен Еуропалық Одақ (ЕО)
энергетикалық
қарым-қатынастарында соңғы кезде барған сайын артып
бара жатқан мәселелер халықаралық
қауымдастықтың назарын Каспий аймағына аударды. Аймақтың көмірсутегі
ресурстарына бай елдері, атап айтқанда,
Әзірбайжан, Қазақстан және Түркіменстан ЕО тарапынан болашақта Еуропаға
энергия жеткізілімін кепілдікке алатын
басты энергетикалық серіктестер ретінде қарастырылады. Сондықтан, Баку,
Астана және Ашхабад ЕО-ның мұнай-газ
жеткізілімін әртараптандыру стратегиясында айрықша орынға ие.
Ресей мен Батыс елдері арасында
соңғы кезде орын алған геосаяси мәселе Каспий құбырларына, әсіресе, түркімен газын Каспий теңізінің шығыс
жағалауынан суасты құбыр арқылы
Әзірбайжанның Каспий жағалауына
және Түркия арқылы Еуропаға тасымалдауға бағытталған Транскаспий газ
құбырына (ТГҚ) деген қызығушылықты
жандандырды. ТГҚ жобасын іске асыру
үшін алғашқы әрекеттің бірінші рет 1996
жылы жасалғанын және жобаның Америка Құрама Штаттары (АҚШ) тарапынан
белсенді түрде лоббилендірілгенін атап
өткен жөн. 2,4-3 млрд. доллардан асатын
жобаның ұзындығы 300 шақырым болады және бұл жоба бастапқыда Түркия
нарығы үшін жыл сайын 16 млрд. текше
метр газ, ал еуропалық тұтынушылар
үшін 14 млрд. текше метр газ қамтамасыз ететіндей болып әзірленді.
1999 жылы Түркіменстан үкіметі «Энрон» және «Унокал» америкалық энергетикалық компаниялары тарапынан
жүргізілген және АҚШ үкіметі тарапынан
қаржыландырылған алдын ала техника-
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ния о строительстве трубопровода между
Туркменистаном, Грузией, Турцией и Азербайджаном в том же году был сформирован консорциум «PSG Consortium» в составе компаний «Bechtel», «General Electric» и
«Shell», целью которого было строительство ТКГП. Однако, несмотря на все усилия, проект был сначала отложен, а затем
закрыт в основном из-за конфликта между Ашхабадом и Баку по поводу спорных
морских нефтяных месторождений. Кроме того, открытие газового месторождения Шах-Дениз, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря
в 1999 году, также значительно ослабило
перспективы ТКГП. Разработка газового
месторождения Шах-Дениз дало возможность западным партнерам направить значительный объем природного газа в Европу через так называемый Южный газовый
коридор без участия в процессе делимитации Каспийского моря. Фактически первые объемы каспийского природного газа
из Азербайджана были закачаны в трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум в 2006 году,
и объемы транспортируемого природного
газа в 2007 году составили 1,8 млрд. м3.
Следует признать, что Казахстан также
рассматривался как потенциально богатая
ресурсами страна для маршрутов транскаспийских экспортных трубопроводов.
Например, в декабре 1998 года компании
«Royal Dutch Shell», «Chevron» и «Exxon
Mobil» подписали соглашение с Казахстаном о проведении экономической оценки
целесообразности строительства двух нефтегазовых транскаспийских трубопроводов по маршруту Актау-Баку. Однако в мае
1999 года члены Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) смогли преодолеть трудности, связанные с реализацией
проекта, и официально начали строительство трубопровода. Этот шаг устранил необходимость дальнейших переговоров по
участию Казахстана в транскаспийском
проекте. Собственно, Казахстан начал
транспортировать свою тенгизскую нефть
по трубопроводу КТК в 2001 году, и проект достиг своей мощности 28,2 млн. тонн
нефти в год в 2004 году. В настоящее время
стороны работают над расширением про200

лық-экономикалық зерттеулерді бекітті.
Сонымен қатар, Түркіменстан, Грузия,
Түркия және Әзірбайжан арасында құбыр желісін салу мәселесі бойынша
келісімге келгеннен кейін дәл сол жылы
«Бектэл», «Дженерал электрик» және
«Шелл» тарапынан ТГҚ-ның құрылысына бағытталған «ПиЭсДжи» консорциумы құрылды. Алайда, бүкіл әрекеттерге қарамастан, әсіресе Ашхабад пен
Баку арасындағы даулы теңіз мұнай кен
орындарына қатысты келіспеушілікке
байланысты жоба кейінге қалдырылды,
содан кейін оны жүзеге асырудан бас
тартылды. Сонымен қатар, 1999 жылы
Каспий теңізінің Әзірбайжан секторында орналасқан Шах-Дениз газ кен орнының ашылуы да ТГҚ-ның болашағын айтарлықтай әлсіретті. Шах-Дениз газ кен
орнының игерілуі батыс серіктестеріне
Каспий жағалауындағы елдердің теңіз
шекараларын анықтау үдерісіне қатыспай-ақ «Оңтүстік газ дәлізі» деп аталатын құбыр арқылы Еуропаға табиғи
газдың елеулі көлемін жіберуге мүмкіндік берді. Шын мәнінде, Әзірбайжанда
өндірілген Каспий газы бірінші рет 2006
жылы «Баку-Тбилиси-Эрзурум» газ құбырына айдалды және 2007 жылы тасымалданған газ көлемі 1,8 млрд. текше
метрге жетті.
Қазақстанның да экспорт мүмкіндігін
қамтамасыз ететін Транскаспий құбырлары үшін әлеуетті ресурстарға бай ел
ретінде қарастырылатынын мойындау
керек. Мысалы, 1998 жылдың желтоқсан
айында «Роял Датч Шелл», «Шеврон»
және «ЭксонМобил» компаниялары
Ақтау-Баку бағытында Каспий теңізі бойынша қос мұнай-газ құбыр желілері үшін
техникалық-экономикалық зерттеулер
жүргізу туралы Қазақстанмен келісімге
қол қойды. Алайда, 1999 жылдың мамыр айында Каспий Құбыр Консорциумы (КҚК) мүшелері жобаны іске асыруға
қатысты қиындықтарды жеңе отырып,
құбыр желісінің құрылысын ресми түрде бастады. Бұл қадамның арқасында
Қазақстанға Транскаспий жобасына қатысу жөнінде одан әрі келіссөздер жасау
қажет болмайтын болды. 2001 жылы Қазақстан Теңіз мұнайын КҚК құбыр желісі
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пускной способности трубопровода до 67
млн. тонн нефти в год.
В рамках Южного газового коридора трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум с
первоначальной мощностью 8 млрд. м3 в
год в среднем перекачивал более 4 млрд.
м3 азербайджанского природного газа.
Поскольку такие относительно небольшие
объемы экспортируемого газа были недостаточны для удовлетворения растущих
потребностей европейского рынка, в 2002
году в рамках инициативы по Транс-европейским энергетическим сетям ЕС запустил газопровод Nabucco, который по плану должен был первоначально поставлять
8-13 млрд. м3 газа в год с последующим
ежегодным увеличением до 31 млрд. м3.
Однако даже после открытия газового месторождения Шах-Дениз-2 Азербайджан
смог увеличить экспорт природного газа
в Европу только на 16 млрд. м3 в год. Поэтому коммерческая жизнеспособность
Nabucco могла быть оправдана только в
сочетании с транскаспийским проектом.
Собственно, в начале 2000-х годов
Казахстану было предложено присоединиться к проекту ТКГП посредством
строительства наземного трубопровода
от тенгизского нефтяного месторождения
до морского порта Туркменбаши протяженностью 600 километров. Однако постоянные перебои с коммерческим производством нефти и природного газа на
гигантском нефтяном месторождении Каспия Кашаган исключили для Казахстана
возможность участия в проекте ТКГП.
Впоследствии проект ТКГП был возобновлен в сентябре 2011 года после того, как
ЕС одобрил мандат Европейской комиссии
на переговоры по строительству Транскаспийского трубопровода с Азербайджаном и Туркменистаном. Фактически это
было первое тактическое решение членов
ЕС в рамках единой внешней энергетической стратегии. Кроме того, в октябре 2013
года ТКГП появился в списке отобранных
проектов энергетической инфраструктуры
Европейской комиссии, обозначенных как
Проект общих интересов (PCI), который
дает исключительные права ТКГП на получение финансовой поддержки из бюджета

арқылы тасымалдай бастады және 2004
жылы жобаның жылдық жобалық қуаты
28,2 млн. тонна мұнайды құрады. Қазіргі
таңда тараптар мұнай құбырының өткізу
қабілетін жылына 67 млн. тоннаға дейін
арттыру бойынша жұмыстар жүргізуде.
«Оңтүстік газ дәлізінің» бір бөлігі
ретінде бастапқы қуаттылығы 8 млрд.
текше метр болып салынған «Баку-Тбилиси-Эрзурум» газ құбыры жыл сайын орта есеппен 4 млрд. текше метр
Әзірбайжан газын қамтамасыз етуде.
Экспортталатын газдың салыстырмалы түрде шағын көлемі еуропалық нарықтың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін
қанағаттандыруға жеткілікті болмағандықтан, 2002 жылы ЕО «Транс-Еуропа
энергетикалық желілері» бастамасы
шеңберінде «Набукко» газ құбырының
құрылысын бастады. Бұл құбыр желісі
бастапқыда жылына 8-13 млрд. текше
метр, ал одан кейінгі жылдары жылына
31 млрд. текше метр газ жеткізетіндей
етіп жобаланған болатын. Алайда, тіпті
Шах Дениз ІІ газ кен орны ашылғаннан кейін де Әзірбайжан Еуропаға газ
экспортын жылына тек 16 млрд. текше
метрге ғана арттыра алды. Сондықтан,
«Набукко» тек Транскаспий жобасымен
бірге коммерциялық тұрғыда тиімді
бола алады.
Расында да, 2000 жылдардың басында Қазақстанға Теңіз мұнай кен орнынан
Түркіменбашы теңіз портына дейін
ұзындығы 600 шақырым құрлықтағы құбыр желісін салу арқылы ТГҚ жобасына
қосылу ұсынысы келіп түсті. Алайда, Қазақстанның Каспий теңізіндегі Қашаған
кен орнында мұнай-газ өндірісіндегі
кідірістер Қазақстанның ТГҚ-ға қосылу
ықтималдығын қарастыру мүмкіндігін
жойды.
Демек, ЕО Еуропалық Комиссияға
Транскаспий құбыр желісінің құрылысы
жөнінде Әзірбайжанмен және Түркменстанмен келіссөздер жүргізу міндетін
беруді қабылдағаннан кейін 2011 жылдың қыркүйек айында ТГҚ жобасы қайта
жанданды. Шын мәнінде бұл шешім ЕО
мүшелерінің біріккен сыртқы энергетикалық стратегиясы аясында қабылдаған
алғашқы әрекет шешімі болды. Сонымен
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ЕС. Поэтому очевидно, что роль Транскаспийского проекта в реализации Южного
газового коридора значительно возросла.
Однако, несмотря на большое количество
многосторонних консультаций, проведенных сторонами в начале 2010-х годов, Туркменистану, Азербайджану и Европейской
комиссии не удалось подписать Соглашение о транскаспийском трубопроводе, в
котором были бы указаны юридические
обязательства между сторонами.
Неудачные попытки подписания соглашения повлияли на судьбу проекта
Nabucco. Неопределенность по поводу
доступности природного газа, готового
для транспортировки из Туркменистана
вместе с чрезмерными издержками, привел к сокращению пропускной способности и общей протяженности трубопровода
Nabucco вдвое с его дальнейшей модификацией в проект Nabucco-West в 2012
году. В 2013 году проект трубопровода
Nabucco-West был официально закрыт.
Последним вариантом для Южного газового коридора были более экономичные
маршруты с меньшей пропускной способностью: Трансанатолийский газопровод
(TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP). Поэтому к 2019 году с расширением трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и строительством TANAP и ТАР станет
доступен Каспийско-европейский энергетический маршрут. Учитывая, что в 2015
году Туркменистан ввел в эксплуатацию
газопровод Восток-Запад, который дает
Ашхабаду возможность транспортировать
на туркменское побережье Каспийского моря природный газ, производимый
на крупнейших газовых месторождениях,
вполне вероятно, что ЕС продолжит развивать свой Каспийский маршрут транспортировки газа из Туркменистана.
Однако неопределенность по поводу
правового статуса Каспийского моря и отказы России и Ирана, которые ясно понимают, что Транскаспийский проект представляет угрозу ослабления их позиций на
европейском энергетическом рынке, до
сих пор являются главными препятствиями реализации проекта ТКГП. Кроме того,
наряду с нерешенными вопросами отно202

қатар, ТГҚ 2013 жылдың қазан айында Еуропалық Комиссияның таңдалған
энергетикалық инфрақұрылымдық жобалар тізімі – Ортақ мүдде жобасында
(ОМЖ) орын алып, ТГҚ-ға ЕО бюджетінен қаржылық қолдау алу құқығы берілді. Сондықтан, Транскаспий жобасының
«Оңтүстік газ дәлізін» іске асырудағы
рөлінің айтарлықтай дәрежеде артқанын оңай көруге болады. Алайда, 2010
жж. басында тараптар арасындағы көпжақты консультациялардың болғанына
қарамастан, Түркіменстан, Әзірбайжан
және Еуропалық комиссия тараптар
арасында құқықтық міндеттемелерді
көрсететін Транскаспий құбыр желісі туралы келісімге қол қоя алмады.
Келісімге қол қоюдағы сәтсіздік «Набукко» жобасына да әсер етті. Түркіменстаннан экспортталатын газ көлеміндегі
белгісіздік және жобаның шамадан тыс
құны 2012 жылы «Набукко» құбырының
өткізу қабілеті мен жалпы ұзындығының екі есе азаюына және «Набукко-Батыс» жобасына айналуына себеп болды. 2013 жылы «Набукко-Батыс» құбыр
жобасынан ресми түрде бас тартылды.
«Оңтүстік газ дәлізі» үшін соңғы таңдау
«Транс-Анадолы табиғи газ құбыр желісі»
(TANAP) және «Транс-Адриатика құбыр
желісі» (TAP) сияқты өткізу қабілеті аздау,
бірақ экономикалық жағынан тиімдірек
жобалар болып табылады. Сондықтан,
2019 жылға қарай «Баку-Тбилиси-Эрзурум» құбырын кеңейтіп, TANAP және TAP
құбыр желілерін салу арқылы Каспий-Еуропа энергетикалық бағыты қолжетімді
болады. 2015 жылы Түркіменстанның
елдің шығысындағы ең ірі газ кен орындарында өндірілген табиғи газды Каспий
теңізінің түркімен жағалауына тасымалдауға мүмкіндік беретін «Шығыс-Батыс»
құбыр желісін пайдалануға бергенін
ескере отырып, ЕО-ның Түркіменстанды
негізге алған Каспий газ бағытын дамытуды жалғастыруы әбден күтілетін жайт.
Алайда, Каспий теңізіндегі құқықтық
режимнің белгісіздігі және Ресей мен
Иранның Транскаспий жобасы Еуропа
энергетикалық нарығында позицияларын әлсіретуі мүмкін деген қауіппен
бұл бастамалардан бас тартуы ТГҚ-ны
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сительно морских границ Каспия в настоящее время существует проблема нехватки
доступного природного газа для транспортировки по ТКГП. По причине растущей
конфронтации между Россией и Туркменистаном по энергетическим поставкам,
результатом которой стал разрыв контракта на покупку-продажу газа с 1 января
2016 года, Ашхабаду пришлось укрепить
сотрудничество с Китаем посредством
подписания договора о покупке газа, согласно которому предполагаются ежегодные поставки 65 млрд. м3 газа до 2021 года
по газопроводу Центральная Азия-Китай.
Например, в 2015 году Туркменистан экспортировал более 28 млрд. м3 природного
газа в Китай, а в 2016 году объемы планируется увеличить до 30 млрд. м3. Поэтому
все дополнительные объемы природного
газа, произведенного в Туркменистане, будут направляться в Китай. С учетом того,
что в 2016 году производство газа в стране
вырастет лишь до 83,8 млрд. м3 по сравнению с 76,2 млрд. м3, произведенными
в 2015 году, существует обеспокоенность
по поводу способности Ашхабада быстро
нарастить производство природного газа,
чтобы обеспечить дополнительные объемы, необходимые для наполнения ТКГП.
В заключение следует признать, что на
запуск Транскаспийского газопровода существует мощный политический запрос.
Так, ЕС не откажется от идеи соединить
богатый энергоресурсами Туркменистан, а
возможно и Казахстан, с Европой с помощью подводных и наземных трубопроводов. Туркменистан также заинтересован в
диверсификации своих экспортных маршрутов, чтобы избежать полной зависимости от Китая. Однако до сих пор существуют препятствия для реализации проекта
ТКГП. Поэтому перспективы строительства
Транскаспийского проекта еще предстоит
детально обсуждать в будущем.

жүзеге асырудағы басты кедергілердің
бірі болып табылады. Сонымен қатар,
Каспий теңіз шекараларына қатысты
шешілмеген құқықтық дауға қоса, ТГҚ
арқылы тасымалданатан газдың көлемі
де әлі жеткіліксіз. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап Ашхабад Ресей мен Түркіменстан арасындағы газ алым-сатым
келісімін тоқтатуға әкелген келіспеушілікке байланысты Қытаймен ынтымақтастықты нығайтуға мәжбүр болды.
Осы орайда Түркіменстан Қытаймен газ
сатып алу туралы келісімге қол қойды.
Бұл келісім «Орталық Азия-Қытай» газ
құбыры арқылы 2021 жылға дейін Қытайға жылына 65 млрд. текше метр газ
жеткізуді көздейді. Мысалы, 2015 жылы
Түркіменстан Қытайға 28 млрд. текше
метрден астам газ экспорттады және бұл
көрсеткіш 2016 жылы 30 млрд. текше
метрге дейін артады деп жоспарланып
отыр. Сондықтан, Түркіменстанда өндірілген барлық қосымша газдың көлемі
Қытайға жіберілетін болады. 2016 жылы
елдегі газ өндірісінің былтырғы жылы
өндірілген 76,2 млрд. текше метрге қарағанда тек 83,8 млрд. текше метрге дейін ғана артатынын ескере отырып, Ашхабадтың ТГҚ үшін қажетті газ көлемін
қамтамасыз ететін қосымша газ өндіру
көлемін жылдам арттыру қабілетіне қатысты алаңдаушылықтар бар.
Қорытындылай келе, Транскаспий
газ құбырын іске қосу үшін күшті саяси серпіннің болғанын мойындау керек. ЕО энергетикалық ресурстарға бай
ел – Түркіменстанды және мүмкін Қазақстанды теңіз және құрлықтағы құбырлар арқылы Еуропамен байланыстыру
идеясынан бас тартпайтын көрінеді.
Түркіменстан да экспортта тек қана Қытайға тәуелді болып қалмау мақсатында
экспорт бағыттарын әртараптандыруға
мүдделі болып отыр. Алайда, ТГҚ-ны жүзеге асыруға қатысты кейбір кедергілер
әлі де бар. Сондықтан, Транскаспий жобасы болашақта да жанжақты талқыланатын болады.
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ПРОЕКТ РОССИЙСКОГО КАСПИЙСКОГО
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕСЕЙДІҢ КАСПИЙ КӨЛІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ КЕШЕНІ
ЖОБАСЫ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Лидия Пархомчик*
В начале 2000-х годов Россия обозначила развитие морских портов страны в качестве одного из национальных приоритетов. Запустив в 2002 году Международный
транспортный коридор «Север-Юг» (МТК
«Север-Юг»), призванный урегулировать
рост торговли между Индией и северной
Европой и соединить Индийский океан,
Персидский залив и Каспийское море,
Москва планирует наладить ежегодную
перевалку 30 млн. тонн грузов в Каспийский регион. После многолетних задержек реализации МТК «Север-Юг» Россия,
Иран и Индия как соучредители и другие
участники Ашхабадского соглашения провели два пробных прогона по маршрутам
Мумбаи-Баку и Мумбаи-Астрахань в 2014
году. Кроме того, с момента введения в
строй порта Чабахар в 2016 году страны-участники МТК «Север-Юг» начали активно
обсуждать будущие перспективы мультимодальных перевозок по маршруту. Поэтому российские власти, которые считают,
что каспийский регион получит выгоду
как логистический центр между Индией и
Европой, представили новый инфраструктурный проект, направленный на развитие
региональных морских портов.
3 марта 2017 года Министерство по
делам Северного Кавказа совместно с
Министерством транспорта, органами исполнительной власти Северо-Кавказского
федерального округа, правительствами
Астраханской области и Дагестана представили Стратегию развития российских
морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных
подходов к ним в период до 2030 года.
Основная цель этой стратегии заключа-

2000 жылдардың басында Ресей елдің теңіз порттарын дамытуды ұлттық
басымдықтарының бірі ретінде жариялады. 2002 жылы Үндістан мен Солтүстік
Еуропа арасындағы сауда көлемін ұлғайтуға және Үнді мұхиты, Парсы шығанағы
және Каспий теңізін байланыстыруға
бағытталған «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық көлік дәлізін (СОХКД) іске
қосу арқылы Мәскеу Каспий аймағына
жыл сайын 30 миллион тонна жүк тиеледі деп күтуде. СОХКД-ны жүзеге асырудағы ұзаққа созылған кідірістерден
кейін бұл жобаның құрылтайшылары
Ресей, Иран, Үндістан және Ашхабад
келісімшартының басқа мүшелері 2014
жылы Мумбай-Баку және Мумбай-Астрахань бағдарлары бойынша екі сынақ
өткізді. Сонымен қатар, 2016 жылы Чабахар порты ашылғаннан бері СОХКД-ға
мүше мемлекеттер бағдар бойынша
көп модальды тасымалдаулардың болашақ перспективаларын белсенді түрде
талқылауға кірісті. Сондықтан Каспий
аймағының Үндістан мен Еуропа арасындағы логистикалық орталық ретінде пайда келтіре алатынына сенген ресейлік билік органдары аймақтық теңіз
порттарын дамытуға байланысты жаңа
инфрақұрылымдық жобаны бастады.
2017 жылғы 3 наурызда Солтүстік
Кавказ істері министрлігі Көлік министрлігі, Солтүстік Кавказ федералдық
округінің атқарушы билік органдары,
Астрахан облысы және Дағыстан үкіметтерімен бірге 2030 жылға дейін Каспий
бассейнінде ресейлік теңіз порттарын
және байланысты темір жолдар мен
автомобиль жолдарын дамыту туралы

* Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. timofko@gmail.com
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ется в улучшении сотрудничества между администрациями всех российских
портов на Каспийском море с тем, чтобы
они были способны обрабатывать ожидаемые объемы транзитных грузов из
Индии и Ирана. Планируется, что новый
Каспийский транспортно-логистический
комплекс (КТЛК) объединит все существующие портовые сооружения России на
берегу Каспийского моря, образуя единый
транспортный кластер, обеспечивающий
круглогодичный транзит грузов в рамках
МТК «Север-Юг». По предварительным
оценкам, перенаправление грузопотоков
через предлагаемый каспийский центр
снизит транспортные расходы на 10-15%, а
время транспортировки может сократиться в 1,5 раза до 14 дней.
Согласно утвержденной дорожной
карте, Стратегия будет реализована в три
этапа: 1) подготовительные мероприятия
(2017-2019 годы), которые включают в
себя формирование административных
и правовых рамок для создания единой
транспортно-логистической
архитектуры, а также туристического и агропромышленного кластеров; 2) основная фаза
(2020-2025 годы), в которой предполагается строительство новых глубоководных
морских объектов в Каспийске, разработка
новых инвестиционных проектов на территориях со специальным режимом, а также развитие транскаспийского морского
туризма и международной торговли, в основном с Ираном; 3) перспективная фаза
(2026-2030 годы), которая включает в себя
разработку стратегии развития морских
портов Каспийского моря на следующие
15-20 лет, запуск второй очереди строительства морского порта Каспийск и создание торгового и рыболовного флотов.
Поскольку Россия объявила о своих
планах открыть дополнительный незамерзающий глубоководный порт в городе Каспийске, похоже, что Дагестан будет
играть решающую роль в повышении
пропускной способности на Каспии. В
настоящее время в российском секторе
Каспийского моря функционируют три
международных морских транспортных
порта: Оля и Астрахань в Астраханской
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стратегияны ұсынды. Бұл стратегияның
басты мақсаты – Каспий теңізіндегі барлық ресейлік порттардың әкімшіліктері
арасындағы ынтымақтастықты жақсарту
және Үндістан мен Ираннан транзит тауарларының күтілетін көлемін қанағаттандыра алу. Жаңа Каспий көлік-логистикалық кешені (ККЛК) Каспий теңізі
жағалауындағы Ресейдің барлық порттық қондырғыларын біріктіретін болады
және СОХКД шеңберінде жыл бойы жүк
транзитін қамтамасыз ететін бірыңғай
көлік кластерін құрады деп күтілуде. Алдын ала болжамдарға сәйкес, жүк ағынының осы Каспий орталығы арқылы
қайта бағытталуы тасымалдау шығындарын 10-15%-ға азайтса, тасымалдау
уақытын 1,5 есе азайтып, 14 күнге дейін
төмендетеді.
Бекітілген Жол картасына сәйкес,
Стратегияның ережелері келесі үш кезеңде жүзеге асырылады: 1) Дайындық кезеңі (2017-2019 жж.): Бұл кезең
бірыңғай көлік-логистикалық архитектураны, сондай-ақ туризм және агроөнеркәсіптік кластерлерді құру үшін
әкімшілік-құқықтық негіздерді қалыптастыруды қамтиды; 2) Негізгі кезең
(2020-2025 жж.): Бұл кезең Каспийскте
жаңа терең су порт қондырғыларының құрылысын, арнайы режимдегі
аумақтарда жаңа инвестициялық жобаларды әзірлеуді, сондай-ақ Транскаспий
круиз туризмін және негізінен Иранмен
халықаралық сауданы дамытуды қамтиды; 3) Перспективалық кезең (2026-2030
жж.): Каспий теңіз порттарында келесі
15-20 жылда даму стратегиясын әзірлеу,
Каспийск порты құрылысының екінші
кезеңін бастау, сондай-ақ сауда және балық аулау флоттарын құру кіреді.
Ресей Каспийск қаласында тағы бір
терең су портын ашуды жоспарлап отырғандықтан, Дағыстанға Каспийдің жүк
тасымалын жетілдіруде шешуші рөл
беріледі. Қазіргі уақытта Каспий теңізінің
ресейлік секторында үш халықаралық
теңіз порты бар: Астрахандағы Оля және
Астрахань теңіз порттары мен Дағыстандағы Махачкала теңіз порты. Бұл
порттар 2016 жылы аймақтағы ресей-
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области и Махачкалинский в Дагестане, на
которые пришлось 53,8% от общего объема грузопотоков через российские порты
региона в 2016 году. Общая пропускная
способность российских морских портов
на Каспии достигла 25,6 млн. тонн в год.
Махачкалинский порт и порт Астрахань
имеют примерно равные годовые грузовые мощности, соответственно, 10,9 и
10,7 млн. тонн, а пропускная способность
порта Оля составляет всего 4 млн. тонн.
Примечательно, что российские морские
порты на Каспии можно разделить согласно их специализации. Например, порты
Астрахань и Оля специализируются на
перевалке сухогрузов (зерно и черные металлы), на которые приходилось, соответственно, более 98%, или 2,56 млн. тонн, и
99%, или 0,19 млн. тонн, всех грузопотоков
в течение 2016 года. С другой стороны,
Махачкалинский порт специализируется
на транспортировке наливных грузов, которые составили 88%, или 2,87 млн. тонн,
всего объема грузопотока в 2016 году.
Безотлагательность разработки проекта
КТЛК также продиктована необходимостью предотвратить дальнейшее снижение грузооборота российских морских
портов на Каспии. На самом деле общий
объем перевалки региональных портов в
2016 году составил лишь 6,04 млн. тонн,
что в четыре раза меньше их проектной
мощности и показывает снижение на 9,6%
по сравнению с грузооборотом в 2015
году. Фактически доля Каспийского бассейна в общей пропускной способности
российских портов упала до незначительного уровня 0,8% в 2016 году. Более того,
по данным Ассоциации российских морских портов, в период с января по апрель
2017 года объем грузовых перевозок через каспийские порты упал еще больше,
сократившись на 48,4% до 1,1 млн. тонн по
сравнению с аналогичным периодом 2016
года. Следует признать, что российские
морские порты Каспия демонстрируют
устойчивое снижение объемов перевалки
с 2012 года. За период с 2005 по 2016 годы
грузооборот через Каспийский бассейн
снизился на 42,3%, а все остальные бассейны – Арктический (показал рост на 29,4%),

лік порттар арқылы жалпы жүк ағынының 53,8%-ын құрады. Ресейдің Каспий
теңіз порттарының жылдық қуаты 25,6
миллион тоннаға жетті. Махачкала және
Астрахань теңіз порттарының жыл сайынғы жүк көлемі тиісінше 10,9 миллион
тонна және 10,7 миллион тоннаға тең
болса, Оля портының өткізу қабілеті тек
4 миллион тоннаға ғана жетеді. Ресейдің
Каспий теңіз порттарын мамандандыруға сәйкес бөлуге болатынын айта кету
керек. Мысалы, Астрахань және Оля
теңіз порттары 2016 жылы жүк тасымалының жалпы көлемінің тиісінше 98%ын (немесе 2,56 миллион тоннаны) және
99%-ын (немесе 0,19 миллион тоннаны)
құраған құрғақ жүк тасымалына (астық
және қара металдар) маманданған. Ал
Махачкала теңіз порты 2016 жылы тасымалданған жүк көлемінің 88%-ын (немесе 2,87 миллион тоннасын) құраған
сұйық жүктерді тасымалдауға арналған.
ККЛК жобасын әзірлеудің өзектілігі
Ресейдің Каспий теңіз порттарындағы
жүк айналымын одан әрі төмендетудің
алдын алу қажеттілігімен тығыз байланысты. 2016 жылы аймақтық теңіз
порттарының жалпы жүк тасымалы тек
6,04 миллион тоннаны ғана құрады. Бұл
көрсеткіш олардың белгіленген сыйымдылығынан 4 есе аз және 2015 жылғы
жалпы жүк айналымымен салыстырғанда 9,6%-ға төмен екенін көрсетеді. Шындығында, Каспий бассейнінің ресейлік
порттардың жалпы өткізу қабілеті ішіндегі үлесі 2016 жылы 0,8%-дық болмашы
деңгейге дейін төмендеді. Сонымен қатар, Ресейдің сауда теңіз порттары қауымдастығының мәліметтері бойынша,
2017 жылдың қаңтар-сәуір айларында
Каспий порттары арқылы жүк тасымалдау көлемі 2016 жылдың ұқсас кезеңімен
салыстырғанда 48,4%-ға азайып, 1,1
миллион тоннаға дейін төмендеді. Ресейдің Каспий теңіз порттары 2012 жылдан бастап өткізу қабілетінің тұрақты
төмендеуін көрсетті. 2005-2016 жылдары Каспий теңізі бассейніндегі жүк тасымалы 42,3%-ға төмендеді, ал қалған барлық бассейндер, яғни Арктика (29,4%),
Балтық (67,2%), Азов-Қара теңіз (64,2%)
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Балтийский (67,2%), Азово-Черноморский
(64,2%) и Дальневосточный (270%) – показали значительное увеличение перевалки
грузов.
Серьезные негативные изменения в
экономике Ирана, вызванные введенными в отношении Тегерана санкциями западных стран, а также перенаправление
нефтяных потоков из Махачкалы в Баку,
являются несколькими из ключевых причин тенденции на снижение объемов перевалки в Каспийском бассейне. Кроме
того, слабо развитая транспортно-логистическая инфраструктура в сочетании с ненужными бюрократическими таможенными процедурами снижает экономическую
привлекательность региона для иностранных партнеров, инвесторов и производителей.
Поэтому для решения существующих
проблем, мешающих развитию проекта
КТЛК, необходимы значительные правительственные меры поддержки и бюджетное финансирование. На данный момент
с экономической точки зрения бассейн
Каспийского моря не представляет особой привлекательности для инвесторов и
перевозчиков. Однако с геополитической
точки зрения каспийские портовые сооружения играют стратегически важную роль
для диверсификации российских маршрутов на многообещающие рынки Ирана и
Индии в обход проливов Черного, Средиземного морей и Суэцкого канала. Поэтому вне всяких сомнений Москва проявит
политическую волю, чтобы преобразовать
морские порты Каспия и сопутствующую
инфраструктуру в крупный перевалочный
узел между Индией и Европой.

208

және Қиыр Шығыс (270%) бассейндерінде жүк транзитінің едәуір ұлғаюы байқалды.
Батыс елдерінің Тегеранға салған
санкцияларына байланысты Иран экономикасында туындаған жағымсыз өзгерістер мен Махачкаладан Бакуге мұнай
ағынының қайта бағытталуы Каспий бассейнінде жүк тасымалының төмендеу
үрдісінің басты себептерінің бірі болып
табылады. Бұдан басқа, нашар дамыған
көлік-логистикалық инфрақұрылым мен
қажетсіз бюрократиялық кедергілер (кедендік рәсімдер) шетелдік әріптестер,
инвесторлар мен өндірушілер үшін аймақтың экономикалық тартымдылығын
төмендетуде.
Қорытындылай келе, ККЛК-ның дамуына кедергі келтіретін мәселелерді
еңсеру үшін мемлекеттік қолдау шараларын қабылдап, бюджеттік қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет. Қазіргі таңда
Каспий теңізі бассейні инвесторлар мен
жүк жөнелтушілер үшін экономикалық
тұрғыдан тартымды емес. Алайда, геосаяси тұрғыдан Каспий теңіз порты
объектілерінің Қара теңіз бұғаздарын,
Жерорта теңізі мен Суэц каналын айналып өту арқылы Иран мен Үндістанның
перспективті нарықтарына баратын Ресейдің бағыттарын әртараптандыру үшін
стратегиялық маңызы бар. Сондықтан
Мәскеудің Каспий теңіз порттары мен
оларға байланысты инфрақұрылымды
Үндістан мен Еуропа арасындағы негізгі жүк тиеу орталығына айналдыру үшін
саяси ерікжігерін сақтап қалатынына
күмән жоқ.

ГЛАВА 3. ТРАСПОРТИРОВАКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ЛОГИСТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
3-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КАСПИЙСКИХ ПОРТОВ В ИРАНЕ
ИРАНДАҒЫ КАСПИЙ ПОРТТАРЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН
ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Лидия Пархомчик*
Морской транспорт играет ключевую
роль в содействии международной торговле и стимулировании экономического
развития. Имея выгодное географическое
положение, а именно между Каспийским
морем, Персидским заливом и Оманским
заливом, Иран крайне заинтересован в
расширении своей морской транспортной
сети, чтобы пользоваться преимуществами
транзита. Фактически Иран считает себя
ключевым элементом транспортной цепи
в рамках Международного транспортного
коридора «Север-Юг» (МТК «Север-Юг»),
транспортного коридора «Восток-Запад»,
который также называют современным
Шелковым путем, коридора Южной Азии
и транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА). Однако индустрия
морских перевозок, как и многие другие
сектора экономики Ирана, оказалась под
серьезными санкциями, которые увели
основные зарубежные судоходные линии
от иранских морских портов и заставили
Организацию портов и судоходства Ирана (ОПС), которая является единственной
морской администрацией при Министерстве дорог и городского развития Ирана,
беспокоиться о возможном банкротстве.
Тем не менее, подписание соглашения по
иранской ядерной программе в 2015 году
позволило снять санкции в отношении судоходства и мореплавания. В результате,
по словам управляющего директора ОПС
Мохаммада Саиднежада, грузооборот
иранских портов вырос на 4,2% со 135,4
млн. тонн в 2015 году до 141 млн. тонн в
2016 году. Более того, в период с января по
август 2017 года общий грузооборот иранских портов увеличился на 6% до 100,6

Теңіз көлігі халықаралық сауданы
жеңілдетуде және экономикалық дамуды күшейтуде шешуші рөл атқарады.
Географиялық тұрғыдан қолайлы жерде, атап айтқанда, Каспий теңізі мен
Парсы және Оман шығанақтары арасында орналасқан Иран транзиттік артықшылықтардан пайда табатын теңіз
тасымалы желісін кеңейтуге мүдделілік
танытып отыр. Шын мәнінде, Иран өзін
Солтүстік-Оңтүстік халықаралық көлік
дәлізі (СОХКД), қазіргі заманғы «Жібек
жолы» деп те аталатын Шығыс-Батыс
көлік дәлізі, Оңтүстік Азия дәлізі және
Еуропа-Кавказ-Азия көлік дәлізі (ТРАСЕКА) шеңберіндегі көлік тізбектерінде
шешуші элемент ретінде қарастырады. Дегенмен, теңіз көлігі индустриясы
Иран экономикасының басқа да көптеген салалары секілді ірі халықаралық
тасымалдау желілерін Иранның теңіз
порттарынан алыстатқан күрделі санкцияларды бастан өткерді. Бұл жағдай
Иранның Жол және қала құрылысы
министрлігіне қарасты бірден-бір теңіз
әкімшілігі болып табылатын Порттар
және теңіз қатынасы ұйымында (ПТҚҰ)
банкроттыққа ұшырау ықтималдығына
байланысты алаңдаушылық туғызуда.
Алайда 2015 жылы Иранның ядролық
бағдарламасы бойынша келісімге қол
қойылуы тасымалдау және теңіз саласындағы санкцияларды жоюға мүмкіндік берді. Нәтижесінде, ПТҚҰ басқарушы
директоры Мохаммад Саиднеджадтың
айтуынша, Иран порттарының жүк тасымалдау көлемі 2016 жылы 4,2%-ға
артып, 141 млн. тоннаға жетті, ал 2015
жылы бұл көрсеткіш 135,4 млн. тоннаны
құраған болатын. Сонымен қатар, 2017
жылдың қаңтартамыз айларында Иран

* Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. timofko@gmail.com
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млн. тонн по сравнению с 94,5 млн. тонн за
аналогичный период прошлого года.
Из-за природных и географических условий крупнейшие портовые сооружения
Ирана расположены на юге страны. Доля
Персидского и Оманского заливов в общей пропускной способности иранских
портов достигла 95%, или 134,5 млн. тонн,
в 2016 году, тогда как на Каспийский бассейн пришлась оставшаяся доля в 5%, или
6,4 млн. тонн. Несмотря на то, что этот показатель говорит о росте на 2% по сравнению с общим грузооборотом каспийских
портов в 2015 году, он на 15% меньше их
пропускной способности в 2014 году, которая составила 7,6 млн. тонн.
Фактически Иран лидирует среди других
прикаспийских государств по числу портовых сооружений на побережье Каспийского моря. В северном Иране есть три прибрежные провинции: Гилан, Мазандаран и
Гулистан, которые имеют большое количество государственных и частных морских
портов вдоль береговой линии Каспийского побережья протяженностью 400 км.
В число северных морских портов входят
порты Амирабад, Энзели, Астара, Шамхале, Гияз, Феридун-кенар, Хадж Нафас, Нека,
Ноушехр и Торкаман. Из них основными
портами, обслуживающими Каспийское
море, являются Энзели, Амирабад и Ноушехр, на долю которых приходится 96,8%
от общего объема грузопотоков через
иранские порты в регионе в 2016 году.
Деятельность портов Каспийского моря
в основном сосредоточена на торговле с
Россией, ключевым торговым партнером
Ирана в регионе, и в меньшей степени с
другими прибрежными государствами, а
также на обработке транзитных грузов. В
отличие от южных портов, в которых основное внимание уделяется перевозкам
наливных грузов, северные порты специализируются на перевалке сухих грузов
(товары первой необходимости, зерно и
черные металлы), что составляет 86%, или
2,6 млн. тонн, для Энзели, 98%, или 2,3 млн.
тонн, для Амирабада и 99,9%, или 0,7 млн.
тонн, для Ноушехра, от их общей перевалки в 2016 году. Следует отметить, что в
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порттарының жалпы жүк айналымы өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 6%-ға артып, 94,5 млн. тоннадан 100,6 млн. тоннаға жетті.
Елдің табиғи-географиялық жағдайына байланысты Иранның ең ірі порттары елдің оңтүстігінде орналасқан. Парсы шығанағы мен Оман шығанағының
Иран порттарының жалпы өткізу қуаттылығындағы үлесі 2016 жылы 95%-ға
немесе 134,5 млн. тоннаға жетті, ал Каспий бассейнінің үлесі қалған 5% немесе
6,4 млн. тоннаны құрады. Бұл көрсеткіш
2015 жылғы Каспий порттарының жалпы жүк айналымымен салыстырғанда
2%-ға артық болғанына қарамастан,
2014 жылы 7,6 млн. тоннаны құраған
көлемнен 15%-ға аз.
Шындығында Иран Каспий теңізі
жағалауындағы порттық нысандардың
саны тұрғысынан басқа жағалау мемлекеттерінің арасында көш бастап тұр.
Солтүстік Иранда 400 км-ге созылған
Каспий жағалауы бойында көптеген
мемлекеттік және жеке теңіз порттары бар үш жағалау провинциясы бар:
Гилян, Мазандаран және Гүлістан. Солтүстіктегі теңіз порттарына Амирабад,
Анзали, Астара, Шамхале, Гяз, Фаридеункенар, Хадже Нафас, Нека, Ношахр
және Торкаман жатады. Олардың ішіндегі Каспий теңізіне қызмет көрсететін
негізгі порттар – 2016 жылы аймақтағы
Иран порттары арқылы жалпы жүк
ағындарының 96,8%-ын қамтыған Анзали, Амирабад және Ношахр порттары.
Каспий порттарының қызметі негізінен Иранның аймақтағы негізгі сауда
серіктесі – Ресеймен және аз дәрежеде
басқа да жағалау мемлекеттерімен сауда
жасауға, сондай-ақ транзиттік тасымалдарды өңдеуге бағытталған. Сұйық жүк
тасымалына бағытталған оңтүстіктегі
порттармен салыстырғанда солтүстіктегі
порттар құрғақ жүкті (көп-шілік қолды
тауарлар, астық және қара металдар)
ауыстырып тиеуге маманданған. Бұл
2016 жылы Анзали үшін жалпы жүк тасымалдау көлемінің 86%-ын немесе 2,6
млн. тоннаны, Амирабад үшін 98%-ын
немесе 2,3 млн. тоннаны және Ношахр
үшін 99,9%-ын немесе 0,7 млн. тоннаны

ГЛАВА 3. ТРАСПОРТИРОВАКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ЛОГИСТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
3-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

2016 году в Энзели было зарегистрировано увеличение перевозок сухих навалочных грузов на 45%, в то время как в Амирабаде и Ноушехре наблюдалось снижение
соответственно на 17% и 4%.
Что касается перевалки наливных грузов (нефть и нефтепродукты), их доля в
общей пропускной способности иранских
портов на Каспии уменьшилась с 8%, или
0,5 млн. тонн, в 2015 году до 2,6%, или 0,1
млн. тонн, в 2016 году. Однако есть шанс,
что объем перевозки наливных грузов
через каспийские порты увеличится в
ближайшем будущем. Например, в августе 2017 года компания-разработчик нефтегазовых месторождений «Dragon Oil»
отправила партию добытой на туркменском шельфе нефти в Иран. Танкер под
российским флагом выгрузил около 6000
тонн сырой нефти в терминал каспийского
порта Нека, специализирующегося исключительно на перевалке нефти и построенного в 2003 году для обработки нефтяного
импорта в рамках своповых соглашений с
прикаспийскими государствами. Иранская
сторона не сделала официального заявления, подтверждающего возобновление
своповых операций с нефтью, которые
были приостановлены в 2010 году, через
порт Нека. Однако после завершения расширения мощности порта в июне 2016
года, что позволило терминалу Нека принимать крупные нефтяные танкеры вместимостью до 14 тыс. тонн и осуществлять
перевалку 500 тыс. баррелей нефти в сутки
(барр./д.) по сравнению с 120 тыс. барр./д.
в 2015 году, стало ясно, что иранские власти серьезно намерены возобновить своповую схему с Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном.
В связи с недавним открытием подтвержденных нефтегазовых месторождений в иранском секторе Каспийского моря
возросла необходимость в расширении
береговой инфраструктуры для поддержки нефтяных операций на месторождениях Сардар Джангал и Сардар Милли.
Поскольку Энзели находится в непосредственной близости от каспийских углеводородных залежей, этот порт стал жизнен-

құрады. 2016 жылы Анзалиде құрғақ жүк
тасымалы 45%-ға артты, ал Амирабад
пен Ношахрде тиісінше 17%-ға және 4%ға азайды.
Сұйық жүк тасымалдау трафигінің
(мұнай және мұнай өнімдері) Иран Каспий порттарының жалпы жүк өткізу
көлеміндегі үлесі 2015 жылғы 8%-дан
(0,5 млн. тонна) 2016 жылы 2,6%-ға немесе 0,1 млн. тоннаға дейін төмендеді.
Алайда жақын арада Каспий порттары арқылы сұйық жүкті ауыстырып тиеудің көлемі артуы мүмкін. Мәселен,
2017 жылдың тамыз айында Dragon Oil
мұнай-газ барлау компаниясы Түркіменстанның оффшорлық кен орындарында
өндірілген мұнайды Иранға жеткізді. Ресейлік мұнай танкерлері Каспий жағалауындағы Нека портында мұнайды
ауыстырып тиеуге мамандандырылған
және Каспий маңы мемлекеттерімен
жасалған бартерлік келісімдер бойынша
мұнай импортын реттеу үшін 2003 жылы
салынған терминалға шамамен 6 мың
тонна мұнай түсірді. Иран тарапы 2010
жылы тоқтатылған Нека арқылы шикі
мұнаймен алмасу операцияларының
қайта жаңғыртылғанын растайтын қандай да бір ресми мәлімдеме жасамады.
Алайда Нека терминалына 14 мың тоннаға дейін таси алатын ірі мұнай танкерлерін орналастыруға және 2015 жылы
тәулігіне 120 мың баррель мұнаймен салыстырғанда тәулігіне 500 мың баррель
мұнайды ауыстырып тиеуге мүмкіндік
берген порттың сыйымдылығын ұлғайту
жобасы 2016 жылдың маусым айында
аяқталғаннан кейін Иран билігінің Ресей,
Қазақстан, Түркіменстан және Әзірбайжанмен мұнай алмасу жоспарын қайта
жандандыруға ниетті екені белгілі болды.
Каспий теңізінің Иран секторындағы
дәлелденген мұнай-газ кен орындарының ашылуы Сардар-Джангал және Сардар-Милли кен орындарындағы мұнай
операцияларын қолдау үшін жағалау
инфрақұрылымын дамыту қажеттілігін
арттырды. Анзали Каспий көмірсутек
шикізатына жақын орналасқандықтан,
бұл порт Иранның аймақтағы мұнай
барлау жұмыстарын жүргізу үшін маңы211
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но важным терминалом для деятельности
Ирана по разведке морских нефтяных
месторождений в регионе. На сегодняшний день Энзели с номинальной грузоспособностью 11 млн. тонн в год является
крупнейшим портом Ирана на побережье
Каспийского моря и третьим по величине в целом после портов Имам Хомейни
и Шахид-Реджайи по погрузочно-разгрузочному тоннажу. В 2016 году общий объем грузопотоков порта Энзели составил
всего 3 млн. тонн, что на 43% больше по
сравнению с 2015 годом. Согласно проекту развития порта, планируется увеличить
число причалов с 10 до 24, а общую годовую пропускную способность довести до
17 млн. тонн. После реализации проекта
развития Каспийский портовый комплекс
порта Энзели может существенно увеличить перевалку контейнерного груза, что
является важным компонентом развития
проекта МТК «Север-Юг». По факту, в 2016
году доля обработки контейнерного груза
в общем объеме грузопотока каспийских
портов составила всего лишь 0,9%, или
0,05 млн. тонн. В отличие от портов Амирабад и Ноушехр, показавших сокращение
перевалки стандартных двадцатифутовых
контейнеров, в порту Энзели наблюдается тенденция к увеличению трафика контейнеров. К примеру, объем контейнеров,
обработанных через Энзели, увеличился с
3990 в 2015 году до 4046 в 2016 году, тогда
как в Амирабаде и Ноушехре показатели
сократились, соответственно, с 632 и 701 в
2015 году до 385 и 401 в 2016 году.
Примечательно, что упомянутый выше
спад грузопотока вызвал уменьшение перевалки через Амирабад на 20% с 2,9 млн.
тонн до 2,35 млн. тонн в 2016 году. Однако
власти Ирана ясно выразили намерение
улучшить инфраструктуру порта и превратить его в крупнейший порт в каспийском
регионе. Согласно объявленному плану
развития порта, будут модернизированы
железнодорожно-паромный
терминал,
объекты Ro-Ro, а также планируется увеличить возможности обработки зерна.
Например, к 2030 году планируется увеличить объемы обработки зерна с 7,5 млн.
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зды терминалға айналды. Бүгінгі күні номиналды жүк айналымы 11 млн. тонна
болатын Анзали Иранның Каспий жағалауындағы ең ірі порты болып табылады
және тиеу мен түсіру тоннажы бойынша Имам Хомейни мен Шахид Раджей
порттарынан кейін үшінші орында тұр.
2016 жылы Анзали портының жалпы
жүк тасымалдау трафигі 2015 жылмен
салыстырғанда 43%-ға артып, 3 млн.
тоннаны құрады. Портты дамыту жобасына сәйкес, айлақтардың санын 10-нан
24-ке дейін арттырып, өткізу қабілетін
17 млн. тоннаға жеткізу жоспарлануда. Даму жобасын жүзеге асырғаннан
кейін, Анзали портының Каспий порты
кешені СОХКД-ның дамуының маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын
контейнерлік жүк тасымалдарын едәуір
арттыра алады. Шындығында, контейнерлі жүк айналымының Каспий порттарының жалпы өткізу қабілетіндегі
үлесі 2016 жылы 0,9% немесе 0,05 млн.
тоннаға тең болды. Жиырма футтық эквивалентті (ЖФЭ) бірліктерді ауыстырып
тиеуді қысқартқан Амирабад пен Ношахрға қарағанда Анзали порты арқылы
ЖФЭ трафигінде өсу үрдісі байқалады.
Мысалы, Анзали арқылы өңделген ЖФЭ
көлемі 2015 жылғы 3,990-дан 2016 жылы
4,046-ға дейін артты. Ал Амирабад пен
Ношахрда бұл көрсеткіштер 2015 жылы
632 және 701 болып, 2016 жылы тиісінше 385 және 401-ге дейін төмендеді.
Контейнерлік жүктерді өткізу қабілетінің төмендеуі Амирабад арқылы
жүк ағынының 2015 жылғы 2,9 млн. тоннадан 2016 жылы 20%-ға азайып, 2,35
млн. тоннаға дейін төмендеуіне себеп
болғанын атап өткен жөн. Дегенмен,
ирандық билік портты Каспий аймағындағы ең ірі портқа айналдырып, порт
инфрақұрылымын жақсарту ниетін анық
көрсетті. Жарияланған портты дамыту жоспарына сәйкес, теміржол паром
терминалын, Ro-Ro қондырғыларын
жаңғырту, сондай-ақ астық өңдеу құралдарын ұлғайту көзделген. Мысалы, 2030
жылға қарай астық тасымалдау көлемін
7,5 млн. тоннадан 18 млн. тоннаға дейін арттыру жоспарлануда, ал астық пен
мұнай сақтау қуаттары тиісінше 170 мың
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тонн до 18 млн. тонн, а объемы хранения
зерна и нефти также будут увеличены, соответственно, со 170 тыс. тонн до 500 тыс.
тонн и с 16 тыс. м3 до 70 тыс. м3.
В заключение напрашивается вывод о
том, что продолжение стратегии, направленной на развитие объектов каспийских
портов, отвечает интересам Тегерана.
Ядерная сделка, заключенная в рамках
формата P5+1 и постепенное снятие экономических санкций в отношении Ирана
подготовили почву для активизации деятельности по развитию портовой инфраструктуры. Однако крайне маловероятно,
что Тегеран будет уделять первоочередное внимание расширению пропускных
способностей северных портов, а не развитию южных портов, поскольку Иран все
еще является развивающейся экономикой, ориентированной на экспорт нефти,
что требует прямого доступа к международным морским сообщениям, берущим
начало в Персидском и Оманском заливах.

тоннадан 500 мың тоннаға дейін және
16 мың текше метрден 70 мың текше
метрге дейін кеңейтілетін болады.
Қорытындылай келе, Каспий порттарының нысандарын дамытуға бағытталған стратегияны іске асыруды жалғастыруға Тегеранның мүддесі бар деуге
болады. P5+1 тобымен жасалған ядролық келісім және Иранға қарсы экономикалық санкциялардың бірте-бірте
алынып тасталуы порт инфрақұрылымын дамыту қызметін жандандыруға
негіз болды. Алайда, Иранның оңтүстіктегі порттардан гөрі солтүстіктегі порттардың әлеуетін кеңейтуге басымдық
беретіні екіталай. Себебі Иран әлі күнге
дейін Парсы шығанағы мен Оман шығанағынан шығатын халықаралық теңіз
байланысына тікелей қатынауды талап
ететін дамып келе жатқан және мұнай
экспортына негізделген экономикаға ие.
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ОЦЕНКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ В КИТАЙСКОЕВРОПЕЙСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ЭКСПРЕССЕ
ҚЫТАЙ-ЕУРОПА ТЕМІРЖОЛ ЖЕЛІСІНДЕГІ СОҢҒЫ
ЖЕТІСТІКТЕРДІ ТАЛДАУ
Омирбек Канай*
Проект «Китайско-европейский железнодорожный экспресс» (CR Express), который способствует налаживанию железнодорожного сообщения между китайскими
городами и странами Европы, является
международной железнодорожной транспортной службой, организованной компанией «Китайские железные дороги». CR
Express, который предоставляет большие
возможности для быстрой, качественной
и удобной транспортировки товаров, является альтернативным торговым маршрутом в Европу для Китая и вносит значительный вклад в инициативу «Один пояс
– один путь» (BRI).
Проект CR Express, основанный на концепциях Нового евразийского континентального моста и Сибирского континентального моста, теперь функционирует на
трех основных железнодорожных коридорах, таких как Западный, Центральный
и Восточный: 1) Западный коридор состоит из двух маршрутов. Первый маршрут
идет по Казахстану через пограничный
переход Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), далее по
российской Транссибирской магистрали
в Беларусь, Польшу, Германию и другие
европейские страны. Второй маршрут
пересекает пограничный переход Хоргос
в СУАР, проходит через территории Казахстана, Туркменистана, Ирана и Турции
либо через Казахстан в Азербайджан по
Каспийскому морю, а затем через Грузию в
Болгарию и другие европейские страны. 2)
Центральный коридор пересекает Монголию через пограничный переход Эренхот
в автономном районе Внутренняя Монго-

Қытай мен Еуропа елдерін теміржол
арқылы бір-біріне байланыстыратын
Қытай-Еуропа теміржол желісі (ChinaEurope Railway Express), Қытай теміржолы корпорациясы (CR) тарапынан іске
қосылған халықаралық теміржол тасымалы болып табылады. Қытай мен Еуропа елдерінің арасындағы күн санап
артып келе жатқан тауар айналымының
жылдам, жоғары сапалы және қолайлы тәсілдермен тасымалдануына үлкен
мүмкіндіктер жаратқан Қытай-Еуропа теміржол желісі, Қытай тұрғысынан
алғанда Еуропаға ұласатын балама сауда
жолы болып отыр. Сондықтан, бұл тасымал желісі, Қытай мен Еуропа арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынастарды арттырып қана қалмастан,
көптеген елдермен тығыз байланысып
жатқан «Бір белдеу, бір жол» жобасының дамуына да елеулі үлес қосуда.
Жаңа Еуразия құрлық көпірі мен Сібір
темір-жолын негізделген Қытай-Еуропа теміржол желісі қазіргі таңда Батыс,
Орталық және Шығыс қатарлы үш ірі
теміржол тасымал дәліздері арқылы жұмыс істейді: 1) Батыс дәлізі екі бағыттан
тұрады. Біріншісі, Шыңжаң Ұйғыр автономиялық районының (ШҰАР) Алатау
(және Қорғас) шекара өткелінен өтіп, Қазақстан арқылы Ресейдің Сібір теміржолына қосылып, одан ары Беларусь,
Польша, Германия және басқа да Еуропа
елдеріне ұласады. Екіншісі, ШҰАР-дың
Қорғас (және Алатау) шекара өткелінен өтіп, Қазақстан, Түрікменстан, Иран
және Түркия арқылы Еуропа елдеріне
(немесе Қазақстан мен Каспий теңізі
арқылы Әзірбайжан, Грузия, Болгария
және басқа да Еуропа елдеріне) жалға-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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лия, далее по российской Транссибирской
магистрали в европейские страны. 3) Восточный коридор пересекает пограничный
переход Маньчжурия или пограничный
переход Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян, проходит по российской Транссибирской магистрали в Европу.
Маршрут CR Express, запущенный в
марте 2011 года, когда первый товарный
состав (YuXinOu Railway) был отправлен из
китайского города Чунцин в немецкий город Дуйсбург, сейчас обслуживает 28 китайских городов и 27 городов в 11 странах
Европы. В 2011 году CR Express запустил 17
рейсов поездов из Китая в Европу, а в 2012
и 2013 годах это число достигло, соответственно, 42 и 80. В 2014 году количество
рейсов увеличилось до 308, увеличившись
на 285% по сравнению с 2013 годом, что
является очень важной вехой в развитии
CR Express. В 2015 году количество грузовых рейсов по маршруту Китай-Европа
достигло 815, увеличившись на 165% по
сравнению с 2014 годом.
Можно отметить, что значительный
успех проекта CR Express, наблюдаемый с
2014 года, напрямую связан со стратегическими решениями Китая. Постепенное
развитие проекта BRI, введенного Пекином в повестку дня в 2013 году, и быстрое
развитие торгово-экономических отношений Китая со странами, расположенными
вдоль BRI, также увеличили потребность в
более эффективных и непрерывных транспортных услугах. В этой связи Пекин придает огромное значение развитию службы
CR Express. Например, в марте 2014 года
во время своего первого визита в Европейский Союз (ЕС) председатель КНР Си
Цзиньпин объявил о планах Пекина увеличить объем двусторонней торговли до
1 трлн. долл. США В ходе того визита Си
Цзиньпин и германские высокопоставленные чиновники посетили церемонию
по поводу прибытия в Дуйсбург грузового поезда YuXinOu. Более того, в сентябре
2014 года Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Испании Мариано Ра218

сады. 2) Орталық дәліз: Ішкі Моңғолия
автономиялық районының (ІМАР) Еренхот шекара өткелінен өтіп, Моңғолия
арқылы Ресейдің Транссібір теміржолына және одан ары Еуропа елдеріне
жетеді. 3) Шығыс дәліз: Маньчжурия
шекара өткелі немесе Хэйлунцзяндағы
Суйфэньхэ шекара өткелінен өтіп, Ресейдің Транссібір теміржолымен Еуропаға
барады.
2011 жылдың наурыз айында Қытайдың Чунцин қаласынан шығып Германияның Дуйсбург қаласына жеткен
алғашқы жүк пойызы арқылы басталған
(YuXinOu
Railway)
Қытай-Еуропа
теміржол желісі, қазіргі уақытта Қытайдың 28 қаласы мен Еуропадағы 11 елдің
27 қаласы арасында қызмет көрсетеді.
Қытай-Еуропа темір жол желісі қызметке
кіріскен 2011 жылы Қытайдан Еуропаға
барған пойыз сапары 17 ғана болса,
2012 жылы 42 және 2013 жылы 80 пойыз
сапары іске асырылды. 2014 жылы Қытай-Еуропа теміржол желісі тұрғысынан
маңызды кезең болып табылады. Мысалы, 2014 жылы Қытай-Еуропа теміржол
желісі арқылы жүзеге асқан пойыз сапары 308-ден аcты. Бұл көрсеткіш 2013
жылдың деңгейімен салыстырғанда
285%-ға артты. Ал 2015 жылы аталмыш
пойыз сапары 815-ке жетіп, 2014 жылмен салыстырғанда 165%-ға жоғарылады.
Қытай-Еуропа теміржол желісінде
2014 жылдан бастап елеулі табыстардың
жарыққа шығуы Қытай үкіметі ортаға
қойған стратегиялық шешімдермен тікелей байланысты екенін айтуға болады.
Себебі Қытай билігінің 2013 жылы жолға
қойған «Бір белдеу, бір жол» бастамасының барған сайын дамуымен бірге,
Қытайдың «Бір белдеу, аталған бастамаға қатысты елдермен болған сауда-экономикалық қарым-қатынастарының
тез қарқынмен артуы, анағұрлым тиімді
және іркіліссіз тасымал қызметтеріне деген қажеттілікті де арттыра түсті.
Осыған байланысты, ресми Пекин Қытай-Еуропа теміржол желісінің дамуына
айырықша мән берді. Мысалы, 2014
жылдың наурыз айында ҚХР төрағасы
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хоем и призвал Испанию содействовать
улучшению железнодорожного грузового
потока, связывающего китайский город Иу
и испанский Мадрид. Кроме того, в 2014
году служба CR Express приняла меры по
институциональному развитию. Например, в ходе 1-го координационного собрания CR Express, состоявшегося 14 августа
2014 года в Чунцине, было принято решение сформировать Координационный
совет китайско-европейского железнодорожного экспресса. 16 декабря 2014 года
в Чженчжоу состоялось 1-ое заседание
Координационного совета китайско-европейского железнодорожного экспресса.
С другой стороны, сотрудничество между Казахстаном и Китаем в области логистики также внесло важный вклад в быстрое
развитие CR Express. В связи с этим запуск
2 декабря 2011 года железнодорожного
сообщения между Китаем и Казахстаном
через специальную экономическую зону
Хоргос и создание в 2012 году логистического узла «Хоргос-Восточные ворота» с
казахстанской стороны можно рассматривать как важные события. В феврале 2014
года между партнерами было подписано
соглашение о создании казахстанско-китайской логистической компании в порту
Ляньюньган. Действительно, в 2014 году
государственная железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ) реализовала проекты по прокладке железных
дорог Жетыген-Хоргос и Жезказган-Бейнеу, обеспечивающих прямое сообщение
от Хоргоса до морского порта Актау на
Каспийском море. Учитывая, что большинство грузовых поездов между Китаем
и Европой пройдет через территорию Казахстана, можно сказать, что для развития
CR Express большое значение имеет расширение сотрудничества с Казахстаном в
сфере логистики. Например, сегодня более
70% общего объема грузоперевозок CR
Express осуществляется грузовым поездом
YuXinOu, который проходит через пограничный переход Алашанькоу, пересекает
Казахстан и затем идет до Германии.

Си Цзиньпин Еуропа одағына (ЕО) жасаған алғашқы сапары кезінде Қытай-ЕО
арасындағы сауда қатынастарын нығайту арқылы екіжақты сауда көлемін 1 трлн
долларға жеткізу мақсатты жариялаған
еді. 2013 жылы бұл көрсеткіш 559,1
млрд. долларды құраған болатын. Аталмыш сапар барысында, Си, Германияның
жоғары лауазымды тұлғаларымен бірге
Дуйсбург қаласында Қытайдан келген
YuXinOu жүк пойызын қарсы алу рәсіміне қатысты. Сонымен қатар, 2014 жылы
қыркүйек айында Қытай басшысы Си,
Испания премьер-министрі Мариáно
Рахóймен кездесу кезінде,Қытайдың Иу
қаласы мен Испания астанасы Мадрид
арасында жүк пойызын іске қосу талабын білдірді. Сондай-ақ, Қытай-Еуропа
теміржол желісіне қатыста қарарлар да
2014 жылы қабылданған болатын. Мысалы, 2014 жылы 14 тамызда Чунцинда
өткен «I Қытай-Еуропа теміржол желісін
үйлестіру жиналысында» Қытай-Еуропа теміржол желісі үйлестіру комитетін
құру туралы шешім қабылданды. 2014
жылы 16 желтоқсан Чжэнчжоуға «II Қытай-Еуропа теміржол желісін үйлестіру
жиналысы» ұйымдастырылды.
Енді бір жағынан, Қытай-Еуропа
теміржол желісі тұрғысынан маңызды
транзиттік рөл атқаратын Қазақстан мен
Қытай арасындағы логистикалық ынтымақтастық та, Қытай-Еуропа теміржол
желісінің қарқынды дамуына елеулі үлес
қосты. Бұл тұрғыда, әсіресе 2011 жылы
2 желтоқсанда «Қорғас» шекара маңы
ынтымақтастық халықаралық орталығы»
арқылы Қытай мен Қазақстан теміржолының іске қосылуы және 2012 жылы
Қазақстанның «Қорғас - Шығыс қақпасы» арнайы экономикалық аймағында логистикалық орталықтың құрыла
бастауын маңызды оқиғалар ретінде
қарастыруға болады. 2014 жылы ақпан
айында Қазақстан мен Қытай арасында
«Қазақстан-Қытай Ляньюньган логистикалық ынтымақтастық орталығы» туралы келісімге қол қойылды. Сондай-ақ,
2014 жылы Қазақстан темір жолы
(ҚТЖ) Жетіген-Қорғос және Бейнеу-Жезқазған теміржол жобаларын іске
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В октябре 2016 года Национальная комиссия по развитию и реформам Китая
объявила о Плане развития CR Express на
2016-2020 годы. Согласно плану, в 2020
году количество рейсов на CR Express достигнет 5000. С момента запуска CR Express
в 2011 году в общей сложности было осуществлено 4000 рейсов. В 2016 году количество рейсов составило 1702, увеличившись на 109% по сравнению с 2015 годом.
В этом контексте количество грузовых
рейсов из Европы в Китай составило 572,
увеличившись на 116% по сравнению с
2015 годом. В первом квартале 2017 года
количество грузовых рейсов из Китая в
Европу составило 593, что свидетельствует об увеличении на 175% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период количество перевозок из Европы в Китай достигло 198, увеличившись на 187%. В 2016 году количество
контейнеров, перевозимых с помощью CR
Express через Казахстан, составило 104,5
тыс., но КТЖ планирует увеличить это число до 800 тыс. к 2020 году. Кроме того, в
2017 году, как ожидается, объем грузовых
перевозок посредством CR Express будет
удвоен по сравнению с 2016 годом.
20 апреля 2017 года между Китаем, Беларусью, Германией, Казахстаном, Монголией, Польшей и Россией было подписано
Соглашение об углублении сотрудничества в рамках китайско-европейского железнодорожного экспресса. Это соглашение направлено на увеличение количества
грузовых поездов и скорости их передвижения, а также на выработку способов
обмена информацией для обеспечения
безопасности на транспорте и облегчения таможенного оформления грузовых
поездов. С этой точки зрения соглашение
может способствовать экономическому
развитию стран, расположенных вдоль
маршрута при одновременном увеличении объема железнодорожных услуг на CR
Express. Прогресс, достигнутый за последние несколько лет в рамках CR Express, стал
одним из крупных достижений в рамках
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қосып, Қорғастан Каспий жағалауында
Ақтау портына дейінгі тасымал желісін
байланыстырды. Қытай мен Еуропа
арасындағы жүк пойызының көпшілігі Қазақстан аумағы арқылы өтетінін
ескергенде, Қазақстан-Қытай логистикалық ынтымақтастығының артуы, Қытай-Еуропа теміржол желісінің дамуы
тұрғысынан ерекше маңызға ие екенін
атап өткен жөн. Мысалы, қазіргі таңда
Қытай-Еуропа теміржол желісі арқылы
тасымалданатын жалпы жүктердің 70%дан астамы Алату шекара өткелінен Қазақстан арқылы Германияға ұласатын
YuXinOu жүк пойызы арқылы іске асырылуда.
2016 жылы қазан айында Қытайдың
Ұлттық Даму және реформалар жөніндегі комиссиясы 2016-2020 жылдарға
арналған
«Қытай-Еуропа
теміржол
желісін дамыту жоспарын» жариялады.
Жоспарға сәйкес, 2020 жылға қарай Қытай-Еуропа теміржол желісі шеңберінде пойыз сапарларының санын 5000-ға
жеткізу жоспарлануда. Қытай-Еуропа
теміржол желісі аясында, 2011 жылдан
қазірге дейін жалпы 4000 пойыз сапары жүзеге асырылды. Ал 2016 жылы
аталмыш пойыз сапарларының санын
1702 болып, 2015 жылмен салыстырғанда 109%-ға артты. Мұның ішінде
Еуропадан Қытайға келген жүк поездарының саны 572 болып, 2015 жылмен
салыстырғанда 116%-ға өсті. 2017 жылдың бірінші тоқсанында аталған пойыз
сапарларының саны 593 болып, өткен
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда
175%-ға жоғарылады. Аталған кезеңде,
поезд Еуропадан Қытайға келген пойыз
сапарларының саны 198-ге жетіп, өткен
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда
187%-ға көбейді. 2016 жылы Қытай-Еуропа теміржол желісі арқылы тасымалданған контейнерлердің саны 104,5 мың
болса, ҚТЖ 2020 жылы бұл көрсеткішті
800 мыңға жеткізуді жоспарлауда. Сонымен қатар, 2017 жылы Қытай-Еуропа
теміржол желісі арқылы тасымалданатын жүк көлемін 2016 жылдағыдан екі
есеге арттыру жоспарланып отыр.
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сотрудничества по BRI, поскольку на него
приходится более 70% от общего объема
перевезенных грузов, и, похоже, проект
достигнет еще больших успехов в ближайшие годы.

2017 жылы 20 сәуірде, Қытай, Беларусь, Германия, Қазақстан, Монғолия,
Польша және Ресей арасында «Қытай-Еуропа теміржол желісі бойынша
ынтымақтастықты тереңдету келісіміне» қол қойылды. Келісім бойынша,
аталмыш жүк поездарының сыны мен
жылдамдығын арттырумен қатар, көлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ақпарат алмасуды жүзеге асыру және жүк
поездары үшін кедендік ресімдеуді
жеңілдету қарастырылды. Осы тұрғыдан алып қарағанда, аталған келісім Қытай-Еуропа теміржол желісі аясындағы
пойыз сапарларының санын арттырып
қана қалмастан, Қытай-Еуропа теміржол
желісінің бойындағы елдердің экономикасына да үлес қосатын болады. Соңғы
бірнеше жыл ішіндегі дамуы арқасында
Қытай мен Еуропа елдері арасындағы
жүк тасымалының 70%-ына ие болып,
«Бір белдеу, бір жол» шеңберіндегі негізгі ынтымақтастық жобалардың біріне
айналған Қытай-Еуропа теміржол желісі,
алдағы уақытта тіпті үлкен табыстарға
қол жеткізуі мүмкін.
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3-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

ПРОЕКТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КИТАЙ-КЫРГЫЗСТАНУЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ҚЫТАЙ-ҚЫРҒЫЗСТАН-ӨЗБЕКСТАН ТЕМІРЖОЛЫ ЖОБАСЫ:
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Омирбек Канай*
Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ), направленный
на соединение Пекина с Центральной
Азией, является одним из основных приоритетов в области транспортной политики Китая в регионе. Проект ККУ, который
стоит на повестке дня с середины 1990-х
годов, также имеет большое значение для
китайской инициативы «Один пояс – один
путь». По замыслу проекта железная дорога возьмет начало в городе Кашгар в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР) в западной части Китая, пересечет
границу между Китаем и Кыргызстаном
и проследует через перевал Иркештам и
кыргызский город Кара-Суу до узбекского
города Андижан, расположенного в Ферганской долине. Более того, существует
вероятность продления железной дороги
дальше до территории Ирана. Проект создаст условия для надежного грузопотока
через Центральную Азию и Западный Китай, особенно СУАР, и станет важным элементом транспортировки товаров из Китая
в Центральную Азию, Западную Азию, Северную Африку и даже Южную Европу.
Проект ККУ был впервые официально
предложен в 1997 году на конференции
по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия, состоявшейся в Париже. Идея
проекта состояла в соединении железнодорожных сетей Китая, Кыргызстана и Узбекистана и получении доступа к морским
торговым путям через железные дороги
Афганистана, Ирана, Турции и Европы.
Учитывая важность улучшения железнодорожных сообщений, власти Китая, Кыргызстана и Узбекистана провели трехстороннюю встречу в Бишкеке 5 ноября 1997
года, в ходе которой стороны согласились

Қытай мен Орталық Азияны байланыстыруға бағытталған Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасы
Қытайдың аймақтағы көлік саясатының
маңызды басымдықтарының бірі болып
табылады. 1990-жылдардың ортасынан
бастап күн тәртібіне шыққан бұл жоба
Қытайдың «Бір белдеу бір жол» стратегиясы тұрғысынан да өте маңызды. Жоба
бойынша аталмыш теміржол желісі Қытайдың батысында орналасқан Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы
(ШҰАА) Қашқар қаласынан басталып,
Қытай-Қырғызстан шекарасындағы Иркештам тау өткелінен өтеді және Қырғызстанның Карасу ауданы арқылы Өзбекстанның Ферғана аңғарындағы Әндіжан
қаласына дейін жетеді. Жоба аясында
теміржолды Иранға дейін жеткізу де қарастырылып отыр. Бұл жоба Қытайдан
Орталық Азияға, Батыс Азия мен Солтүстік Африкаға, тіпті Оңтүстік Еуропаға
дейінгі аймақта маңызды көлік бағытына айналып, Орталық Азия мен Батыс
Қытай, әсіресе ШҰАА арқылы сенімді
жүк тасымалы үшін қолайлы жағдай жаратуы мүмкін.
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасы алғаш рет 1997 жылы Парижде өткен Еуропа-Кавказ-Азия көлік
дәлізі (ТРАСЕКА) отырысында ұсынылды.
Мақсаты Қытай, Қырғызстан және Өзбекстан теміржол желілерін өзара байланыстырып, Ауғанстан, Иран, Түркия
және Еуропа теміржол желілері арқылы
коммерциялық теңіз бағыттарына қол
жеткізу болды. Теміржол желілерінің
байланысын
жақсартудың
маңыздылығын ескере отырып, Қытай, Қырғызстан және Өзбекстан билігі 1997 жылы
5 қарашада Бішкекте үшжақты кезде-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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создать совместную рабочую комиссию и
экспертную группу по проекту ККУ. По итогам встречи был подписан меморандум
о взаимопонимании по реализации совместного проекта между Министерством
железных дорог Китая, Министерством
транспорта и коммуникаций Кыргызстана
и Министерством транспорта Узбекистана, что создавало возможность для дальнейших межгосударственных консультаций. После начала китайско-кыргызских
переговоров по проекту в 2000 году китайская сторона выделила 20 млн. юаней
(около 3,012 млн. долл. США) на изучение
экономической целесообразности строительства кыргызского сектора железной
дороги. 5 февраля 2001 года кыргызское
правительство предложило строительство
железной дороги по маршруту Балыкчи-Джалалабад-Торугарт-Кашгар в рамках
проекта ККУ.
Однако революция тюльпанов, которая
привела к свержению президента Аскара
Акаева в апреле 2005 года, и андижанский
инцидент в мае 2005 года в Узбекистане отрицательно сказались на развитии
проекта железной дороги ККУ. Несмотря
на эти неблагоприятные обстоятельства,
в 2006 году китайское правительство
подтвердило свое намерение завершить
строительство китайской ветки железной
дороги в рамках 11-го пятилетнего плана
развития. Однако свержение президента
Курманбека Бакиева в апреле 2010 года
и последующие столкновения между этническими кыргызами и узбеками на юге
Кыргызстана привели к дальнейшим задержкам в реализации проекта строительства железной дороги ККУ.
В 2010-2011 годах кыргызская сторона
пыталась возобновить переговоры с Китаем по ККУ. Фактически этот вопрос обсуждался во время визитов высокопоставленных чиновников Кыргызстана, таких
как исполняющий обязанности министра
иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев, первый заместитель премьер-министра Кыргызстана Омурбек Бабанов и
премьер-министр Кыргызстана Алмазбек
Атамбаев, которые посетили Пекин, соответственно, 25-29 августа 2010 года, 6-9
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су өткізіп, жоба бойынша бірлескен
жұмыс комитеті мен мамандар тобын
құруға келісті. Кездесудің қорытындысы
бойынша, Қытай Теміржол министрлігі,
Қырғызстан Көлік және коммуникация
министрлігі және Өзбекстан Көлік министрлігі арасында бірлескен жобаны жүзеге асыруға бағытталған өзара түсіністік
туралы меморандумға қол қойылды.
Өзара түсіністік туралы меморандумға
қол қойылғаннан кейін Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасы бойынша келіссөздер ресми түрде басталды.
Жоба аясында Қытай мен Қырғызстан
арасындағы келіссөздер 2000 жылы
басталып, қытайлық тарап теміржолдың Қырғызстандық бөлігінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу
жұмыстарына 20 миллион юань (шамамен 3,012 миллион доллар) бөлді. 2001
жылы 5 ақпанда Қырғызстан үкіметі
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолының Қырғызстандағы бөлігі ретінде
Балықшы-Жалалабат-Торугарт-Қытай
теміржол бағытын салуға басымдылық
беру туралы қарар қабылдады.
Алайда, 2005 жылы наурыз-сәуір
айларында Қырғызстанда Президент
Асқар Ақаевтың қызметтен кетуіне себеп болған «Қызғалдақ революциясы»
және 2005 жылы мамырда Өзбекстанда
болған Әндіжан оқиғасы Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасының
жүзеге асырылуына кері әсерін тигізді.
Осы қолайсыз жағдайларға қарамастан,
Қытай үкіметі 2006 жылы 11-ші Бесжылдық даму жоспары шеңберінде бұл
теміржолдың Қытайдағы бөлігін салуды
бекітті. Алайда 2010 жылы сәуірде Қырғызстан Президенті Құрманбек Бәкиевтің наразылықтар нәтижесінде биліктен кетуі және 2010 жылы маусымда
Қырғызстанның оңтүстігіндегі қырғыздар мен өзбектер арасында туындаған
этникалық қақтығыстың салдарынан
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасының жүзеге асырылуы кейінге
қалдырылды.
2010-2011 жылдары Қырғыз тарапы
Қытаймен
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасы бойынша келіссөздерді қайта жалғастыруға тырысты.

ГЛАВА 3. ТРАСПОРТИРОВАКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ЛОГИСТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
3-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

апреля 2011 года и 14-16 сентября 2011
года. В результате 17 апреля 2012 года
было подписано соглашение о проекте
железной дороги ККУ между Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Китайской дорожно-мостовой
корпорацией (КДМК). Согласно соглашению, китайская компания должна была
подготовить отчет о технико-экономическом обосновании в течение одного года
и представить свои предложения правительству Кыргызстана в первом квартале
2013 года. В этом контексте 4 мая 2012 года
рабочая комиссия и китайско-кыргызская
экспертная группа по проекту провела
совместное заседание в Пекине. Представители Министерства торговли, Министерства иностранных дел, Министерства
железных дорог, Экспортно-импортного
банка, Государственного банка развития
и других учреждений приняли участие в
этом мероприятии с китайской стороны,
в то время как кыргызская сторона была
представлена Министерством транспорта
и коммуникаций, Министерством финансов и другими государственными органами. 5 июня 2012 года председатель КНР
Ху Цзиньтао и его кыргызский коллега
Алмазбек Атамбаев, прибывший в Пекин
для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, также обсудили,
среди прочего, развитие проекта железной дороги ККУ.
Однако, несмотря на эти многообещающие события, 19 апреля 2013 года
премьер-министр Кыргызстана Жанторо
Сатыбалдиев объявил, что правительство
Кыргызстана не примет отчет о технико-экономическом обосновании, подготовленный КДМК и представленный 14
марта 2013 года. Более того, выступая на
пресс-конференции после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), состоявшегося в Бишкеке
в мае 2013 года, президент Кыргызстана
Алмазбек Атамбаев заявил, что железная
дорога не будет выгодна Кыргызстану и
что Бишкек должен воздержаться от участия в проекте.
Существует ряд экономических и политических причин того, почему Кыргызстан

Мәселен, 2010 жылдың 25-29 тамызында Қырғызстанның Уақытша Сыртқы
істер министрі Руслан Казакбаевтың,
2011 жылы 6-9 сәуірде Қырғызстан
Премьер-министрінің бірінші орынбасары Өмірбек Бабановтың және 2011
жылы 14-16 қыркүйек аралығында Қырғызстан Премьер-министрі Алмазбек
Атамбаевтың Қытайға ресми сапары барысында бұл мәселе талқыланған болатын. Нәтижесінде 2012 жылы 17 сәуірде
Қырғызстан Көлік және коммуникация
министрлігі мен Қытай Жол және көпір
кооперациясы (CRBC) арасында Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы
жобасы туралы келісімге қол қойылды.
Келісімге сәйкес, қытайлық компания
бір жылдық мерзім ішінде техникалық-экономикалық негіздемені дайындап, 2013 жылдың бірінші тоқсанында
Қырғызстан үкіметінің қарауына ұсынуға
міндетті болды. Бұл тұрғыда 2012 жылы
4 мамырда Қытай мен Қырғызстанның
аталмыш жоба жөніндегі жұмыс комитеті мен мамандар тобы Пекинде бірлескен кездесу өткізді. Бұл іс-шараға Қытай
тарапынан Сауда министрлігі, Сыртқы
істер министрлігі, Теміржол министрлігі, Экспорт-импорт банкі, Мемлекеттік
даму банкі және басқа да мемлекеттік
мекемелердің өкілдері, ал Қырғызстан
тарапынан Көлік және коммуникация
министрлігі, Қаржы министрлігі, Азия
даму банкі және басқа да мемлекеттік
органдардың өкілдері қатысты. 2012
жылдың 5 маусымында Қытай Төрағасы
Ху Цзиньтао мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысу үшін Пекинге сапармен келген Қырғызстан Президенті Алмазбек Атамбаев талқылаған
өзекті мәселелердің бірі Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасы
болған еді.
Алайда, осы перспективалы оқиғаларға қарамастан, 2013 жылы 19 сәуірде
Қырғызстан Премьер-министрі Жанторо Сатыбалдиев Қырғызстан үкіметінің
Қытай жол және көпір кооперациясы
дайындаған және 2013 жылдың 14 наурызында ұсынған техникалық-экономикалық негіздемені қабылдамайтынын
мәлімдеді. Сонымен қатар, 2013 жылдың
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отложил консультации по запуску инициированного Китаем проекта железной дороги ККУ. С экономической точки зрения,
из-за трудностей, с которыми столкнулась
кыргызская экономика в последние годы,
Кыргызстан не может выполнить свои
финансовые обязательства по строительству кыргызского участка дороги, большая часть которого должна пройти через
горы Тянь-Шаня. Это существенно увеличит сметную стоимость проекта, которая
уже возросла с 900 млн. долл. США в 1997
году до 1,34 млрд. долл. США в 2001 году с
дальнейшим ростом в 2006 году до 2 млрд.
долл. США, 4,5 млрд. долл. США в 2012
году и 6,5 млрд. долл. США в 2013 году.
Поскольку Кыргызстан не мог покрыть
затраты на строительство, правительство рассматривало возможность сдачи
в аренду Китаю новой железнодорожной
линии, а также золоторудных, алюминиевых и железнорудных месторождений
в течение 47 лет в обмен на полное финансирование строительства кыргызского
участка железной дороги ККУ. Однако связанные с этим дебаты вызвали негативную
общественную реакцию в стране. С политической точки зрения стоит отметить,
что другие региональные акторы препятствовали строительству железной дороги
ККУ. Например, во время саммита ОДКБ в
Бишкеке, состоявшегося в мае 2013 года,
Россия выступила с проектом железной
дороги Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан (РККТ), который можно было бы
рассматривать как альтернативу проекту
железной дороги ККУ. Действительно, президент Атамбаев тогда признал, что проект
железной дороги РККТ больше подходит
для Кыргызстана, чем проект ККУ.
Однако дальнейшее развитие инициативы «Один пояс – один путь», которая
стоит на повестке дня с 2013 года, а также
отрицательное воздействие российского финансового кризиса на кыргызскую
экономику, которая до сих пор страдает
от структурных недостатков, вынуждает
Кыргызстан увеличивать объемы китайских инвестиций. В этих условиях китайско-кыргызские переговоры по проекту
ККУ снова были включены в повестку дня.
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мамырында Бішкекте өткен Ұжымдық
қауіпсіздік шарты ұйымы (ҰҚШҰ) саммитінен кейінгі баспасөз мәслихатында
сөз сөйлеген Қырғызстан Президенті
Алмазбек Атамбаев аталмыш теміржолдың Қырғызстан үшін пайдалы болмайтынын және бұл жобаға қатысудан бас
тартқандарын білдірді.
Қытай мүдделі болып отырған Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы
жобасының Қырғызстан тарапынан қайта-қайта кейінге қалдыруының бірқатар
экономикалық және саяси себептері
бар. Экономикалық тұрғыдан алғанда, ел
экономикасындағы қиындықтарға байланысты Қырғызстанның жоба бойынша
тиісті қаржы шығаруы мүмкін болмады. Жобаның Қырғызстандық бөлімінің
басым бөлігі Тянь-Шань тауларынан
өтетіндіктен, жобаның болжамды құнын
айтарлықтай арттырды. 1997 жылы 900
миллион доллар болып есептелген жобаның болжамды құны 2001 жылы 1,34
миллиард доллар, 2006 жылы 2 миллиард доллар, 2012 жылы 4,5 миллиард
доллар, ал 2013 жылы 6,5 миллиард долларға дейін артты. Қытайға Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан
теміржолының
Қырғызстандағы бөлімінің құрылысын
алдын ала толықтай қаржыландырмақ
болған Қытай тарапының Қырғызстандағы ішінара темір кен орындарын ашуды және аталмыш теміржолдың пайдалану құқығын 47 жылға жалға беру
талабы Қырғызстанда қарсылыққа ұшырады. Саяси тұрғыдан қарағанда, Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы
жобасына аймақтағы өзге күштердің де
кедергі келтіргенін атап өту керек. Мысалға, 2013 жылы мамырда Бішкекте
өткен ҰҚШҰ саммитінде Ресей тарапы
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы жобасына балама бола болатын Ресей-Қазақстан-Қырғызстан-Тәжікстан
те-міржолы жобасын ұсынды. Шын
мәнісінде, сол кезде Президент Атамбаев
Ресей-Қазақстан-Қырғызстан-Тәжікстан
теміржолы
жобасы
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан жобасынан гөрі Қырғызстан үшін анағұрлым пайдалы екенін
айтқан болатын.

ГЛАВА 3. ТРАСПОРТИРОВАКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ЛОГИСТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
3-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДА ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

К примеру, в мае-июне 2016 года в Пекине
состоялись трехсторонние консультации
по проекту между Китаем, Кыргызстаном
и Узбекистаном. Более того, смена руководства Узбекистана в сентябре 2016 года
и усилия Ташкента по улучшению отношений с Китаем и странами Центральной
Азии оказали положительное воздействие
на перспективы реализации проекта ККУ.
Поэтому 19-20 декабря 2016 года Китай,
Кыргызстан и Узбекистан продолжили
трехсторонние переговоры по проекту в
Бишкеке. И наконец, 5 сентября 2017 года
президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили этот вопрос в Бишкеке.
В заключение следует отметить, что
железная дорога ККУ, которая может дать
странам, не имеющим морских границ,
доступ к международным сухопутным и
морским транспортным линиям, имеет потенциал перевозки 15-20 млн. тонн грузов
в год через Кыргызстан. Плата за транзит
грузов определенно внесет вклад в экономическое развитие страны. Проект ККУ
может не только принести пользу странам,
расположенным вдоль маршрута, но и
содействовать развитию регионального и
глобального рынков. С этой точки зрения,
вполне возможно, что проект железной
дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет реализован в ближайшем будущем.

Алайда, 2013 жылдан бастап күн
тәртібіне шыққан Қытайдың «Бір белдеу бір жол» бастамасы одан әрі дами
түскен кезде, Еуразиялық экономикалық
одақтың және Ресейдегі қаржы дағдарысының құрылымдық әлсіздіктен әлі
күнге дейін зардап шегіп келе жатқан
Қырғызстан экономикасына теріс әсер
етуі Қырғызстанның Қытай инвестициясына қажеттілігін арттыра түсті. Бұл
себептер Қытай мен Қырғызстан арасындағы Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан
теміржолы жобасына қатысты келіссөздерді қайтадан күн тәртібіне әкелді.
Мәселен, 2016 жылдың мамыр-маусым
айларында Пекинде Қытай, Қырғызстан
және Өзбекстан арасында жоба бойынша үшжақты келіссөздер өтті. Оның
үстіне, 2016 жылдың қыркүйек айында
Өзбекстандағы биліктің ауысуы және
Ташкенттің Қытай мен Орталық Азия
елдерімен қарым-қатынасты жақсарту
жөніндегі күш-жігері аталған теміржол
жобасына оң әсерін тигізді. Нәтижесінде, 2016 жылы 19-20 желтоқсанда Бішкекте Қытай, Қырғызстан және
Өзбекстан жоба бойынша үшжақты
келіссөздерді жалғастырды. Соңғы рет,
2017 жылы 5 қыркүйекте Қырғызстанға
ресми сапармен келген Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзияев Қырғызстандық әріптесі Алмазбек Атамбаевпен
аталған жобаны жүзеге асыру мәселесін
талқылады.
Қорытып айтқанда, іске асып жатса,
теңізбен қиылыспайтын Қырғызстанның
теңізге шығуына мүмкіндік беретін Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан темір-жолы Қырғызстан арқылы жылына 15-20
миллион тонна жүк тасымалдай алады.
Ал, Қырғызстанның аталмыш транзиттік
жүк тасымалынан табатын кірісі елдің
экономикалық дамуына ықпал ететіні
сөзсіз.
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан
теміржолы жобасы аталған үш елге
ғана пайдалы болып қалмай, сондай-ақ
аймақтық және әлемдік нарықтардың
дамуына да септігін тигізуі мүмкін. Осы
тұрғыдан алғанда, жақын арада Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржолы
жобасының салынуы әбден мүмкін деуге болады.
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ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ И
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ТҮРІКМЕНСТАНДА ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУДЫҢ НƏТИЖЕЛЕРІ ЖƏНЕ ЕЛДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫ
Айдарбек Амирбек*
12 февраля 2017 года в Туркменистане прошли пятые президентские выборы.
По данным Центральной избирательной
комиссии Туркменистана, явка избирателей составила 97,27%, или 3 млн. 140 тыс.
865 зарегистрированных избирателей.
Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом в третий раз с 97,69%
(3 млн. 68 тыс. 311) голосов. Мониторинг
президентских выборов в Туркменистане
осуществляли в общей сложности 3374 наблюдателя от международных и местных
организаций. Представители международных организаций, таких как Организация
исламского сотрудничества, Содружество
независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, а также местные наблюдатели, которые следили за
ходом выборов, признали президентские
выборы открытыми, свободными и демократическими.
По закону о выборах в Туркменистане
кандидаты в президенты могут быть номинированы политическими партиями и
инициативными группами граждан, которые зарегистрировались до даты выборов
(статья 44). Кандидаты от инициативных
групп должны заручиться поддержкой, по
крайней мере, 10 тыс. избирателей путем
сбора их подписей, при этом от каждого
из как минимум трети округов в стране
должно быть собрано по крайней мере
300 подписей (статья 46). Официально
было зарегистрировано всего девять кандидатов на президентский пост. В стране
имеется только три партии, деятельность
которых разрешена на законных основаниях. Поэтому Гурбангулы Бердымухамедов, Бекмурат Аталиев и Дурдыгылыч

2017 жылғы 12 ақпанда Түрікменстанда бесінші рет президенттік сайлау өтті.
Түрікменстан Орталық сайлау комиссиясының қорытындысы бойынша 3140865
тіркелген сайлаушы дауыс беріп, сайлауға қатысу деңгейі 97,27%-ды құрады жəне Гурбангулы Бердімұхамедов
сайлаушылардың 97,69%-ын (3068311)
жинап, үшінші рет Президент болып
сайланды. Түрікменстанда Президенттік
сайлауды халықаралық ұйымдар мен
жергілікті бақылаушылардан құралған
3374 бақылаушы бақылады. Сайлауға
бақылау жүргізген «Ислам ынтымақтастық ұйымы» мен «Тəуелсіз мемлекеттер достастығы» жəне «Шанхай ынтымақтастық ұйымы» сияқты халықаралық
ұйымдар мен жергілікті бақылаушылар
Президенттік сайлаудың заңға, еркіндік
пен демократиялық құндылықтарға сай
өткенін хабарлады.
Түркіменстанның сайлау туралы заңына сəйкес, Президенттікке үміткерлерді
тек саяси партиялар мен азаматтардан
құрылған бастамашыл топтар ғана ұсына
алады (44-бап). Азаматтардан құрылған
бастамашыл топтың өз үміткерін ұсынуы
үшін, кем дегенде 10000 сайлаушының
қолының жиналуы, бұл сан елдегі жалпы этраптардың (атыраптардың) кем
дегенде үштен біріне тиесілі келуі əрі
əр этраптан 300 сайлаушының қолының
қамтылуы қажет (46-бап). Президенттікке жалпы 9 үміткер ұсынылды. Түрікменстанда заңды түрде тіркелген тек үш партия ғана болғандықтан, «Түрікменстан
демократиялық партиясы» Гурбангулы
Бердімұхамедовты, «Түрікменстан өнеркəсіпшілер мен кəсіпкерлер партиясы»

* PhD, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, Казахстан.
a.amirbek80@gmail.com
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Оразов были выдвинуты кандидатами, соответственно, от Демократической партии
Туркменистана, Партии промышленников
и предпринимателей Туркменистана и
Аграрной партии Туркменистана. Остальные шесть кандидатов были выдвинуты
инициативными группами граждан: 1) заместитель главы Марыйского велаята Джуманазар Аннаев; 2) директор Сейдинского
нефтеперерабатывающего завода Рамазан
Дурдиев; 3) заместитель начальника Дашогузского района Мереддурды Гурбанов;
4) начальник Департамента экономики и
развития Ахалского велаята Сердар Елилов; 5) главный исполнительный директор
Ассоциации «Гарабогазсульфат» Государственного концерна «Туркменхимия» Сулейманнепес Нурнепесов; 6) заместитель
председателя Государственной ассоциации пищевой промышленности Туркменистана Максат Аннанепесов. Остальные
кандидаты смогли в общей сложности получить только 2,31% (72 тыс. 554) голосов.
Наибольшее количество голосов среди
них получил Максат Аннанепесов, а именно 1,02%.
В последние годы возникший в результате негативного воздействия мирового
кризиса и низких цен на нефть экономический спад начал влиять на большинство экономик в мире, в том числе на
экономику Туркменистана. Поскольку
дополнительных источников доходов в
государственном бюджете не было предусмотрено, правительству пришлось урезать некоторые социальные привилегии
(бесплатное электричество, природный
газ, вода и т.д.). Более того, по данным
Всемирного банка, рост ВВП Туркменистана сократился на 6,5% в 2015 году по сравнению с 10,30% роста в 2014 году. Однако
существующие социально-экономические
проблемы страны не отразились на результатах выборов. Основной причиной
поддержания политической стабильности
в стране является существование сильных
государственных институтов. С учетом лояльности туркменского народа по отношению к национальным традициям становится очевидным, что Совет старейшин
играет роль одного из ключевых институ234

Бекмурат Аталиевті жəне «Түрікменстан аграрлық партиясы» Дурдыгылыч
Оразовты үміткерлер ретінде ұсынды.
Қалған 6 үміткер азаматтардан құрылған
бастамашыл топтар тарапынан ұсынылды: 1) Мары уəлаяты басшысының
орынбасары Жұманазар Аннаев; 2) «Сейди» мұнай өңдеу зауытының директоры, парламент депутаты Рамазан Дурдиев; 3) Дашогуз уəлаяты басшысының
орынбасары Меретдурды Гурбанов; 4)
Ахал уəлаятының Экономика жəне даму
департаментінің басшысы Сердар Желилов; 5) «Түрікменхимия» мемлекеттік
концерніне қарасты «Гарабогазсульфат»
өндірістік бірлестігінің бас директоры
Сулейманнепес Нурнепесов; 6) Азықтүлік өндірісі мемлекеттік бірлестігі
төрағасының орынбасары Мақсат Аннанепесов ұсынылды. Қалған үміткерлерге
дауыс берушілердің тек 2,31% (72,554)
ғана дауыс берді. Олардың ішінде ең
көп дауысты (1,02%) Мақсат Аннанепесов жинады.
Соңғы жылдары жаһандық дағдарыстың теріс əсерінен Түрікменстанда
да экономикалық бəсеңдеу белең ала
бастады. Дүниежүзілік банктің мəліметтері бойынша, 2015 жылы Түрікменстанның ЖІӨ-нің өсу қарқыны 6,5%-ды құрады. Салыстырмалы түрде алатын болсақ,
2014 жылы елдің ЖІӨ-нің өсу қарқыны
%10,30 болды. Осы орайда, 2016 жылдың соңына қарай кейбір мемлекеттік
құрылымдарда жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілердің саны азайтылды.
Бюджетке қосымша табыс келмегендіктен, Үкімет кейбір əлеуметтік жеңілдіктерді (тегін электр энергиясы, табиғи газ,
су, т.б.) қысқартты. Бірақ елдегі мұндай
əлеуметтік-экономикалық
мəселелер
Президенттік сайлауға теріс əсерін тигізген жоқ. Мұның негізгі себебі елде
саяси режимнің тұрақты құрылымын
сақтайтын күшті мемлекеттік институттардың болуы болып табылады. Елде
саяси режимнің тұрақтылығын қамтамасыз ететін сондай маңызды институттардың бірі – Ақсақалдар кеңесі. Түрікмен
халқының жергілікті дəстүрлерге адалдығын ескеретін болсақ, «Ақсақалдар
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тов, гарантирующих стабильность политического режима. Поэтому не удивительно,
что 14 сентября 2016 года на Совете старейшин была принята новая Конституция
страны.
Согласно обновленной Конституции,
верхний возрастной порог (70 лет) для
претендента на пост президента был
упразднен, а срок президентских полномочий был продлен с 5 до 7 лет. Так, по
новой Конституции, президент будет избираться прямым голосованием народа
Туркменистана на семилетний срок (статья
70). Более того, каждый гражданин Туркменистана, рожденный в Туркменистане,
не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, постоянно проживающий и работающий в Туркменистане в течение последних 15 лет, имеет право быть
избранным президентом Туркменистана
(статья 69).
Гурбангулы Бердымухамедов изложил
свои стратегические приоритеты на новый
срок как в своих предвыборных заявлениях, так и в официальной инаугурационной речи. Соответственно, Бердымухамедов подчеркнул, что он отдает приоритет
политике, основанной на создании «развитого индустриального общества», и тем
самым будет способствовать повышению
благосостояния народа и экономического
потенциала страны. В этом направлении
Туркменистан стремится развивать промышленность, туризм, сельское хозяйство
и новые технологии, а также увеличивать
инвестиции в области образования, науки, здравоохранения и социальных услуг и
укреплять местные органы власти.
Действительно, ключевые задачи, изложенные Бердымухамедовым в его
предвыборных заявлениях и официальных речах, касающиеся государственного
строительства, можно подытожить следующим образом: 1) Промышленный сектор:
а) оказывать поддержку промышленному
сектору, предоставляя дополнительные
стимулы, б) отдавать приоритет эксплуатации углеводородных ресурсов в стране;
2) Сельское хозяйство: а) повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной
продукции, отдавая приоритет их экспорту

кеңесінің» мемлекеттің тұрақтылығын
қамтамасыз етудегі рөлі ерекше айқын
көрінеді. Осыған байланысты, «Ақсақалдар кеңесінің» 2016 жылы 14 қыркүйекте өткен отырысында елдің жаңа Конституциясы қабылданды. Бұған сəйкес
Конституцияда Түрікменстан Президенті
болып сайлану үшін жоғарғы жас шегі
(жетпіс жас) алып тасталды жəне Президенттік мерзім 5 жылдан 7 жылға дейін
ұзартылды. Осылайша жаңа Конституция бойынша, Мемлекет басшысы тікелей халық тарапынан 7 жылдық мерзімге
сайланады (70-бап) жəне Түрікменстанда туылған, жасы 40-қа толған, ұлттық
тілді меңгерген, əрі соңғы 15 жыл бойы
Түрікменстанда тұратын жəне жұмыс
істейтін əрбір азамат Түрікменстан Президенті болып сайлана алады (69-бап).
Түрікменстан Президенті болып сайланған Гурбангулы Бердімұхамедов,
жаңа мерзімде ұстанатын стратегиялық даму басымдықтарын сайлауалды
бағдарламасында жəне Президент болып сайланғаннан кейін ресми ұлықтау
рəсімі сөзінде айқындаған болатын.
Бұған сəйкес Бердімұхамедов «Дамыған
индустриялық қоғам» құруға негізделген
саясатқа басымдық беретінін, осылайша
халықтың əл-ауқаты мен елдің экономикалық əлеуетін арттыру мақсатын көздейтінін атап өтті. Осы орайда, Түрікменстан алдағы кезеңде өнеркəсіп, туризм
жəне ауыл шаруашылығы секторлары
мен жаңа технологияларды дамытуға,
сондай-ақ, білім беру, ғылым, денсаулық
сақтау жəне əлеуметтік қызмет көрсету
салаларына инвестицияны көптеп салуды көздеуде жəне жергілікті билік органдарын күшейтуді жоспарлауда.
Бердімұхамедовтың
сайлауалды
бағдарламасы мен ресми баяндамаларында мемлекеттің стратегиялық дамуы
тұрғысынан белгілеген негізгі басымдықтарын төмендегідей қорытындылауға болады: 1) Өнеркəсіп секторы: а)
өнеркəсіп секторында жұмыс істейтін
кəсіпкерлерді қолдау жəне ынталандыру; ə) көмірсутегі ресурстарын ел ішінде өндіруге басымдық беру; 2) Ауыл
шаруашылығы секторы: а) ауыл шару235
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на мировые рынки; б) продолжать осуществление Национальной программы
развития сельских районов и создать систему гидравлического орошения, которая позволит увеличить эффективность
водопользования в селах, в) увеличить
количество районов, в которых культивируется галофит и создавать новые поселения вокруг Туркменского озера; 3) Наука и
образование: а) предоставлять молодым
людям более качественное образование,
б) придавать большое значение космическим исследованиям путем создания
исследовательских центров и снабжения
этих центров необходимым техническим
оборудованием; 4) Деятельность в области
здравоохранения и социального обслуживания: а) повысить размер социальных пособий с помощью необходимых правовых
механизмов, б) увеличить число медицинских центров, центров укрепления здоровья и больниц в рамках Государственной
программы здравоохранения, в) повысить
значимость освещения в велаятах и районах и улучшить объекты инфраструктуры,
особенно дороги, г) провести реструктуризацию в населенных пунктах страны для
удовлетворения основных потребностей
людей, проживающих в этих поселениях,
д) увеличить доходы населения и создать
новые рабочие места, е) увеличить размеры пенсий, зарплат, стипендий и других
социальных пособий, предлагаемых общественности, ж) повысить качество семейных услуг, з) создать зоны отдыха, которые
будут отвечать потребностям населения,
через каждые 40-50 км вдоль главных
дорог между областными центрами; 5)
Сектор туризма: а) ускорить меры по достижению мировых стандартов туризма и
перестроить санаторно-курортную систему, б) ускорить исследования по развитию
национальной туристической зоны Аваза
на побережье Каспийского моря, в) установить зеленые зоны отдыха в 40-50 км от
речных берегов, г) построить развитые курортные центры в Копетдагской, Койтенгазской и Сумбарской долинах и на берегах Амударьи, Каракум-реки и Мургаба; 6)
Укрепление внутренней политики и местных органов власти: а) усовершенствовать
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ашылығы өнімдерінің бəсекеге қабілеттілігін арттыру жəне олардың əлемдік
нарыққа көбірек экспортталуына басымдық беру; ə) «Ауылдық аймақтарды
дамытудың мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыруды жалғастыру жəне
ауылдарда суды тиімді пайдалануға
көңіл бөлу үшін гидравликалық суару
жүйелерін құру; б) Түрікмен көлінің айналасында жаңа елді мекендерді құру
арқылы галофиттер өсетін аймақтарды
көбейту; в) ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейтін кəсіпкерлерді қолдау; 3) Ғылым жəне білім: а) жастардың
жоғары сапалы білім алуын қамтамасыз ету; ə) ғарыштық зерттеулерге көңіл
бөлу жəне осы бағытта ғылыми-зерттеу
орталығын құрып, оны қажетті техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету;
4) Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік
қызмет көрсету: а) халықтың əлеуметтік
қауіпсіздігін жақсарту жəне осы бағытта
құқықтық өзгерістер енгізу; ə) «Денсаулық сақтау мемлекеттік бағдарламасы»
аясында денсаулық орталықтары, денсаулықты нығайту орталықтары мен ауруханалардың санын көбейту; б) уəлаяттар
мен этраптарда жарықтандыруға көңіл
бөлу жəне жол т.б. инфрақұрылымдық
мəселелерді шешу; в) елдің барлық елді
мекендерін халықтың негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыратындай етіп
қайта құрылымдау; г) халықтың табысын арттыру жəне жаңа жұмыс орындарын қамтамасыз ету; ғ) зейнетақы,
қызметкер жалақысы, стипендия жəне
халыққа ұсынылатын басқа да əлеуметтік жəрдемді арттыру; д) отбасылық қызметтердің сапасын арттыру; е) облыс
орталықтары арасындағы негізгі жолдардың бойында əрбір 40-50 шақырымдық жерде халықтың қажеттілігіне сай
келетін демалыс орталықтарын құру;
5) Туризм секторы: а) туризмді əлемдік
стандарттарға жеткізу қарқынын жеделдету жəне денсаулық сақтау-санаторий
жүйесін қайта құрылымдау; ə) Каспий
жағалауындағы «Аваза» ұлттық туристік
аймағын дамыту бойынша жұмыстарды
жеделдету; б) өзен жағалауынан 40-50
шақырым қашықтықта жасыл демалыс
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политическую систему страны и укрепить
местные органы власти в целях дальнейшей демократизации, б) повысить влияние
и роль представительных органов местного самоуправления (генешей) в велаятах и
районах, селах и городах, в) предоставлять
необходимые средства для вновь созданных политических партий, чтобы эти партии могли работать более эффективно; 7)
Разработка и использование новых технологий: а) подготовить квалифицированные
кадры в области современных коммуникационных и мультимедийных технологий,
б) обеспечить применение новых технологий для повышения эффективности использования углеводородных ресурсов в
стране; 8) Инвестиции в возобновляемые
энергетические ресурсы: инвестировать в
солнечную и ветровую энергию, особенно
в контексте развития зеленой энергетики в
стране.
Упомянутые выше меры, которые президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов намерен осуществить в
течение следующих семи лет, главным
образом касаются способов решения текущих проблем в стране как в экономической сфере (обеспечение дополнительных доходов в государственный бюджет),
так и в вопросах безопасности. Хорошо
известно, что из-за меняющихся условий
на международном рынке газа и других
экономических и финансовых проблем
Россия перестала закупать туркменский
природный газ с января 2016 года. Более
того, Туркменистан ограничил поставки
газа в Иран начиная с января 2017 года
по причине неоплаченных долгов. Такая
ситуация ведет к тому, что Китай становится главным импортером туркменского
природного газа. Это также способствует
дальнейшему снижению доходов от газа.
Туркменистан стремится укрепить энергетическую безопасность посредством
активной поддержки таких проектов, как
TAPI и Транскаспийский газопровод, которые предусматривают экспорт природного газа, соответственно, в Индию и ЕС. В
этом отношении, с учетом борьбы между
региональными лидерами, Туркменистан
будет стремиться использовать разные

аймақтарын құру; в) денсаулыққа пайдалы Копетдаг, Койтенгаз жəне Сумбара
алқаптарында жəне Əмудария, Қарақұм
жəне Мургаб жағалауларында дамыған
демалыс орталықтарын салу; 6) Ішкі саясат жəне жергілікті билік органдарын
нығайту: а) елдің саяси жүйесін жетілдіру жəне демократияландыруды арттыру үшін жергілікті билік органдарын
нығайту; ə) уəлаяттар мен этраптарда,
əсіресе қалалар мен ауылдық өңірлердегі Геңештердің (жергілікті кеңестердің)
ықпалы мен рөлін арттыру; б) жаңадан
құрылған саяси партиялардың неғұрлым
тиімді жұмыс жасауы үшін қажетті мүмкіндіктерді қамтамасыз ету; 7) Жаңа технологияларды дамыту жəне пайдалану:
а) қазіргі заманғы байланыс жəне мультимедиялық технология салаларында
білікті кадрларды даярлау; ə) көмірсутегі
ресурстарын елде өндіру үшін қажетті жаңа технологияларды пайдалануды
қамтамасыз ету; 8) Жаңартылатын энергия көздеріне инвестиция салу: елде таза
энергияны дамыту тұрғысынан, əсіресе
күн жəне жел энергетикасына көптеп
инвестиция салуды қамтамасыз ету.
Түрікменстан Президенті Гурбангулы
Бердімұхамедовтың алдағы жеті жыл
ішінде жүзеге асыруды көздеген сайлауалды бағдарламасы мен стратегиялық
даму басымдықтары елдің əрі экономикалық (бюджетке қосымша табыс қамтамасыз ету), əрі қауіпсіздік салаларындағы мəселелерді еңсеруіне байланысты
болады. Белгілі болғандай, 2016 жылдың
қаңтарынан бастап Ресей халықаралық
газ нарығындағы жағдаяттың өзгеруіне,
сондай-ақ кейбір экономикалық жəне
қаржылық мəселелерге байланысты
түрікмен газын сатып алуды тоқтатты. Сонымен қатар, 2017 жылдың қаңтарынан
бастап
Түрікменстан
қарыздардың
төленбеуіне байланысты Иранға газ жеткізілімін шектеді. Мұндай жағдай Қытайдың түрікмен газының бірінші импорттаушысы болуына себеп болып, бюджетке
қосымша түсімді азайтты. Түрікменстан
Үндістан мен Еуропалық одаққа газ экспорттауды көздейтін ТАПИ жəне «Транскаспий газ құбыр желісі» жобаларын
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варианты политической активности, чтобы в долгосрочной перспективе запустить
эти два проекта. Поэтому Туркменистан
обозначил безопасность и стабильность в
стране и ближайшем окружении как фундаментальный стратегический приоритет.
Действительно, туркменский президент в
своих предвыборных заявлениях подчеркнул, что, расширяя сотрудничество с международными организациями и модернизируя вооруженные силы путем закупа
нового оружия у зарубежных стран, Ашхабад усилит борьбу с такими вызовами, как
терроризм, радикализм, трансграничная
организованная преступность, наркотрафик и коррупция, которые представляют
серьезную угрозу как для Туркменистана,
так и для всего региона.
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белсенді қолдау арқылы энергетикалық
қауіпсіздікті арттыруға мүдделі. Осыған
байланысты, Түрікменстан аймақтағы
алып елдер арасындағы бəсекелестікті ескере отырып, екі жобаны ұзақ
мерзімді перспективада іске асыруға
негізделген сыртқы саясатқа басымдық
беруі мүмкін. Бірақ бұл жобаларды іске
асыру үшін құбырлардың өтетін бағыттарда қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі
стратегиялық маңызға ие. Сондықтан,
Түрікменстан өз елінде жəне таяу шетелдерде қауіпсіздік пен тұрақтылықты
арттыруды іргелі стратегиялық басымдық ретінде анықтады. Осы орайда,
Бердімұхамедовтың сайлауалды бағдарламасында халықаралық ұйымдармен
ынтымақтастықты арттыру арқылы елі
мен аймаққа қауіп төндіріп тұрған түрлі
сынқатерлерге (лаңкестік, радикализм,
трансшекаралық ұйымдасқан қылмыстық топтар, заңсыз есірткі айналымы
жəне сыбайлас жемқорлық т.б.) қарсы
күрестің күшейтілетіндігіне жəне Қарулы күштердің заман талабына сай қайта
жаңғыртылып, əскери құрылымдарды
заманауи
технологиялармен
жабдықталған қажеттіліктермен қамтамасыз
етілетіндігіне баса назар аударылды.

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИЙ-ӘЛЕУМЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОЦЕНКА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В АРМЕНИИ,
СОСТОЯВШИХСЯ 2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
2017 ЖЫЛДЫҢ 2 СӘУІРІНДЕ ӨТКЕН АРМЕНИЯДАҒЫ
ПАРЛАМЕНТТІК САЙЛАУДЫ БАҒАЛАУ
Айдарбек Амирбек*
Шестые по счету парламентские выборы состоялись в Армении 2 апреля 2017
года. Согласно неофициальным результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией Армении, в выборах
приняли участие 60,86% (а именно 1 млн.
575 тыс. 382) из 2 млн. 588 тыс. 590 зарегистрированных избирателей, а Республиканская партия Армении выиграла с
49,17% (771 тыс. 247) от общего количества
голосов.
Согласно статье 89 Конституции Республики Армения с поправками, внесенными по результатам референдума от 6
декабря 2015 года, в Армении действует
единый законодательный орган, состоящий как минимум из 101 депутата. По
избирательному кодексу Республики Армения, кандидаты в парламент могут быть
выдвинуты политическими партиями либо
блоками политических партий. Блоки политических партий могут формироваться
как минимум двумя политическими партиями, и каждая политическая партия может
участвовать только в одном объединении.
Входящая в блок политическая партия не
может участвовать в выборах самостоятельно (статья 81). Чтобы быть избранным
в Национальное собрание в качестве депутата от имени партии или блока, кандидат должен набрать не менее 5% от общего количества голосов избирателей своей
партии и не менее 7% от общего количества голосов блока (статья 95). Гражданин
Армении старше 25 лет, соответствующий
требованиям закона, может быть избран
депутатом Национального собрания (статья 80). Депутаты Национального собрания избираются сроком на 5 лет (статья 90).

2017 жылдың 2 сәуірінде Армения
Ұлттық Мәжілісінің алтыншы шақырылымының сайлауы өтті. Орталық сайлау комиссиясының қорытындысы бойынша, 2 588 590 тіркелген сайлаушының
60,86%-ы, яғни 1 575 382 дауыс беруші
сайлауға қатысып, Армения Республикалық партиясы 49,17% (771 247) дауыс
жинап жеңіске жетті.
2015 жылдың 6 желтоқсанында референдум арқылы өзгертілген Конституцияның 89-шы бабына сәйкес Арменияның кем дегенде 101 депутаттан тұратын
бір палаталы заң шығарушы органы бар.
Арменияның сайлау кодексіне сәйкес
депутаттыққа үміткерлерді саяси партиялар мен партиялық коалициялар ұсына
алады. Партиялық коалициялар кемінде
екі партиядан тұрады және әрбір партия тек бір партиялық коалицияға мүше
бола алады. Партиялық коалицияға қосылған кез келген партия парламенттік
сайлауға жалғыз өзі қатыса алмайды
(81-бап). Ұлттық Мәжіліске партия не
партиялық каолиция атынан депутат
ретінде сайлану үшін сайлауда үміткер
болған партия сайлаушылар дауыстарының кем дегенде 5%, ал партиялық
каолиция кем дегенде 7% дауыс жинауы
міндетті (95-бап). Конституциялық заңының талаптарына сай келетін әрі жасы
жиырма беске толған Армения азаматтары депутаттыққа үміткер бола алады
(80-бап). Ұлттық Мәжіліс депутаттары 5
жыл мерзімге сайланады (90-бап).
2012 жылдың сайлау заңнамасына
сәйкес 8 партия мен 1 партиялық коалицияның қатысуымен өткізілген Ұлттық
Мәжілістің бесінші шақырылымының
сайлауында 5% және 7%дық межені

* PhD, Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясави, Казахстан.
a.amirbek80@gmail.com
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В рамках избирательного законодательства пять политических партий и один
альянс смогли пройти порог 5% и 7% голосов во время пятых парламентских выборов, которые состоялись 6 мая 2012 года
с участием восьми политических партий и
одного политического блока. В результате
Республиканская партия Армении заняла
40 мест, партия «Процветающая Армения»
– 28 мест, Армянский национальный конгресс (оппозиционный блок) – 7 мест, партия «Наследие», Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» и партия
«Страна законности» заняли в Национальном собрании по 5 мест каждая. Оставшееся 41 место заняли Республиканская
партия Армении (29 мест) и партия «Процветающая Армения» (9 мест) в соответствии с мажоритарной системой выборов.
По 1 месту получили партия «Наследие»,
Армянская революционная федерация
«Дашнакцутюн» и независимые кандидаты. Тот факт, что Республиканская партия
Армении составляет подавляющее большинство национального парламента, означает, что правительство не столкнулось
с серьезной оппозицией со стороны парламента в законотворческом процессе.
Парламентские выборы совпали с периодом проведения конституционной
реформы, проведения оппозицией протестных акций, высокой напряженности
в отношениях между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахского
конфликта, и в этом контексте, они совпали с периодом социально-экономической напряженности в стране, когда были
укреплены союзнические связи с Россией,
особенно в военной области. Как известно, реформа конституции, первые четыре
главы которой вступили в силу 22 декабря
2015 года, должна быть завершена к апрелю 2018 года. Конституционная реформа,
начатая по инициативе президента Сержа
Саргсяна, была поддержана Республиканской партией Армении, «Процветающей
Арменией» и Армянской революционной
федерацией «Дашнакцутюн». «Наследие»,
«Страна законности» и Армянский национальный конгресс выступили ярыми
противниками поправок в Конституцию.
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5 партия мен 1 партиялық каолиция
еңсерген болатын. Нәтижесінде Ұлттық
Мәжіліс депутаттарының мандаттарына
мына партиялар мен партиялық каолиция иеленді: Армения Республикалық
партиясы 40; Гүлденген Армения партиясы 28; Армян ұлттық конгресі партиясы –
7 (оппозициялық каолиция). Сондай-ақ,
«Мұра», Арменияның революциялық
федерациясы «Дашнакцутюн» мен Заңдылық елі партияларының әрқайсысы
5 депутаттық орынға ие болды. Қалған
41 депутаттық орынды мажоритарлық
сайлау жүйесіне сәйкес Армения республикалық партиясы 29 орынды, Гүлденген Армения партиясы 9 орынды және
Мұра, Арменияның революциялық федерациясы «Дашнакцутюн» партияларының әрқайсысы 1 орынды әрі тәуелсіз
үміткер 1 депутаттық орынды иеленді.
Ұлттық Мәжілісте Армения Республикалық партиясының басым көпшілігін
құрауы, Үкіметтің заң қабылдау кезінде елеулі оппозицияға тап болмауына
септігін тигізді.
2017 жылдың 2 сәуірінде өткен парламенттік сайлауы Конституциялық реформалардың жалғасып, елде кейбір
оппозициялық топтардың наразылық
шерулерінің артып, Таулы Қарабақ
қақтығысы салдарынан Армения мен
Әзірбайжан арасындағы шиеленістің
өрбіп және осы тұрғыда Ресеймен
одақтық (әсіресе әскери салада) байланыстардың нығайып, елде әлеуметтік-экономикалық мәселелердің күрт артуына тұспа-тұс келгендігін атап өткен жөн.
Бұған қоса, 2015 жылы 22 желтоқсанда
алғашқы төрт тарауы күшіне енген Конституциялық реформалар 2018 жылдың
сәуір айына дейін аяқталуы жоспарланып отыр. Президент Серж Саргсянның
бастамасымен қолға алынған Конституциялық реформаны Армения республикалық партиясы, Гүлденген Армения
және Арменияның революциялық федерациясы «Дашнакцутюн» партиялары
қолдады. Мұра, Заңдылық елі және Армян ұлттық конгресі партиялары болса,
Конституцияға өзгерістер енгізуге үзілді-кесілді қарсы болды. Негізінен, бұл
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РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
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Реформа направлена, главным образом,
на усиление роли партий в политической
системе и увеличение их влияния на формирование кабинета (правительства) через концентрацию политической власти
в руках Национального собрания. Так, она
должна содействовать переходу от президентской к парламентской системе правления и усилению власти премьер-министра.
К примеру, согласно новой конституции,
срок президентских полномочий был
продлен с 5 до 7 лет, а право президента
быть избранным дважды было упразднено. Один и тот же человек может быть
избран президентом республики только
один раз (статья 124). Более того, положение о выборах президента прямым голосованием граждан было упразднено, а
вместо него было введено положение об
избрании президента тремя четвертями
голосов депутатов Национального собрания. С другой стороны, согласно поправкам, по рекомендации премьер-министра
президент республики назначает послов
(статья 132) и начальника генерального
штаба, но в военное время премьер-министр выступает как верховный главнокомандующий вооруженными силами (статья 155).
Четырехдневная война, которая произошла в Нагорном Карабахе 2-5 апреля
2016 года, подтолкнула власти Армении
к усилению военного союза с Россией. В
этой связи во время своего официального
визита в Москву, состоявшегося 30 ноября
2016 года, министр обороны Армении
Виген Саргсян подписал Соглашение об
Объединенной группе войск, которая объединила силы армий двух стран. Официальные источники утверждают, что Объединенная группа войск будет включать
102-ю российскую военную базу в Армении и несколько военных подразделений,
входящих в состав вооруженных сил. Согласно сообщениям армянской прессы,
основная задача Объединенной группы
войск состоит в предупреждении возможных военных атак на Россию и Армению
и защите объектов и участков границ, которые считаются жизненно важными для
государства. Одним словом, можно пред-

Конституциялық реформа саяси билікті
Ұлттық Мәжілістің қолында шоғырландырып, партиялардың саяси жүйедегі
рөлін күшейтуге және үкіметті қалыптастырудағы ықпалын арттыруға бағытталып отыр. Осылайша, президенттік
басқару жүйесінен парламенттік басқару жүйесіне көшуді жеңілдету және
үкімет басшысының өкілеттігін кеңейту көзделуде. Мысалға конституциялық
реформаға, яғни жаңа конституцияға
сәйкес президенттің өкілеттік мерзімі 5
жылдан 7 жылға ұзартылды және президенттің екі рет сайлану құқығы жойылып, бір рет қана сайлануы заңдастырылды (124-бап). Сонымен қатар,
президенттің тікелей халық тарапынан
сайлануы туралы бап өз күшін жойып,
Ұлттық Мәжіліс депутаттарының төрттен үш бөлігінің дауысымен сайлануы
заңдастырылды. Сондай-ақ, басқа да
өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес,
Республика президенті тек үкімет басшысының ұсынысы бойынша елшілерді
(132-бап) және қарулы күштердің қолбасшыларын тағайындайды, бірақ соғыс
уақытында қарулы күштердің жоғарғы
бас қолбасшысы ретінде үкімет басшысы ғана әрекет ете алады (155-бап).
2016 жылдың 2-5 сәуір аралығында
Таулы Қарабақта болған «Төрт күндік
соғыс» Армения билігін Ресеймен әскери одақты күшейтуге итермеледі. Осы
орайда, 2016 жылы 30 қарашада Армения Қорғаныс министрі Виген Саргсян
Мәскеуге ресми сапар жасап, екі елдің
әскерін біріктіретін «Бірлескен әскери топ» құру туралы келісімшартқа қол
қойды. Ресми дереккөздерде «Бірлескен
әскери топтың» үшінші елдерге қарсы
емес екендігі және Армениядағы Ресейдің 102-ші әскери базасы мен Қарулы
күштердің кейбір әскери бірліктерінің
енетіндігі мәлімденген болатын. Арменияның баспасөз мәліметтеріне сүйенсек, «Бірлескен әскери топтың» негізгі
міндеті Ресей мен Арменияны ықтимал
әскери шабуылдар туралы алдын ала
ескерту және екі мемлекеттің шекара
тұтастығын қорғау болып табылады.
Демек алдағы уақытта, Таулы Қарабақ
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положить, что военный союз между Арменией и Россией будет усилен в ближайшем
будущем.
В таких условиях в недавних выборах
приняли участие 1500 кандидатов в депутаты. По итогам выборов на 2009 участках,
созданных в 13 избирательных округах
страны, распределение голосов выглядит
следующим образом: Республиканская
партия Армении – 49,17% (771 тыс. 247);
блок «Царукян» – 27,35% (428 тыс. 965);
блок «Выход» – 7,78% (122 тыс. 49); Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» – 6,58% (103 тыс. 173); партия
«Армянское возрождение» – 3,72% (58
тыс. 277); блок «Оганян-Раффи-Осканян»
– 2,07% (32 тыс. 504); блок Армянского национального конгресса и Народной партии Армении – 1,66% (25 тыс. 975); партия
«Свободные демократы» – 0,94% (14 тыс.
746 человек) и Коммунистическая партия Армении – 0,75% (11 тыс. 745). Соответственно, порог 5% и 7% смогли пройти две политические партии и два блока.
Согласно спискам политических партий и
блоков, Республиканская партия Армении
заняла 58 мест, блок «Царукян» – 31 место,
блок «Выход» – 9 мест, а Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн»
завоевала 7 мест из имеющихся 105 мест
в Национальном собрании.
За выборами в Национальное собрание Армении следили в общей сложности
650 представителей международных организаций, таких как Бюро по демократическим институтам и правам человека
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Парламентская
ассамблея Совета Европы, Содружество
независимых государств (СНГ), Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская
ассамблея СНГ и Европейский парламент,
а также 28 тысяч местных наблюдателей.
Представители СНГ сообщили, что выборы
были открытыми, прозрачными, законными и соответствовали основополагающим
этическим принципам. По мнению представителей ОБСЕ, избирательный процесс
был в целом спокойным и мирным, и на
выборах соблюдались принципы свободы,
хотя наблюдались некоторые организаци242

мәселесіне қатысты шиеленістің өрбуіне
іспеттес Армения мен Ресей арасындағы
әскери одақтың күшейтілетіндігін болжауға болады.
Армения Ұлттық Мәжілісінің алтыншы шақырылымының сайлауына 1 500
депутат үміткер ретінде қатысты. 13 сайлау округінде жұмыс істеген 2009 сайлау
учаскесінен алынған нәтижелерге сәйкес, саяси партиялар мен саяси коалицияларға мынадай дауыстар саны берілді: Армения республикалық партиясы
771 247 (49,17%); Царукян альянсы 428
965 (27,35%); Шығар жол коалициясы
122 049 (7,78%); Арменияның революциялық федерациясы «Дашнакцутюн»
партиясы 103 173 (6,58%); Армян қайта өркендеу партиясы 58 277 (3,72%);
Оганян-Раффи-Осканян альянсы 32 504
(2,07%); Армян ұлттық конгресі партиясы
мен Армения халық партиясы коалициясы 25,975 (1,66%); Еркін демократтар
партиясы 14,746 (0,94%) және Армения
коммунистік партиясы 11 745 (0,75%).
Осыған орай, 5% және 7%-дық межені
екі партия мен екі партиялық каолиция
еңсерді. Партиялар мен партиялық коалициялардың тізімдеріне сәйкес Ұлттық
Мәжілістегі жалпы 105 депутаттық орынның 58-ін Армения республикалық партиясы, 31-ін Царукян коалициясы, 9ын
Шығар жол коалициясы және 7 орынды
Арменияның революциялық федерациясы «Дашнакцутюн» партиясы алды.
Арменияда Ұлттық Мәжіліс сайлауын
«Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы» (ЕҚЫҰ) Демократиялық институттар және адам құқықтары
жөніндегі бюросы, Еуропа кеңесі Парламенттік ассамблеясы, Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД), ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясы, ТМД Парламенттік
Ассамблеясы мен Еуропалық парламент
сияқты жалпы 650 халықаралық ұйым
өкілдері мен 28 мың жергілікті бақылаушы бақылады. ТМД өкілдері сайлаудың ашық, заңды және этикалық қағидаттарға сәйкес өткендігін хабарлады.
Алайда, ЕҚЫҰ өкілдері бірқатар ұйымдастырушылық мәселелердің туындағанын, әсіресе кейбір партия өкілдерінің
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онные проблемы и необоснованное вмешательство в процесс, в основном, представителей партий.
В заключение стоит упомянуть, что согласно действующей Конституции, срок
президентских полномочий Сержа Саргсяна закончится в марте 2018 года, а конституционная реформа завершится к апрелю 2018 года. В этом контексте Саргсян,
рожденный в 1954 году, может продолжить управлять страной вместе с Республиканской партией Армении. На самом
деле конституционные реформы уберут
возможные препятствия, которые могут
возникнуть у Саргсяна. Результаты выборов также свидетельствуют о поддержке
Саргсяна большинством населения. Следует также отметить, что в будущем он хотел
бы получить поддержку со стороны партии «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», а также со стороны
России.

этикалық қағидаттарға қайшы келетін
әрекеттерге барғандықтарын мәлімдеп,
жалпы алғанда сайлауда бостандық құндылықтарының сақталғанын және бейбіт жағдайда өткендігін атап өтті.
Қорытындылай келе, ағымдағы Конституцияға сәйкес Серж Саргсянның
президенттік мерзімі 2018 жылдың наурыз айында бітеді және Конституциялық
реформалар 2018 жылдың сәуір айына
дейін аяқталады. Ал бұл өз кезегінде
1954 жылғы Серж Саргсянның билігін
«Армения республикалық партиясы»
арқылы жалғастыруына оң септігін тигізуде. Осы орайда, конституциялық
реформалар Серж Саргсянның билігін жалғастырудағы заңды кедергілерді
жоюда және сайлау қорытындылары
қажетті депутаттық қолдауды қамтамасыз етуде. Алайда, алдағы уақытта Серж
Саргсян билігін бекемдету үшін Арменияның революциялық федерациясы
«Дашнакцутюн» партиясының және Ресейдің қосымша саяси қолдауын алуға
басымдық беруі мүмкін.
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ИРАНСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И
ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ, СОСТОЯВШИХСЯ В
ИРАНЕ 19 МАЯ 2017 ГОДА
ИРАННЫҢ ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫ ЖӘНЕ
2017 ЖЫЛДЫҢ 19 МАМЫРЫНДА ӨТКЕН ПРЕЗИДЕНТТІК
САЙЛАУДЫ БАҒАЛАУ
Айдарбек Амирбек*
19 мая 2017 года в Иране состоялись
12-ые по счету президентские выборы.
Министр внутренних дел Ирана Абдулреза Рахмани Фазли заявил, что 41 млн. 220
тыс. 131 зарегистрированный избиратель
(73,07%) принял участие в голосовании,
а Хасан Рухани был избран президентом страны на второй срок с результатом
57,13% (23 млн. 549 тыс. 616) от общего
числа голосов.
Иран имеет уникальную политическую
систему. Согласно конституции, полномочия правительства в стране возлагаются
на Верховного лидера в соответствии с
концепцией «Вилаят-и Факих» (статья 57).
Верховный лидер обладает абсолютной
властью над законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти и
может в случае необходимости снять с
должности президента. Кроме того, в круг
полномочий Верховного лидера входят
мобилизация и командование вооруженными силами и силами безопасности, а
также определение приоритетов внутренней и внешней политики (статья 110).
Верховный лидер в Иране избирается
Советом экспертов, который состоит из 86
богословов и остается в должности до конца жизни. Тем не менее, Верховный лидер
может быть снят с занимаемой должности
только в том случае, если он не способен
выполнять свои законные обязанности,
если лишился или не обладает необходимой способностью выносить фетвы, что
требует справедливости и благочестия, а
также если он не может выполнять свои
управленческие обязанности, указанные

2017 жылдың 19 мамырында Иранда 12-ші президенттік сайлау өтті. Иран
Ішкі істер министрі Абдолреза Рахмани
Фазли «Сайлау бюросының» қорытынды мәлімдемесіне сәйкес, сайлауға тіркелген сайлаушылардың 73,07%-ның
(41,220,131) қатысқандығын және Хасан
Руханиның 57,13% (23,549,616) дауыс
жинап, екінші рет Президент болып сайланғандығын жеткізді.
Иранның саяси жүйесінің өзіндік
құрылымы бар. Конституцияда көрсетілгендей, елдің ең жоғарғы басшысы «Велаят-е Факих» концепциясына сәйкес
«Жоғарғы діни жетекші» (Рахбар) болып табылады (57-бап). Рахбардың заң
шығарушы, атқарушы және сот билігі
органдарына абсолютті билігі бар және
ол қажет болған жағдайда Президентті қызметінен босата алады. Сонымен
қатар Рахбарға қарулы күштер мен қауіпсіздік күштерін мобилизациялау және
басқару, сондай-ақ ішкі және сыртқы саяси басымдықтарды анықтау өкілеттіктері берілген (110-бап).
Иранда Рахбар 86 мұсылман дінбасыларынан құралған «Сарапшылар кеңесі»
тарапынан сайланады және өз міндетін
өмірінің соңына дейін атқарады. Алайда,
Рахбар құқықтық міндеттерін орындай
алмай қалған жағдайда, пәтуа беруге
қажетті қабілет, әділ, тақуа, шынайы саяси-әлеуметтік көзқарастар мен басқарушылық дағдылар сияқты конституциядағы 109-бапта көрсетілген шарттарды
жоғалтқан жағдайда немесе басынан
бері осы талаптардың біреуінен айы-
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в статье 109. Такое решение может быть
принято только Советом экспертов.
Президент является главой исполнительной власти и высшим официальным
лицом после Верховного лидера. Президент отвечает за соблюдение конституции
и контролирует деятельность исполнительной власти во всех вопросах, кроме тех из
них, которые непосредственно относятся к
кругу ответственности Верховного лидера
(статья 113). Президент избирается сроком на четыре года прямым голосованием
и имеет право быть переизбранным еще
один раз (статья 114). Согласно конституции, чтобы стать кандидатом на пост президента, человек должен соответствовать
следующим требованиям: а) быть гражданином страны; б) иметь иранское происхождение; в) иметь навыки управления и
прогнозирования; г) быть благонадежным,
благочестивым и вести примерный образ
жизни; д) верить в основополагающие
принципы республики и исповедовать
официальную религию страны (шиитский
ислам) (статья 115). В Иране отсутствуют
требования по возрасту и уровню образования, которым должен соответствовать
кандидат в президенты. По этой причине
любой человек, отвечающий указанным
выше требованиям, может участвовать в
президентской гонке. Согласно статье 37
Закона о президентских выборах, человек,
ставший кандидатом в президенты, должен уволиться с занимаемой должности
до подачи заявки на участие в выборах.
Президент несет непосредственную ответственность за планирование, формирование бюджета, административные вопросы
и вопросы занятости, а также за соблюдение законов в стране. Однако он может
передавать управление данными вопросами другим людям (статья 126). После
избрания президент получает свой мандат
от Верховного лидера и подает прошение
об отставке Верховному лидеру, выполняя
свои обязанности до тех пор, пока его отставка не будет принята (статьи 110 и 130).
Еще одним мощным конституционным
институтом в политической системе Ирана, влияющим на президентские выборы,
является Совет стражей, в состав которого
246

рылғаны әшкереленген жағдайда қызметінен босатылады. Бұл шешімді тек
«Сарапшылар кеңесі» шығаруға құқылы.
Конституцияға сәйкес Президент атқарушы биліктің басшысы және Рахбардан
кейінгі мемлекеттің ең жоғары лауазымды тұлғасы болып табылады. Президент
Конституцияны жүзеге асыруға, тікелей
Рахбардың лауазымдық міндеттеріне
жатпайтын мәселелер бойынша атқарушы органға төрағалық етуге міндетті
болып табылады (113-бап). Президент
халықтың тікелей дауысымен төрт жыл
мерзімге сайланады және қатарынан екі
реттен артық Президент болып сайлана
алмайды (114-бап). Конституцияға сәйкес, Президенттік сайлауға үміткердің
мына талаптарға сәйкес болу тиіс: а) Елдің азаматы болуы; ә) Ирандық болуы; б)
Басқару қабілетіне ие болуы; в) Сенімді,
тақуалы және үлгілі өмір сүрген болуы;
г) Республиканың iргелi қағидаттарына
және ресми мазхабқа (шиизмге) сенуі
(115-бап). Иран конституциясында Президенттік сайлауда үміткердің жасына
және біліміне қатысты шарттар жоқ. Осы
себепті, Иранда Президенттік сайлауда
жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келетін кез келген адам үміткер бола алады. Президенттік сайлау туралы заңның
37-бабына сәйкес, Президенттікке үміткер болып табылатын адам үміткер болуға өтініш білдірер алдында, сол уақытта атқарып жатқан қызметінен босауы
тиіс. Президент заңдарды іске асырумен
қатар жоспарлаудан, бюджеттен, басқару және жұмыспен қамту мәселелеріне
тікелей жауапты болып табылады. Бірақ
бұл мәселелерді басқарып орындауды
басқа да мемлекеттік қызметкерлерге
тапсыруы мүмкін (126-бап). Сайланғаннан кейін Рахбардан өз мандатын алған
Президент қызметінен босатуы туралы
ұсынысын тек Рахбарға білдіре алады
және Рахбар бұл ұсынысты қабылдағанша Президенттің өз міндеттерін атқаруы
міндетті (110 және 130-баптар).
Иранның саяси жүйесінде Президенттік сайлауға ықпал ететін тағы бір қуатты
конституциялық институт 12 мүшеден
тұратын «Конституцияны қорғаушылар
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входят 12 членов. Задачи и полномочия
совета состоят в том, чтобы контролировать парламент, президента, Совет экспертов, проведение референдумов, а также
проверять кандидатов на соответствие
конституции (статья 99). Другой основной
задачей совета является толкование конституции и проверка законов, принятых
парламентом, на соответствие исламу и
законодательству (статья 72). Парламент
(Исламский консультативный совет) не
имеет каких-либо правовых полномочий без Совета стражей, за исключением
утверждения шести ученых-юристов в
состав совета и предоставления мандатов
членам парламента (статья 93).
В целом, свои кандидатуры в качестве
кандидатов на пост президента Ирана
выдвинули 1636 граждан. Однако после
оценки зарегистрированных претендентов
на предмет соответствия конституции, исламу и режиму, 20 апреля 2017 года Совет
стражей через Министерство внутренних
дел объявил об утверждении только шести кандидатов для участия в президентских выборах: Хасан Рухани (Партия умеренности и развития), Эсхак Джахангири
(партия «Вершители созидания»), Мостафа
Хашемитаба (партия «Вершители созидания»), Мохаммад Багер Галифаб (партия
«Прогрессивный и справедливый народ»),
Ибрагим Раиси (Ассоциация боевого духовенства), Мостафа Мирсалим (Исламская
коалиционная партия). В целях поддержки Ибрагима Раиси Мохаммад Багер Галифаб снял свою кандидатуру с выборов, а
Эсхак Джахангири сошел с гонки в пользу
Хасана Рухани. В таких условиях распределение голосов, полученных оставшимися
кандидатами, выглядит следующим образом: Ибрагим Раиси – 38,5% (15 млн. 786
тыс. 449); Мостафа Мирсалим – 1,16% (478
тыс. 215); Мостафа Хашемитаба – 0,52%
(215 тыс. 450). Кроме того, 1 млн. 190 тыс.
401 голос был признан недействительным.
Переизбрание Рухани состоялось в критический для страны период, и на второй
срок его стратегические приоритеты можно распределить по трем основным направлениям: 1) Экономика: Как известно,
последовавшее за подписанной 14 июля

кеңесі» болып табылады. Кеңестің міндеті мен өкілеттігі Парламенттік, Президенттік, «Сарапшылар кеңесі» мен
референдум сайлауларын және бұл сайлауларда үміткер болғандардың конституцияда белгіленген шарттарға сәйкестігін бақылау болып табылады (99-бап).
Кеңестің тағы бір басты міндеті, конституцияның баптарына түсініктеме беру
және Парламентте қабылданған заңдардың Исламға және құқыққа сәйкестігін бақылау болып табылады (72-бап).
Конституцияны қорғаушылар кеңесіне
6 заңгер мүшені бекіту және Парламент
мүшелеріне мандаттарды беру сияқты
қызметтерді қоспағанда, «Конституцияны қорғаушылар кеңесінсіз» Парламенттің (Ислам консультативтік кеңесі
мәжілісінің) ешқандай заңдылығы жоқ
болып саналады (93-бап).
Ирандағы Президенттік сайлауда барлығы 1636 азамат үміткер болды. Алайда,
«Конституцияны қорғаушылар кеңесі»
үміткерлерді Иран конституциясы мен
мемлекеттік дініне әрі режимге сәйкестігі тұрғысынан бағалап, 2017 жылдың 20
сәуірінде Ішкі істер министрлігі арқылы
Президенттік сайлауға тек алты адамның
үміткер бола алатындығын жариялады. Атап айтқанда, Хасан Рухани (Байсалдылық және даму партиясы), Исхак
Жахангири (Құрылыс басшылары партиясы), Мұстафа Хашемитаба (Құрылыс
басшылары партиясы), Мұхаммед Багер
Галибаф (Прогресс және әділет үшін халық партиясы), Ибраһим Раиси (Жауынгерлік дінбасылар қауымдастығы),
Мұстафа Мирсалим (Ислам коалициясы партиясы). Мұхаммед Багер Галибаф
Ибраһим Раисидің пайдасына, ал Исхак
Жахангири Хасан Руханидың пайдасына
сайлаудан шыққандарын жариялады.
Сайлауда басқа үміткерлердің жинаған
дауыстары келесідей болды: Ибраһим
Раиси 38,5% (15,786,449); Мұстафа Мирсалим 1,16% (478,215); Мұстафа Хашемитаба 0,52% (215,450). Сондай-ақ,
1,190,401 дауыс жарамсыз деп саналды.
Иран мемлекеті үшін сындарлы бір кезеңде қайта сайланған Руханидың екінші
мерзімде жүзеге асыратын стратегиялық
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2017:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

2015 года ядерной сделкой снятие эмбарго в определенной мере оказало положительное влияние на экономику Ирана.
Фактически, уровень инфляции в стране
снизился с 45% до 8,7%. В 2016 году ВВП
вырос на 3,9% по сравнению с 2015 годом
и достиг 412,3 млрд. долл. В дополнение
к активизации разведки нефтяных месторождений также возросло производство
нефти. Однако преодоление международной изоляции и снятие санкций не увеличили числа проектов, которые могли бы
привести к росту занятости в стране (особенно среди молодежи), развитию частного сектора и увеличению объемов иностранных инвестиций. По этой причине во
время своего второго срока на посту Рухани сосредоточится на экономическом развитии Ирана и будет проводить политику,
нацеленную на открытие страны для привлечения большего объема инвестиций и
создание новых возможностей для бизнеса. В своем предвыборном выступлении
под названием «Свобода, безопасность,
мир и прогресс» Рухани подытожил приоритеты в данной сфере следующим образом: а) ежегодный прием на работу 950
тыс. человек; б) выполнение Программы
развития села в контексте социально-экономического развития и открытие новых
промышленных предприятий по всей стране, которые обеспечат занятость, особенно молодых людей; в) усиление борьбы с
коррупцией; г) обеспечение необходимых
условий для развития частного сектора и
инвестиций; д) ограничение деятельности различных экономических институтов
внутри государства, которые напрямую не
связаны с правительством; е) улучшение
внутреннего производства; ж) увеличение доли экспорта ненефтяных продуктов
в общем объеме экспорта на 25% в год; з)
обновление состава кабинета. 2) Социально-культурная сфера: В этой сфере Рухани
принял обязательства по улучшению условий для развития прав и свобод человека,
гарантировал участие различных этнических и религиозных меньшинств в общественной и политической жизни путем
устранения определенных ограничений в
культурной сфере и обещал заняться ре248

басымдықтарын 3 негізгі тақырыпқа
жіктеп қарастыруға болады: 1) Экономика: Мәлім болғандай, 2015 жылы 14
шілдеде ядролық мәмілеге қол қойылғаннан кейін санкциялар мен эмбарголардың біртіндеп алына бастауы белгілі бір дәрежеде Иран экономикасына
оң әсер етті. Елдегі инфляция деңгейі
45%-дан 8,7%-ға дейін төмендеді. 2016
жылы ЖІӨ 2015 жылмен салыстырғанда
3,9%-ға өсіп, 412,3 млрд. долларға жетті.
Елде мұнай барлау жұмыстарымен қатар мұнай өндірісі де артты. Алайда, халықаралық оқшаулаудың бәсеңдеуі мен
санкциялардың жұмсаруы елде жұмыс
орындарын (әсіресе жастар арасында)
арттыру бағдарламаларының дамуына
және жеке сектор мен шетелдік инвестициялардың артуына әкеліп соқтырмады.
Осы себепті, Рухани екінші мерзімінде
экономика мәселесіне басымдық беруді,
ел экономикасына көбірек инвестиция
тартуға және жаңа бизнес бағыттарын
қамтамасыз етуге бағытталған саясатты
жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Рухани «Жаңа Иран. Еркіндік, қауіпсіздік,
бейбітшілік және прогресс» атты сайлауалды бағдарламасында бұл саладағы
басымдықтарды келесідей қорытындылап өтті: а) Жыл сайын 950,000 адамды жұмыс орнымен қамтамасыз ету; ә)
«Ауылдарды әлеуметтік-экономикалық
тұрғыдан дамыту» бағдарламасын іске
асыру және елде әсіресе жас ересектерді жұмыспен қамтамасыз ететін жаңа
өнеркәсіптік кәсіпорындарын ашу; б)
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті
күшейту; в) Жеке сектор мен инвестицияларды дамыту үшін қажетті жағдай
жасау; г) Үкіметке тікелей байланысы
жоқ мемлекет ішіндегі түрлі экономикалық құрылымдардың қызметін шектеу;
ғ) Отандық өндірісті жетілдіру; д) Жалпы
экспорт ішінде мұнайдан тыс өнімдердің
экспорттық үлесін жылына 25%-ға арттыру; е) Кабинетті жасартуға тырысу; 2)
Әлеуметтік және мәдени салалар: Рухани
бұл салада адам құқықтары мен бостандықтарының дамуына, түрлі этникалық
және діни азшылықтардың әлеуметтік
және саяси өмірге кеңінен қатысуына,
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шением вопросов, касающихся прав женщин. 3) Внешняя политика и безопасность:
В предвыборной декларации подчеркивается, что через соблюдение принципов
умеренности и здравого смысла будет
поддерживаться политика, основанная на
взаимном уважении и общих интересах,
особенно в отношениях с исламскими
странами. Подчеркивается, что, соблюдая
Совместный всеобъемлющий план действий, страна будет продолжать выполнять
собственные обязательства и ожидает, что
партнеры будут выполнять свои обязательства. С одобрения Верховного лидера Рухани отметил, что он будет работать
над снятием других санкций, не связанных
с ядерной программой. Что касается сирийского вопроса, то он подтвердил, что
Иран поддерживает идею мирного урегулирования конфликта путем проведения
политических переговоров, вновь заявляя
о своем неприятии использования военной силы и подтверждая важность проекта транспортного коридора Север-Юг.
Согласно конституции, внесение фундаментальных изменений в политику безопасности и внешнюю политику находится,
скорее, в компетенции Верховного лидера,
а не президента. В последнее время появилась критика по поводу полномочий
Верховного лидера в контексте определения внешней политики. Так, тот факт, что
Махмуд Ахмадинежад подал заявку на участие в президентских выборах, несмотря
на предупреждения Верховного лидера
не делать этого, можно рассматривать как
свидетельство растущего недовольства
некоторых политических групп в отношении политических приоритетов страны.
Возможно, таким способом консервативный лагерь дал понять, что есть потребность в сильном лидере, который сможет
противостоять политике президента США
Дональда Трампа в отношении Ирана. В
данном контексте Верховный лидер может
попытаться восстановить баланс между
реформистским и консервативным лагерями, подавляя критику последнего, но
избегая противостояния с ним. В этом направлении Иран может укрепить военное
сотрудничество с Россией (возможно, в

мәдени саладағы кейбір шектеулерді
алып тастауға, әйелдердің құқықтарына
негізделген мәселелерді шешуге міндеттенді; 3) Сыртқы саясат және қауіпсіздік:
Сайлауалды бағдарламада сыртқы саясат саласында байсалдылық және саналылық принциптерін ұстана отырып,
бүкіл елдермен, әсіресе ислам елдерімен
ортақ мүдделер негізінде өзара құрметке негізделген саясат сақталады деп көрсетілген болатын. Ядролық бағдарламаға байланысты «Жанжақты бірлескен
іс-қимыл жоспарын» ұстана отырып,
Иранның өз міндеттемелерін орындайтынын, бірақ қарсылас тарапта өз міндеттемелерін орындау қажеттігіне баса
назар аударылды. Рухани Рахбардың
мақұлдауымен ядролық бағдарламаға
байланысты емес өзге де санкцияларды
алып тастауға барынша атсалысатынын
атап өтті. Бұған қоса, Сирия мәселесінде әскери күш қолданудың орнына саяси-дипломатиялық келіссөздер жүргізу арқылы шешімге келуді қолдағанын
және «Солтүстік-Оңтүстік көлік дәлізі»
жобасына ерекше көңіл бөлетінін қадап
айтты.
Алайда конституцияға сәйкес, ел қауіпсіздігі мен сыртқы саясатқа іргелі
өзгерістер енгізу міндеті Президенттің
емес, Рахбардың (Жоғарғы діни жетекшінің) құзыретінде болып табылады. Соңғы уақытта ел ішіндегі консерваторлар Рахбардың сыртқы саясатқа
қатысты ұстанымына бірқатар сыни
пікірлер айтуда. Осы орайда, Рахбардың ескертулеріне қарамастан Махмуд
Ахмадинежадтың Президенттікке қайтадан үміткерлігін жариялауы елдің саяси жүйесіне ықпал етуші топтардың
(Реформашылар мен Консерваторлар)
сыртқы саясатқа деген пікірлерінің біркелкі еместігін көрсетеді. Осылайша, елдегі консервативтік саяси топ АҚШ Президенті Дональд Трамптың «Жаңа Таяу
Шығыс» саясатына төтеп бере алатын
әрі Батыспен ымыраға бара бермейтін
Рахбарға мұқтаж екендіктерін сездіргісі
келген болар. Осыны ескере отырып,
Рахбар алдағы уақытта Реформашылар
мен Консерваторлар арасындағы сая249
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будущем с ОДКБ) в ответ на соглашения о
создании нового военного альянса между
США и Саудовской Аравией, подписанные
в рамках визита в страну президента Трампа. Упомянутые выше договоренности
расцениваются как направленные против
геополитических интересов Ирана в ближнем зарубежье, что вызывает потребность
в проведении более активной внешней
политики в географическом ареале «шиитского полумесяца». Данная ситуация
может усилить борьбу за влияние между
Саудовской Аравией и Ираном в контексте
Сирии, Ливана, Ирака и Йемена.
Таким образом, во время своего второго срока у власти Рухани продолжит свою
уже сложившуюся политику и будет отдавать приоритет развитию экономики страны через осуществление новых реформ. С
другой стороны, в вопросах безопасности
и внешней политики он будет пытаться
проводить курс, направленный на срыв
новой ближневосточной политики США и
их союзников, и в этом он будет опираться
на авторитет Верховного лидера. Но данные намерения будут иметь шанс на успех,
если Рухани сможет выполнить их, не затмив при этом достижений своего первого
срока, особенно в том, что касается ядерной сделки.
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си тепетеңдікті қамтамасыз етуге және
соңғыларды өзіне қарсы қоймай, олардың сыни пікірлерін ескеріп әрі мемлекеттік діннің негізгі қағидаттарына негізделген сыртқы саясатқа басымдық беруі
әбден ықтимал. Осы орайда Иран таяу
шетелдердегі геосаяси мүдделеріне қарсы бағытталған және Дональд Трамптың
Сауд Арабиясына жасаған ресми сапары
кезінде осы елдің басшыларымен қол
қойған екіжақты әскери альянс келісімдеріне қарсы Ресеймен (бәлкім алдағы
уақытта ҰҚШҰ-мен) әскери ынтымақтастықты одан әрі нығайтуы мүмкін, және
«Шиит жарты айы» географиялық аумағында белсенді сыртқы саясатқа басымдық беруі мүмкін. Осындай жағдайда Иранның Сирия, Ливан, Ирак және
Йемен шеңберінде Сауд Арабия елімен
ықпалға негізделген бәсекелестігі әрі
күресі одан әрі өршуі мүмкін.
Қорытындылай келе, Рухани екінші
Президенттік мерзімінде бұдан бұрын
жүргізген саясатты жалғастырып, жаңа
реформаларды жүзеге асыратын ел экономикасын дамытуға басымдық беретін
көрінеді. Ал елдің сыртқы саясаты мен
қауіпсіздік басымдықтарын белгілеу
Рахбардың құзыреті болғандықтан, оған
бас иуге мәжбүр болып АҚШ пен оның
одақтастарының «Жаңа Таяу Шығыс» саясатына төтеп беретін белсенді саясатты басымдыққа алатындығын болжауға
болады. Алайда, Иран үшін аталмыш
саясаттың табысқа жетуі Руханидың
бірінші Президенттік мерзімінде сыртқы
саясатта жеткен жетістіктеріне, әсіресе
ядролық келісімге зиян келтірілмей жүргізілуіне тікелей тәуелді екендігін ұмытпаған абзал.

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИЙ-ӘЛЕУМЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2017 ГОДА
В КЫРГЫЗСТАНЕ
ҚЫРҒЫЗСТАНДАҒЫ 2017 ЖЫЛҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК
САЙЛАУДЫ БАҒАЛАУ
Лидия Пархомчик*
15 октября 2017 года в Кыргызстане состоялась вторая по счету мирная передача
власти, которая привела к распределению
властных полномочий между членами
Социал-демократической партии, которая остается правящей партией, занимающей большинство мест в парламенте.
Соперничество между двумя главными
кандидатами на пост президента привело
к убедительной победе в первом раунде
Сооронбая Жээнбекова, бывшего премьер-министра и ставленника выходящего
в отставку президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, а его главный противник
Омурбек Бабанов, бывший премьер-министр и лидер оппозиционной партии «Республика», занял второе место. На самом
деле, несмотря на обвинения в нечестной
игре с обеих сторон, аресты, давление на
СМИ и другие нарушения, недавние выборы в Кыргызстане содержали реальную
политическую борьбу и выбор, из-за чего
было трудно предсказать исход гонки.
Не было никакой гарантии, что кандидат
от правящей партии выиграет выборы с
подавляющим большинством голосов.
Оба ведущих претендента до последней
минуты ожидали получить большинство
голосов, что является беспрецедентной
ситуацией для Центральной Азии. Действительно, Кыргызстан пережил бурную
политическую историю после того, как
обрел независимость в 1991 году. Первый
президент Кыргызстана Аскар Акаев был
свергнут в результате Революции тюльпанов в 2005 году, а его преемник Курманбек
Бакиев был свергнут в 2010 году. В результате до недавнего времени единственным
примером мирного транзита власти в
стране были послереволюционные выборы, выигранные Алмазбеком Атамбаевым

15 қазанда Қырғызстанда екінші рет
биліктің бейбіт жолмен ауысуы жүзеге
асырылды және бұл сайлау парламентте көпшілік орынды иеленген биліктегі
Әлеуметтік-демократиялық партияның
мүшелері арасында өкілеттіктерді бөлуге мүмкіндік берді. Екі негізгі үміткер
арасындағы президент лауазымына
бәсекелестік алғашқы турда бұрынғы
Премьер-министр Өмірбек Бабанов пен
Қырғызстанның мерзімі аяқталып келе
жатқан Президенті Алмазбек Атамбаев
қолдаған үміткер арасында болып, Сооронбай Жээнбековтың үлкен жеңісімен
аяқталды. Ал оның негізгі қарсыласы
– оппозициялық Республика партиясының төрағасы және бұрынғы Премьер-министр Өмірбек Бабанов екінші
орын алды. Екі тараптың да ережелерге
қайшы әрекеттердің жасалғанына қатысты айыптауларына, тұтқындауларға,
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
қысым көрсетілгеніне және сайлау науқанындағы басқа да келеңсіздіктерге
қатысты арыз-шағымдарға қарамастан,
Қырғызстандағы соңғы сайлау нәтижелерін алдын ала болжау қиынға соққан
шынайы саяси күрес ретінде өтті. Билеуші партия атынан сайлауға түскен
үміткердің басым дауыспен жеңіске жететініне қатысты ешқандай кепілдік болмаған еді. Екі негізгі үміткердің де дауыстардың көпшілігін алуға соңына дейін
үміттенуі Орталық Азияда бұрын-соңды
болмаған жағдай болып табылады. 1991
жылы тәуелсіздік алғаннан бері Қырғызстанның саяси тарихы тұрақсыз оқиғалармен өтті. 2005 жылы Қырғызстанның
тұңғыш Президенті Асқар Ақаев елде
орын алған Қызғалдақ революциясы
нәтижесінде орнынан кетсе, 2010 жылы
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в 2011 году после краткого временного
президентства Розы Отунбаевой.
По новой Конституции, разработанной
в период временного правления и утвержденной референдумом, который состоялся в июне 2010 года, любой гражданин
Кыргызстана старше 35 и младше 70 лет,
свободно владеющий государственным
языком и проживающий в Кыргызстане
как минимум 15 лет, имеет право выдвигаться на пост президента (статья 62). Один
и тот же человек не может быть избран
президентом дважды на шестилетний срок
(статья 61). Поэтому действующий президент Алмазбек Атамбаев не мог баллотироваться на второй срок. Поскольку число
кандидатов на пост президента не ограничено (статья 62), а правом выдвигать
кандидатов обладают не только граждане
через самовыдвижение, но и политические партии, о своем намерении участвовать в президентской гонке объявили 59
человек. Однако после завершения необходимой процедуры регистрации, состоящей из сдачи экзамена на знание государственного языка и представления 30 тыс.
собранных в поддержку подписей, Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
составила окончательный список из 13
отобранных кандидатов, в том числе трех
бывших премьер-министров. Для сравнения, в 2011 году заявки на участие в выборах на пост президента подали 83 человека, из которых лишь 16 были утверждены
ЦИК. Два кандидата, Камчибек Ташиев
и Бакыт Торобаев, сошли с дистанции по
собственной воле. Поскольку они сняли
свои кандидатуры после того, как избирательные бюллетени были напечатаны, согласно статье 30 конституционного закона
о президентских и парламентских выборах
в Кыргызстане, их имена были вычеркнуты из бюллетеней. Кроме того, кандидат
в президенты Азимбек Бекназаров также
объявил о снятии своей кандидатуры с
президентской гонки 2017 года, после чего
в день выборов в них участвовали лишь
10 кандидатов. Однако его имя осталось в
бюллетене, так как он не подал официального заявления.
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оның мұрагері Құрманбек Бәкиев биліктен шеттетілді. Сондықтан да, осы күнге
дейін елде биліктің бейбіт жолмен ауысуының жалғыз мысалы Роза Отунбаеваның уақытша төрағалығынан кейін
2011 жылғы Алмазбек Атамбаевтың
жеңісімен аяқталған революциядан кейінгі сайлауда жүзеге асырылды.
Уақытша билік кезінде әзірленген
және 2010 жылғы маусымда референдумда мақұлданған жаңа Конституцияға сәйкес, 35 жастан жоғары және 70
жастан аспаған, мемлекеттік тілді білетін
және Қырғызстанда 15 жылдан кем тұрмаған қырғыз азаматының президент
болуға құқығы бар (62-бап). Сондай-ақ,
бір адам алты жылдық президенттік
мерзімге екі рет сайлана алмайды (61бап). Осыған байланысты, қазіргі Президент Алмазбек Атамбаев екінші рет
президенттік сайлауға түсуі заңдық
тұрғыдан мүмкін болмады. Президенттікке үміткерлердің саны шектеулі болмағандықтан (62-бап) және үміткерлерді
ұсыну құқығы өзін-өзі ұсыну мен саяси
партиялар арқылы жүзеге асырылғандықтан, президент болуға 59 адам өтініш
білдірді. Алайда, Орталық сайлау комиссиясы (ОСК) мемлекеттік тілден емтихан
тапсыру және өзін қолдайтын кем дегенде 30 мың адамның қолын жинау сияқты
шарттарды орындаған үміткерлерді
ғана қабылдап, тізімді 13 адамға дейін
қысқартты. Соның ішінде үш бұрынғы
Премьер-министр де бар. Мәселен, 2011
жылы өткен президент сайлауына қатысуға 83 адам өз кандидатурасын ұсынған
болса да, ОСК олардың тек 16-сын ғана
мақұлдады. Екі үміткер, атап айтқанда,
Камчыбек Ташиев пен Бақыт Торобаев
өз еркімен өтініш беріп, сайлауға қатысудан бас тартты. Бұл үміткерлер сайлаудан бюллетеньдер шыққаннан кейін
шегінгендіктен, Қырғызстандағы президенттік және парламенттік сайлау туралы конституциялық заңның 30-бабына
сәйкес, олардың деректері сайлау бюллетеньдерінен өшірілді. Сондай-ақ, президенттікке үміткер Әзімбек Бекназаров
да президент лауазымына таласудан бас
тартқанын жарияласа да, ресми өтініш
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Предполагалось, что Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов будут выявлять
победителя во втором туре выборов. Однако согласно предварительным результатам президентских выборов, опубликованных ЦИК, Сооранбай Жээнбеков,
58-летний политический союзник действующего президента Алмазбека Атамбаева,
получил 54,28%, или 919 тыс. 654 голоса, а
его главный противник Омурбек Бабанов,
47-летний богатый предприниматель, показал второй результат с 33,41%, или 566
тыс. 188 голосами. Тем не менее, очевидно,
что разрыв между двумя ведущими кандидатами сузился по сравнению с результатами президентских выборов 2011 года,
когда Алмазбек Атамбаев добился почти
50%-ного преимущества (62,52% против
14,77%) над своим ближайшим соперником. Другие три лидера среди кандидатов
– это Адахан Мадумаров (6,42%, или 110
тыс. 174 голоса), Темир Сариев (2,54%, или
43 тыс. 157 голосов) и Талатбек Масадыков
(0,63%, или 10 тыс. 728 голосов). За вариант «против всех» проголосовало почти
0,72%, или 12 тыс. 114 избирателей.
Явка на президентских выборах составила 55,93%; это означает, что 1 млн. 692
тыс. 423 из 3 млн. 25 тыс. 770 человек,
имеющих право голоса, пришли проголосовать на 2375 избирательных участков.
Похоже, что, несмотря на рост численности населения с 5,5 млн. в 2011 году до 6,1
млн. в 2017 году, явка избирателей, судя
по процентным показателям зарегистрированных, была ниже, чем во время выборов 2011 года, когда 1 млн. 858 тыс. 632
из 3 млн. 32 тыс. 666 зарегистрированных
избирателей приняли участие в процессе голосования. Причиной этого могло
стать введение технологии биометрической идентификации избирателей, которая
была одобрена в 2014 году и апробирована в ходе парламентских выборов 2015
года.
По действующему выборному законодательству Кыргызстана граждане не могут
попасть в списки избирателей без прохождения биометрической регистрации в Едином государственном реестре населения
(статья 14). После того, как личность изби-

бермегендіктен оның аты сайлау бюллетенінде қалды. Осылайша, сайлау күні 10
үміткер қалды.
Сооронбай Жээнбеков пен Өмірбек
Бабанов жинайтын дауыстары өзара
жақын болады деп күтілген болатын.
Алайда, ОСК жариялаған президенттік
сайлаудың алдын-ала қорытындылары
бойынша, қазіргі президент Алмазбек
Атамбаевтың саяси одақтасы, 58 жастағы
Сооронбай Жээнбеков 54,28% немесе 919,654 дауыс жинаса, оның негізгі
қарсыласы – 47 жастағы бай кәсіпкер
Өмірбек Бабанов 33,41% немесе 566,188
дауыспен екінші орынды иеленді. Дегенмен, екі негізгі үміткер арасындағы
алшақтық, Алмазбек Атамбаев басты
қарсыласынан шамамен 50%-ға (62,23%
және 14,77%) озған 2011 жылғы президенттік сайлаудың нәтижелерімен салыстырғанда қысқарған секілді. Қалған үш
үміткер арасында Адахан Мадумаров
6,42% немесе 110,174 дауыс, Темір Сариев 2,54% немесе 43,157 дауыс және Талатбек Масадыков 0,63% немесе 10,728
дауыс жинады. «Барлығына қарсы» дауыс бергендердің үлесі шамамен 0,72%
немесе 12,114 дауыс.
Президенттік сайлау кезінде сайлаушылардың қатысу деңгейі 55,93%-ға
жетті, яғни 2,375 сайлау учаскесінде дауыс беруге құқығы бар 3,025,770 млн.
адамнан 1,692,423 млн. сайлаушы қатысты. Халықтың 2011 жылғы 5,5 млн.
адамнан 2017 жылы 6,1 млн. адамға
дейін өсуіне қарамастан, тіркелген сайлаушылардың үлесі 2011 жылғы президенттік сайлаудан төмен болды. 2011
жылы сайлауға 3,032,666 тіркелген сайлаушының ішінен 1,858,632 адам дауыс
берген болатын. Бұл төмендеу үрдісі
2014 жылы бекітілген және 2015 жылғы
парламент сайлауында сынақтан өткен
сайлаушыларды биометриялық тексеру технологиясын енгізуіне байланысты
болуы мүмкін.
Қырғызстанның қазіргі сайлау заңнамасына сәйкес, Бірыңғай мемлекеттік
халық санағы жүйесінде биометриялық
тіркеу жасамаған азаматтар сайлаушылар тізіміне енгізілмейді (14-бап). Сайла253
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рателя проверена, он/она получает специальную распечатанную квитанцию, которая должна быть предоставлена другому
сотруднику избирательной комиссии в
обмен на бюллетень. Если его/ее личность
не подтверждена, избирателю не разрешается голосовать (статья 31). Бюллетени
автоматически подсчитываются автоматическими считывающими урнами (АСУ). Во
время недавних парламентских выборов
были случаи, когда избиратели не могли
найти себя в списках или не могли проголосовать из-за технических сбоев оборудования для идентификации. Согласно
докладу Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе,
на 3% избирательных участков необходимо было заменить считывающие урны для
голосования из-за сбоев оборудования.
Более того, значительное число граждан
Кыргызстана, в основном проживающих
за границей, не прошло процедуры биометрической регистрации и поэтому не
смогло реализовать свое право голоса.
По словам Алмаза Асанбаева, заместителя председателя Государственной миграционной службы Кыргызстана, в 2017 году
свыше 710 тыс. кыргызских граждан работают за границей, в том числе 616 тыс. – в
России, по 30 тыс. – в Казахстане и Турции,
и 15 тыс. – в Южной Корее. Однако Министерство иностранных дел Кыргызстана
сообщило, что лишь 18 тыс. 580 избирателей, проживающих за рубежом, зарегистрировались в консульствах. В результате
подавляющее большинство мигрантов,
работающих в России и других странах,
не смогли проголосовать, поскольку они
не сдали свои биометрические данные и
вовремя не зарегистрировались в соответствующем кыргызском посольстве или
консульстве.
Примечательно, что, несмотря на ярое
соперничество, ни один из лидирующих
кандидатов не выказал намерения поменять геополитический курс Кыргызстана,
подразумевая, что страна будет по-прежнему твердо находиться в политической и
экономической орбите России и сохранит
членство в Евразийском экономическом
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ушының жеке басы сайлаудағы лауазымды тұлғалар тарапынан тексерілгеннен
кейін, оған басқа лауазымды адамға
ұсынып, орнына сайлау бюллетенін алу
үшін арнайы чек беріледі. Егер оның
жеке басы расталмаса, оған дауыс беруге рұқсат берілмейді (31-бап). Сайлау
бюллетеньдері учаскелердің оптикалық
сканерлеу (PCOS) машиналары арқылы
автоматты түрде есептеледі. Соңғы парламенттік сайлау кезінде сәйкестендіру
құралдарының техникалық жарамсыздығына байланысты сайлаушылар өздерін тізімнен таба алмай, дауыс бере
алмаған жағдайлар да болған. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымының Демократиялық институттар
және адам құқықтары жөніндегі бюросының мәліметтері бойынша, сайлау
учаскелерінің 3%-ында жабдықтардың
ақауларына байланысты сайлау бюллетеньдеріне арналған сканерлерді ауыстыруға тура келді. Сонымен қатар, Қырғызстан азаматтарының басым бөлігі,
негізінен шетелде тұратындары биометриялық тіркеуден өтпегендіктен дауыс
бере алмады.
Қырғызстан Мемлекеттік көші-қон
қызметі төрағасының орынбасары Алмаз Асанбаевтың айтуынша, 2017 жылы
шетелде жұмыс істейтін қырғыз азаматтарының саны 710 мыңнан асады.
Олардың 616 мыңы Ресейде, 30 мыңы
Қазақстанда, тағы 30 мыңы Түркияда,
15 мыңы Оңтүстік Кореяда жұмыс істейді. Алайда, Қырғызстан Сыртқы істер
министрлігі шет елдерде тұратын сайлаушылардың тек 18,580-і ғана консулдықтарда тіркелгенін мәлімдеді. Нәтижесінде, Ресейде және басқа елдерде
жұмыс істейтін еңбек мигранттарының
басым көпшілігі биометриялық деректер бермегендіктен және Қырғызстанның тиісті елшілігінде немесе консулдығында уақытында тіркелмегендіктен
дауыс бере алмады.
Қарқынды
бәсекелестікке
қарамастан, негізгі үміткерлердің ешқайсысы Еуразиялық экономикалық одаққа
мүшелікпен қатар, Ресейдің саяси және
экономикалық орбитасындағы Қырғы-
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союзе. Фактически недавние поправки в
Конституцию были направлены на ослабление полномочий президента в пользу
Парламента и премьер-министра. Поэтому президентские полномочия в выстраивании внешней политики и определении
приоритетов в вопросах торговли и обороны будут значительно ограничены парламентом, что затруднит для избранного
президента Жээнбекова, даже если у него
появится такое желание, возможность серьезно изменить геополитические ориентиры, которые сложились во время шестилетнего президентства Атамбаева.
В заключение следует отметить, что действующий президент приложил огромные
усилия для победы Жээнбекова и даже обвинил Казахстан в попытке вмешательства
в выборный процесс, что привело к росту
напряженности в отношениях с Астаной.
Как следствие, можно предположить, что
вступающий в должность президент вместе с недавно назначенным премьер-министром Сапаром Исаковым продолжат
политику Атамбаева и будут искать возможности улучшить отношения с ближайшим соседом. Однако все равно остается
риск, что политический тандем Жээнбекова и Исакова не будет успешен, будучи
под влиянием определенных третьих сил
и создавая потенциал для соперничества
и конфликтов.

зстанның геосаяси бағытын өзгертуге
ниет білдірмегенін атап өткен жөн. Шын
мәнінде, Конституцияда қабылданған
соңғы өзгерістер Президенттің өкілеттігін Парламент пен Премьер-министрдің
пайдасына әлсіретті. Сондықтан елдің
сыртқы саясатына әсер ететін және сауда мен қорғаныс салаларындағы басымдықтарды айқындайтын президенттік өкілеттіктер Парламент тарапынан
шектеулі болады. Бұл жағдай Президент
болып сайланған Жээнбековке Атамбаевтың алты жылдық мерзімінде қалыптасқан геосаяси бағытты едәуір өзгертуін қиынға соқтырады.
Қорытындылай келе, қазіргі Президент Жээнбековтың сайлауда жеңіске
жетуіне үлкен үлес қосып, тіпті Қазақстанды сайлау нәтижелеріне әсер
етуге тырысты деп айыптады. Бұл өз
кезегінде Астанамен шиеленістердің артуына түрткі болды. Нәтижесінде, жаңа
Президент жақында тағайындалған Премьер-министр Сапар Исаковпен бірге ең
жақын көршісімен қарым-қатынастарды жақсарту мүмкіндігін іздей отырып,
Атамбаевтың қадамдарын жалғастырады деп күтілуде. Дегенмен, Жээнбеков
пен Исаковтың саяси тандемінің кейбір
үшінші күштердің ықпалымен дұрыс жұмыс жасай алмай, бәсекелестік пен қайшылық туындау қаупі бар.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
ӨЗБЕКСТАННЫҢ ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАСЫН ҚОРҒАУҒА
ҚАТЫСТЫ ТАЛДАУ
Еркин Байдаров*
Защита и сохранение историко-культурного наследия возведена в основополагающий принцип государственной политики
Узбекистана с момента обретения независимости в 1991 году. С целью сохранить
свою богатую древнюю историю Узбекистан проводит политику защиты культурно-исторического наследия, что прописано в конституции страны. Исходя из этого,
Узбекистан стремится применять все международные и региональные инструменты,
рекомендованные как Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), так и другими международными организациями.
Благодаря тому, что культурная политика Узбекистана направлена на сохранение материального и духовного наследия
страны, ряд историко-культурных объектов Самарканда, Шахрисабза, Бухары и
Хивы включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Культурное пространство
Байсунского района, а также «шашмаком»
(узбекский классический музыкальный
стиль) и «катта ашула» (оригинальный
жанр песенного искусства в узбекской традиционной музыке) были включены в Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества ЮНЕСКО. На основе предложений правительства Узбекистана под эгидой и при участии
ЮНЕСКО широко праздновались следующие юбилейные даты: 600-летие Мирзо
Улугбека (1994); 660-летие Амира Тимура
(1996); 2500-летие городов Бухары и Хивы
(1997); 1225-летие знаменитого ученого
имама аль-Бухари и 1200-летие Ахмада
аль-Фергани (1998); 1000-летие национального эпоса «Алпамыш» (1999); 800-летие Джелал ад-Дина Мангуберди (1999);
1300-летие Абу Мансура аль-Матуриди и

1991 жылы тәуелсіздік алғаннан бері
Өзбекстан өзінің тарихи-мәдени мұрасын қорғауды мемлекеттік саясаттың
іргелі қағидасы ретінде жариялады. Өзбекстан елі ежелгі бай тарихын сақтау
мақсатында тарихи-мәдени мұрасын
қорғау саясатын жүргізіп келеді. Бұл саясат республиканың Конституциясында
да көрініс тапқан. Осы орайда Өзбекстан Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім,
ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы
(ЮНЕСКО) және басқа да халықаралық
ұйымдар тарапынан ұсынылған барлық
халықаралық және аймақтық құралдарды пайдалануға ұмтылуда.
Өзбекстанның елдің материалдық
және материалдық емес мәдени мұрасын қорғауға бағытталған мәдени саясатының арқасында Самарқанд, Шахрисабз, Бұхара және Хиуа сияқты бірқатар
тарихи-мәдени аймақтар ЮНЕСКО-ның
Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілді.
Байсун ауданындағы мәдени аймақ, сондай-ақ Шашмақам (өзбек классикалық
музыка стилі) мен Катта Ашула (өзбек
дәстүрлі музыкасының өзіндік ән жанры) ЮНЕСКО-ның Адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының көрнекі
тізіміне енгізілді. Өзбекстан үкіметінің
ұсыныстары бойынша келесі мерейтойлар да ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен
атап өтілді: Ұлықбектің 600 жылдығы
(1994), Әмір Темірдің 660 жылдығы
(1996), Бұхара және Хиуа қалаларының
2500 жылдығы (1997), атақты мұхаддис
Имам Бухаридің 1225 жылдығы және
ұлы ғалым әл-Ферғанидың 1200 жылдығы (1998), «Алпамыш» ұлттық эпосының 1000 жылдығы (1999), Жалолиддин
Мангубердинің 800 жылдығы (1999),
Әбу Мансур әл-Матуридинің 1300 жыл-
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910-летие Бурхан ад-Дина аль-Маргинани
(2000); 2700-летие священной зороастрийской книги «Авесты» (2001); 2500-летие
Термеза (2002); 900-летие Абдулхалика
Гиждувани (2003); 600-летие Убейдуллаха
Ахрара (2004); 1000-летие Академии Мамуна (2006); 2700-летие города Карши
(2006); 2750-летие города Самарканда и
2000-летие города Маргилан (2007); а также 2200-летие города Ташкента (2009).
С другой стороны, с целью сохранения исторического наследия страны были
учреждены специализированные институты. К примеру, по инициативе первого
президента Узбекистана Ислама Каримова в августе 1995 года в Самарканде был
создан Международный институт центральноазиатских исследований (МИЦАИ)
при ЮНЕСКО. Основной целью МИЦАИ
является развитие и поддержка международного междисциплинарного научного
сотрудничества по изучению истории и
культуры Центральной Азии. За более чем
двадцать лет своей деятельности МИЦАИ
провело более 30 научных мероприятий,
посвященных сохранению историко-культурного наследия Центральной Азии. В
настоящее время наряду со странами
Центральной Азии в работе института участвуют Республика Корея, Китай, Пакистан,
Азербайджан, Иран и Турция.
Стоит отметить, что в Узбекистане хранятся свыше 100 тыс. старинных рукописей, представляющих большую историческую и культурную ценность. В связи с
этим в 2014 году был создан Центр восточных рукописей (ЦВР) им. Абу Райхана
Бируни при Ташкентском государственном
институте востоковедения. Центр владеет
самой большой в Центральной Азии и одной из самых больших в мире коллекций
восточных и исламских рукописей, состоящей из более чем 65 тыс. рукописей и
литографированных книг. Коллекция центра также включена в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Рукописи из основного
фонда написаны на узбекском, арабском,
персидском, татарском, урду и других языках и охватывают разные отрасли наук астрономию, математику, физику, химию,
географию, медицину, историю, философию, филологию, а также литературу и ре260

дығы және әл-Маргинанидің 910 жылдығы (2000), зороастризм дінінің қасиетті кітабы «Авестаның» 2700 жылдығы
(2001), Термез қаласының 2500 жылдығы (2002), Абдулхалик Гиждуванидің
900 жылдығы (2003), Қожа Ұбайдолла
Ахрардың 600 жылдығы (2004), Мамун
академиясының 1000 жылдығы (2006),
Карши қаласынының 2700 жылдығы
(2006), Самарқандтың 2750 жылдығы
және Маргилан қаласының 2000 жылдығы (2007) және Ташкент қаласының
2200 жылдығы (2009).
Бұған қоса елдің тарихи мұраларын
қорғауды көздейтін кейбір мекемелер құрылды. Мысалы, Өзбекстанның
тұңғыш Президенті Ислам Каримовтың бастамасымен 1995 жылы тамызда
Самарқанд қаласында ЮНЕСКО-ның
Орталық Азияны зерттеу жөніндегі халықаралық институты (ОАЗХИ) ашылды.
ОАЗХИ-дің негізгі мақсаттары Орталық
Азия тарихы мен мәдениеті туралы халықаралық және пәнаралық ғылыми
ынтымақтастықты дамыту және қолдау
болып табылады. ОАЗХИ жиырма жылдан астам уақыт ішінде Орталық Азияның тарихи-мәдени мұрасын қорғауға
арналған 30-дан астам ғылыми іс-шараны жүзеге асырды. Қазіргі таңда Орталық Азия елдерімен қатар, Корея, Қытай,
Пәкістан, Әзірбайжан, Иран және Түркия
да институт мүшелері болып табылады.
Өзбекстанда үлкен тарихи-мәдени
құндылығы бар 100,000-нан астам көне
қолжазбаның бар екенін айта кету керек. Осыған орай, 2014 жылы Ташкент
мемлекеттік шығыстану институты жанында Әбу Райхан әл-Бируни атындағы
Шығыс қолжазбалары орталығы құрылды. Орталықта 65,000-нан астам қолжазба мен литографиялық кітаптан тұратын
Орталық Азиядағы ең ірі шығыс және
ислам қолжазба жинақтамасы бар. Бұл
жинақтама әлемдегі ең үлкен жинақтамалардың бірі болып, ЮНЕСКО-ның
Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енгізілген.
Жинақтама қолжазбалары өзбек, араб,
парсы, татар, урду және басқа тілдерде
жазылған және астрономия, математика, физика, химия, география, медицина,
тарих, философия, филология, әдебиет-

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-БӨЛІМ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИЙ-ӘЛЕУМЕТТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

лигиозные науки. Специалисты центра занимаются глубоким изучением бесценных
памятников древнего знания, чтобы продолжать работу над ними и обеспечить их
сохранность. Недавно центр завершил совместный проект с Фондом Герды Хенкель
(Германия) по созданию электронного каталога на английском языке, который даст
возможность специалистам по всему миру
получать информацию о той или иной рукописи.
Несмотря на то, что Узбекистан является
одним из мировых лидеров по количеству
эпиграфических надписей на архитектурных памятниках, до недавнего времени
эти надписи не изучались и не публиковались. Поэтому, чтобы обеспечить всесторонний анализ и синтез эпиграфики со
всех архитектурных памятников в стране,
правительство Узбекистана совместно с
ЮНЕСКО приступило к реализации проекта «Архитектурная эпиграфика Узбекистана». В результате нескольких лет работы в
рамках проекта были изучены и частично
опубликованы надписи на таких всемирно известных архитектурных памятниках
Самарканда, как комплекс Шахи-Зинда,
мавзолей Амира Темура, мечеть Биби Ханум, и эпиграфические надписи памятников Хивы (13 архитектурных комплексов,
включая надгробные тексты комплекса
Пахлавана Махмуда). К примеру, 17 октября 2016 года офис ЮНЕСКО в Узбекистане провел презентацию 12 недавно
опубликованных книг-альбомов, посвященных эпиграфическим надписям на архитектурных памятниках Каракалпакстана,
Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской областей и Ташкента, а также двух альбомов,
посвященных историческим архитектурным комплексам Самарканда – Регистану
и Шахи-Зинде. Альбомы опубликованы на
узбекском, русском и английском языках
информационным агентством Uzbekistan
Today. Серия книг представляет собой первую фазу проекта, и работа над проектом,
который охватит оставшиеся неизученные
эпиграфические надписи по всему Узбекистану, будет продолжена. Всего к изданию
запланировано 25 томов.

тану және діни ғылымдар сияқты көптеген тақырыптарға арналған. Орталықтың
мамандары ежелгі әдебиеттің баға жетпес туындыларын зерттеу және қорғау
үшін жан-жақты зерттеу жұмыстарымен
айналысады. Жақында бұл орталық Герда Хенкель қорымен (Германия) электронды карталар каталогын құру туралы
бірлескен жобаны аяқтады. Ағылшын
тілінде әзірленген бұл каталог бүкіл дүние жүзінің сарапшыларына белгілі бір
қолжазба туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.
Өзбекстан
сәулет
эпиграфикасы
тұрғысынан әлемдік көшбасшылардың
бірі болып табылатынына қарамастан,
бұл жазулар соңғы уақытқа дейін зерттеліп, жарияланбаған. Сол себепті, елдегі барлық сәулет ескерткіштерінің
эпиграфикасын кешенді талдау және
синтездеу мақсатында Өзбекстан үкіметі
ЮНЕСКО-мен бірлесе отырып «Өзбекстан сәулет эпиграфикасы» атты жобаны бастады. Жоба аясында көп жылдар
бойы атқарылған жұмыстар нәтижесінде
Самарқандтың әлемге танымал сәулет
ескерткіштері Шахи-Зинда кесенесі, Әмір
Темір кесенесі, Бибі Ханым мешіті және
Хиуа ескерткіштерінің (Пахлаван Махмуд
кесенесіндегі жазуларды қосқанда 13
сәулет кешені) эпиграфиялық жазулары
зерттеліп, ішінара жарияланды. Мысалы, 2016 жылғы 17 қазанда Өзбекстандағы ЮНЕСКО кеңсесі Қарақалпақстан,
Андижан, Бұхара, Қашқадария, Навои,
Наманган, Сурхандарья, Ферғана, Хорезм облыстары мен Ташкенттегі сәулет
ескерткіштеріндегі эпиграфиялық жазуларға арналып жарияланған 12 альбомның, сондай-ақ Самарқандтың тарихи
сәулет кешендері, атап айтқанда, Регистан және Шахи-Зиндаға арналған екі
альбомның тұсаукесері өтті. Альбомдар
«Uzbekistan Today» ақпараттық агенттігі
тарапынан өзбек, орыс және ағылшын
тілдерінде жарық көрді. Бұл кітаптар
сериясы жобаның бірінші кезеңі болып
табылады және Өзбекстандағы қалған
зерттелмеген эпиграфиялық жазуларды
қамтыған жоба жұмыстары жалғасатын
болады. Жалпы алғанда, 25 томның жариялануы жоспарланып отыр.
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«Культурное наследие Узбекистана в
собраниях мира» является еще одним
амбициозным проектом по сохранению
историко-культурного наследия Узбекистана, реализуемым по инициативе
информационного агентства Uzbekistan
Today при поддержке президента страны
Шавката Мирзиёева. К настоящему времени уже подготовлены четыре тома богато
иллюстрированных книг-альбомов. Они
посвящены предметам, обнаруженным на
территории Узбекистана и хранящимся в
настоящее время в собраниях различных
музеев и частных коллекциях. Эти шедевры, созданные древними и современными
мастерами на протяжении многих веков,
эпох и цивилизаций, отражают уникальное
наследие материальной и художественной
культуры Узбекистана. Несомненно, что
данный проект внесет весомый вклад в
популяризацию историко-культурного наследия Узбекистана.
О намерении правительства Узбекистана сохранить историко-культурное наследие страны свидетельствуют нынешние инициативы президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева. К примеру, в ходе 43
заседания Совета министров иностранных
дел Организации Исламского сотрудничества (ОИС) 18 октября 2016 года руководитель страны предложил создать международный
научно-исследовательский
центр имени имама Бухари по изучению
религиозно-духовного наследия мыслителей исламского Востока в Самарканде и
специальной кафедры Исламской организации по образованию, науке и культуре
(ISESCO) в составе Ташкентского исламского университета.
Таким образом, анализ государственной политики Узбекистана в сфере культуры показывает, что процесс сохранения
историко-культурного наследия, культурных традиций и духовного наследия страны идет полным ходом. Опыт Узбекистана
по бережному сохранению, обогащению
и приумножению своего национального
культурного наследия, который способствует развитию узбекской исторической
науки, следует изучать с целью дальнейшего применения в других странах региона.
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Өзбекстанның тарихи-мәдени мұрасын қорғау үшін жүзеге асырылған тағы
бір үлкен жоба – «Uzbekistan Today»
ақпараттық агенттігінің бастамасы бойынша және Өзбекстан Республикасының
Президенті Шавкат Мирзиеевтің қолдауымен жүзеге асырылған «Әлемнің жинақтамаларындағы Өзбекстанның мәдени мұрасы» жобасы. Бүгінгі күнге дейін
бұл иллюстрациялы кітап-альбомның
төрт томы әзірленген. Бұл кітап-альбомдар Өзбекстанда табылып, әр түрлі мұражайлар мен жеке тұлғалардың
жинақтамаларында сақталған заттарға
арналған. Түрлі кезеңдер, дәуірлер мен
өркениеттер кезінде көне және қазіргі
заманғы шеберлер жасаған жәдігерлер
Өзбекстанның материалдық және көркем мәдениетінің бірегей мұрасын көрсетуде. Бұл жобаның Өзбекстанның тарихи-мәдени мұрасын көпшілік қауымға
кеңінен насихаттауға айтарлықтай септігін тигізетініне күмән жоқ.
Өзбекстан Үкіметінің елдің тарихи-мәдени мұрасын қорғау мақсаты
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеевтің ағымдағы бастамаларынан да
айқын көрінеді. Мысалы, Ислам Ынтымақтастық Ұйымының (ИЫҰ) Сыртқы
істер министрлері кеңесінің 2016 жылғы
18 қазандағы 43-ші отырысы барысында ел басшысы Самарқандта ислам ойшылдарының діни және рухани мұрасын зерттеуге бағытталған Имам Бұхари
Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы
мен Ташкент ислам университетінде
Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ислам ұйымы (ИСЕСКО)
бөлімін құруды ұсынды.
Осылайша, Өзбекстанның мәдениет саласында жүргізген мемлекеттік
саясатына қатысты талдау елдің тарихи-мәдени мұрасын, мәдени дәстүрлері
мен рухани мұрасын қорғау үдерісінің
жалғасып жатқанын көрсетеді. Елдің тарих ғылымының дамуына үлес қосқан
ұлттық мәдени мұраны қорғау, байыту
және дамыту мәселесі бойынша Өзбекстанның тәжірибесі аймақтың басқа елдері үшін үлгі болатындай етіп, егжейтегжейлі зерттелуі тиіс.
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СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
В РОССИИ
РЕСЕЙДЕ ШЫҒЫС МӘДЕНИ МҰРАСЫНЫҢ САҚТАЛУЫ
Гулнар Надирова*
С 16-17 веков российская академическая элита сформировала сильную научную школу востоковедения, в которой
основное внимание уделялось вопросам
взаимодействия России и Азии. Российские
ученые были убеждены в том, что историческая судьба России заключается именно
в установлении тесных связей с азиатским
регионом. В результате Россия стала домом
для большого числа известных ученых, чьи
выдающиеся исследования и опыт в области культуры, языков, философии народов
Востока внесли значительный вклад в развитие межрегионального сотрудничества.
Кроме того, впервые появившаяся в 1921
году идея евразийства, по которой была
разработана беспрецедентная в евразийском мышлении оригинальная историческая теория, признавала необходимость
отказаться от российской ориентации на
Запад и пересмотреть международные
отношения России, делая больший, чем
раньше, акцент на роль Востока.
В этом отношении выделяются три
важных учреждения, рассматривающие
Россию как колыбель для сохранения восточного культурного наследия в регионе.
Одним из них является Институт восточных рукописей Российской академии наук,
другим является Государственный музей
Востока, и последним – отдел Востока Эрмитажа. Эти три учреждения имеют большое значение в проведении культурологических исследований.
Основными задачами Института восточных рукописей (ИВР) Российской академии наук являются проведение разноплановых исследований древнего и
средневекового Востока, изучение его
истории, филологии, религии, философии
и права посредством обработки уникальных рукописей и ранних печатных книг

16-17 ғасырлардан бастап орыс ғалымдары Ресей мен Азия арасындағы
өзара әрекеттестікті терең зерттеген
шығыстанудың пәрменді ғылым ордасын қалыптастырды. Ресейлік ғалымдар Ресейдің тарихи тағдыры Азия
аймағымен тығыз қарым-қатынастар
орнатумен байланысты деп ойлады.
Нәтижесінде, Ресей шығыс халықтарының мәдениеті, тілі және философиясы
салаларында ғылыми зерттеу жүргізген
көптеген көрнекті ғалымдардың орталығына айналды. Сонымен қатар, алғаш
рет 1921 жылы пайда болған Еуразияшылдық идеясы батысқа қарай бағытталудың орнына Ресейдің халықаралық
қатынастарын бұрын-соңды болмағандай шығысқа аудару қажеттігін көрсетті.
Ресейде аймақтағы шығыс мәдениетінің мұрасын сақтауда әсіресе үш
маңызды институтты атап өткен жөн.
Бұл институттардың бірі – Ресей Ғылым
академиясының Шығыс қолжазбалар
институты, ал қалғандары Шығыс мемлекеттік мұражайы және Эрмитаж мұражайындағы Шығыс бөлімі болып табылады. Бұл үш институттың мәдениеттану
зерттеулеріндегі маңызы орасан зор.
Ресей Ғылым академиясы Шығыс қолжазбалар институтының (ШҚИ) негізгі
мақсаттары ежелгі және ортағасырлық
шығыс зерттеулерін, шығыс тілдерінде
жазылған бірегей қолжазбалар мен басылған алғашқы кітаптарды зерделеу
арқылы шығыс тарихы, филологиясы,
діні, философиясы мен заңдарын зерттеу болып табылады. Институт 1818
жылы Ресей Ғылым академиясы (РҒА)
жанында құрылған Ресейдің ең көне
шығыс ғылыми-зерттеу мекемесі болып
табылатын Санкт-Петербургтағы Азия
мұражайы негізінде құрылды. Мұра-
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на языках Востока. Институт был создан
на базе Азиатского музея в Санкт-Петербурге, старейшего института востоковедения в России, основанного в 1818 году
Российской академией наук (РАН). В музее
имеется большая коллекция рукописей на
разных восточных языках, книги по истории и культуре Востока, а также раритеты,
относящиеся к разным эпохам и регионам
Востока, в том числе рукописи, оттиски и
литографии библиотеки Кунсткамеры (которая была основана Петром Великим в
1714 году). С 1917 года коллекции Музея
были в числе крупнейших в мире специализированных коллекций рукописей и
ранних печатных книг Востока. Коллекция
рукописей и ранних печатных изданий насчитывает более 100 тыс. наименований
на 65 языках. В ИВР также имеются архивы
востоковедов, которые содержат чрезвычайно ценные документы и специализированную библиотеку книг из более чем
800 тыс. томов, посвященных различным
вопросам востоковедения.
Еще одним значительным хранилищем
памятников Востока является Государственный музей Востока в Москве, единственный специализированный музей в
России, коллекции которого включают
артефакты, представляющие более 100
культур Азии и Африки, в том числе Дальнего Востока, Ближнего Востока, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, Северного Кавказа и Закавказья, Сибири и
Крайнего Севера, Северной и Тропической Африки. В музее имеется 150 тыс.
произведений искусства, почти две трети
из которых являются археологическими
памятниками. Подавляющее большинство
экспонатов составляют оригинальные работы разных эпох, начиная с неолита и до
21 века. Музей был основан в 1918 году,
его название менялось несколько раз (Ars
Asiatica, Музей восточных культур, Музей
искусств народов Востока), и он постоянно
был на грани закрытия. Сегодня он превратился в уникальное культурно-образовательное исследовательское учреждение
страны с широкой программой ежегодных
мероприятий, таких как чайные церемонии, мастер классы и семинары, лек264

жайда 1714 жылы Ұлы Петр тарапынан
құрылған Кунсткамера кітапханасының
қолжазбалары, жазба ескерткіштері мен
литографиялары, түрлі шығыс тілдерінде
жазылған үлкен қолжазба жинақтамасы, Шығыс тарихы мен мәдениеті туралы кітаптар, сондай-ақ шығыстың түрлі
дәуірлері мен өңірлеріне тиесілі сирек
ұшырасатын бағалы туындылар бар.
1917 жылдан бері мұражай жинақтамалары шығыс елдерінің қолжазбалары
мен басылған алғашқы кітаптарының
әлемдегі ең үлкен жеке жинақтамаларының бірі болып табылады. Қолжазбалар мен басылған алғашқы кітаптар
жинақтамасы 65 тілде 100,000-нан астам
туындыны қамтиды. ШҚИ-да шығыстанудың түрлі салалары бойынша 800,000
томнан асатын кейбір құнды құжаттар
мен арнайы кітаптарды қамтыған Шығыстану мұрағаттары бар.
Шығыс ескерткіштері сақталатын
басқа бір ірі мұражай – Мәскеудегі Шығыс мемлекеттік мұражайы. Бұл
Ресейдің жалғыз мамандандырылған
мұражайы болып табылады. Бұл мұражайдың жинақтамалары Қиыр Шығыс,
Таяу Шығыс, Оңтүстік-Шығыс, Оңтүстік
және Орталық Азия, Солтүстік Кавказ
және Закавказье, Сібір және Қиыр Солтүстік, Солтүстік және Тропикалық Африканы қосқанда 100-ден астам Азия және
Африка мәдениетінің артефактілерін
қамтиды. Мұражайда шамамен үштен
екі бөлігі археологиялық ескерткіштер
болып табылатын 150,000 өнер туындысы бар. Экспонаттардың басым көпшілігі неолит дәуірінен бастап XXI ғасырға
дейінгі ескерткіштер болып табылады.
1918 жылы құрылған мұражай үнемі
жабылып қалу қаупіне ұшырап отырды
және атауы бірнеше рет өзгертілді (Арс
Азиатика, Шығыс мәдениеттері мұражайы, Шығыс өнері мұражайы). Бүгінгі
таңда бұл мұражай шығыстану зерттеушілері мен мамандары үшін танысу
кездесулері, мастер-кластар мен семинар-практикумдар, семинарлар мен
конференцияларды қоса алғанда жыл
сайын ауқымды іс-шаралар бағдарламасын өткізуде. Осы тұрғыда мұражай
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ции, конференции для исследователей и
специалистов востоковедения.
Последним учреждением, имеющим
большое значение для сохранения восточного культурного наследия в России, является отдел Востока в Эрмитаже. Решение
о создании отдела Востока, состоящего из
четырех секторов (секторы Древнего Востока, Ближнего Востока и Византии, Дальнего Востока, а также сектор Центральной
Азии, Кавказа и Крыма), было принято
Советом Эрмитажа в 1920 году. На сегодняшний день фонд отдела состоит из 150
тыс. экспонатов. С хронологической точки
зрения, фонд отдела Востока несравним
с коллекциями других отделов Эрмитажа. На самом деле с момента основания
в 1754 году в Эрмитаже собрана богатая
коллекция произведений искусства народов Востока, в которую входят личные коллекции царских семей (наиболее выдающиеся коллекции относятся к коллекциям
Петра Великого и Екатерины Великой), купленные артефакты и памятники, добытые
во время археологических экспедиций.
Отделом Востока Эрмитажа было положено начало проведению большого количества постоянных выставок и экспозиций,
а именно Древнего Египта (с 1987 года);
Месопотамии (с 2002 года); Индии (с 2004
года); Кавказа и Золотой Орды (2006-2009
годы); Японии (с 2009 года); Центральной
Азии в древности и раннем средневековье
(с 2010 года); Центральной Азии (с 2013
года). Следует отметить, что недавно открывшиеся экспозиции были основаны на
археологических исследованиях, проводившихся в рамках шести экспедиций Эрмитажа, которые занимаются раскопками
в Сибири и на Алтае, в Крыму, Узбекистане,
Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане.
Подводя итоги, не будет преувеличением сказать, что культуры Востока оказывали прямое воздействие на социально-экономическое и культурное развитие России.
Во времена Российской империи власти и
академические круги заложили твердую
основу для защиты и сохранения восточного культурного наследия, создав институты, которые сформируют ядро российской школы востоковедения в будущем.

елдің маңызды мәдени, білім беру және
ғылыми зерттеу мекемесіне айналды.
Ресейде шығыс мәдени мұрасын
сақтауда елеулі маңызға ие тағы бір институт Эрмитаж мұражайындағы Шығыс
бөлімі болып табылады. Төрт сектордан
(Ежелгі Шығыс секторы, Таяу Шығыс
және Византия секторы, Қиыр Шығыс
секторы, Орталық Азия, Кавказ және
Қырым секторы) тұратын Шығыс бөлімін
құру туралы шешім 1920 жылы Эрмитаж мұражайы кеңесі тарапынан жасалды. Қазіргі уақытта Шығыс бөлімінде
150,000 нан астам ескерткіш бар. Хронологиялық тұрғыдан Шығыс бөлімінің
жинақтамасын Эрмитаж мұражайының басқа бөлімдеріндегі жинақтамаларымен салыстыру мүмкін емес. 1754
жылы негізі қаланған сәттен бастап Эрмитаж мұражайында патша отбасының
жеке жинақтамалары (Ұлы Петрдің көрнекті ескерткіштері мен Ұлы Екатерина
жинақтамалары), сатып алынған артефактілер мен археологиялық экспедициялар арқылы табылған ескерткіштер
жиналып, Шығыс өнерінің бай жинақтамасы сақталған.
Эрмитаждағы Шығыс бөлімі көптеген
көрмелер мен экспозициялар ұйымдастырды: Ежелгі Египет (1987 жылдан
бастап); Месопотамия (2002 жылдан
бастап); Үндістан (2004 жылдан бастап);
Кавказ және Алтын Орда (20062009
жылдары); Жапония (2009 жылдан
бастап); Ежелгі замандағы және ерте
орта ғасырлардағы Орталық Азия (2010
жылдан бастап); Орталық Азия (2013
жылдан бастап). Жуырда жасалған экспедициялардың Сібір және Алтай, Қырым, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан
және Қазақстанда қазба жұмыстарын
жүргізетін алты Эрмитаж экспедициясы
шеңберінде жүзеге асырылған археологиялық зерттеулерге негізделгенін атап
өткен жөн.
Қорытындылай келе, Шығыс мәдениеттері Ресейдің әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына әсер етті
деп айтуға болады. Империялық кезеңде Ресейдің билік органдары мен академиялық қоғамдастығы шығыс мәде265
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Более того, в советский период руководство СССР испытывало значительную потребность в укреплении советской внешней политики в отношении стран Востока,
что способствовало дальнейшему возрастанию роли музеев и исследовательских
центров в сохранении, изучении и популяризации искусства и культуры Востока.
Сегодня Россия глубоко заинтересована
в улучшении своей государственной политики в области сохранения восточного
культурного наследия и усовершенствовании законодательства в отношении консервации, защиты, использования и популяризации памятников культуры. Такое
намерение полностью соответствует объявленному Россией в 2010 году внешнеполитическому курсу «Поворот на Восток»,
направленному на улучшение отношений
с растущими экономиками Азии.
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ни мұрасын қорғау мақсатында алдағы
уақытта Ресей шығыстануына негізделетін ғылым ордасының өзегін құрайтын институттарды қалыптастырды. Сонымен қатар, кеңес үкіметі кезінде КСРО
органдары шығыс елдеріне бағытталған
кеңестік сыртқы саясатты нығайту қажеттілігін сезінді және бұл қажеттілік
шығыс мәдениеті мен өнерін сақтау,
зерттеу және дәріптеуде мұражайлар
мен ғылыми-зерттеу орталықтарының
рөлін одан әрі нығайтуға үлес қосты.
Бүгінгі таңда Ресей мәдени мұра ескерткіштерін сақтау, қорғау, пайдалану және
насихаттау туралы құқықтық реттеуді күшейту арқылы шығыс мәдени мұрасын
сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіруге көңіл бөлуде. Ресейдің
бұл бағыты 2010 жылы жарияланған
Азияның дамып келе жатқан елдерінің
экономикаларымен
байланыстарды
ұлғайтуды мақсат тұтқан «Шығысқа бетбұрыс» сыртқы саясатымен де ұштасуда.
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РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
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ВЛИЯНИЕ ДЖАДИДИЗМА НА КАЗАХСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
ЖӘДИТШІЛДІКТІҢ ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ
Еркин Байдаров*
Главной особенностью исторического
развития Российской империи конца 19 –
начала 20 века как многонационального
государства было то, что основную массу
мусульман Российской империи составляли тюркоязычные народы. Идея «единства
в вере» тесно переплеталась с комплексом
представлений о родственности тюркских
народов, об исторической общности их
судьбы. Поскольку тюрко-мусульманские
народы империи не имели равных экономических и политических прав, появилась
необходимость защищать их национальные интересы посредством консолидации.
Воплощением этого стала идеология джадидизма, направленная на подъем культурно-образовательного уровня
тюрко-мусульманских народов с целью
включения их в русло развития мировой
цивилизации. Предпосылкой появления
идеологии джадидизма послужили социально-экономические и социально-политические преобразования, происходившие
в российском обществе на протяжении 19
века. Джадидизм как новое идеологическое течение начала 20 века стал толчком
к консолидации тюрко-мусульманских народов Российской империи, став причиной их социальной мобилизации, развития
коммуникаций, а также интеграции общества в единое геополитическое пространство. В этом смысле джадидистское движение можно рассматривать как попытку
изменить традиционный образ жизни как
через модернизацию языков, так и реформирование образования.
Истоки джадидизма были заложены татарскими просветителями еще в 1800-1840
годах. Так, например, в первой половине
19 века реформаторами схоластического
образования в бухарских и самаркандских

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың
басында көпұлтты мемлекет болған Ресей империясының тарихи дамуының
басты ерекшелігі – Ресей империясындағы мұсылмандардың басым көпшілігінің түркі тілдес халықтардан құралуы.
«Сенімде бірлік» идеясы түркі халықтарына тән ортақ ерекшеліктер мен олардың тарихи ортақтығымен тығыз байланысты. Ресей империясының түркі тілдес
мұсылман халықтары тең экономикалық
және саяси құқықтарға ие болмағандықтан, бірігу арқылы ұлттық мүдделерін қорғау қажеттілігін сезінді.
Бұл түркі тілдес мұсылман халықтарын өркениетті әлемнің даму бағытына қосу мақсатында олардың білім
беру және мәдениет деңгейін көтеруге
бағытталған жәдитшілдік идеологиясында көрініс тапты. XIX ғасырда Ресей
қоғамында белең алған әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси
өзгерістер жәдитшілдік идеологиясының негізін қалыптастырды. XX ғасырдың басында жаңа идеологиялық үрдіс
ретінде пайда болған жәдитшілдік Ресей
империясының түркі тілдес мұсылман
халықтарының шоғырлануына серпін
беріп, әлеуметтік жұмылдыру мен коммуникациялардың дамуына, сондай-ақ
қоғамның бір геосаяси кеңістікте интеграциялануына себеп болды. Осы мағынада жәдитшілдік қозғалысын тілдерді
жаңғырту және білім беруді реформалау
арқылы дәстүрлі өмір салтында кейбір
өзгерістер енгізуге бағытталған әрекет
ретінде қарастыруға болады.
Жәдитшілдіктің негізін 1800-1840
жылдары татар ағартушылары қалаған
болатын. Мысалы, XIX ғасырдың бірінші жартысында Габденнасыр Курсави

* доцент, к.ф.н., Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова, Казахстан. erkin_u.68@mail.ru
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медресе выступили выдающиеся татарские просветители Габденнасыр Курсави (1776-1812) и Шигабутдин Марджани
(1818-1889). К реформам в сфере образования в среде мусульманских народов
Российской империи призывали Ибрагим
Халфин (1773-1823), Хусаин Фаезханов
(1821-1866) и Исмаил Гаспринский (18511914). Среди представителей казахской
интеллигенции следует упомянуть Чокана
Валиханова, Салыка Бабаджанова, Мусу
Чорманова и Ибрая Алтынсарина, которые видели дальнейшее развитие казахского народа только в просвещении и образовании.
Ранний джадидизм стал вехой осмысления и поиска путей дальнейшего национального развития казахского общества.
Действительно, образовательная реформа
стала ключевым вопросом. Распространение идей джадидизма в Казахстане нашло
отклик у казахской интеллектуальной элиты конца 19 – начала 20 веков. Активными
сторонниками новометодного движения
(«усули джадид» (араб.) – «новый метод»)
выступали Абай Кунанбаев, Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакип
Дулатов, Шакарим Кудайбердиев и Гумар
Карашев. Так, например, Гумар Карашев
(1876-1921) писал в своих статьях, что
«ни один народ не овладел наукой и искусством, пока кочевал, проводил жизнь
на конях и верблюдах. Напротив, история
свидетельствует, что знания и искусство
приобрели лишь при оседании, после
строительства медресе и школ и приучения людей к дисциплине и порядку».
Джадидское движение способствовало тому, что в конфессиональных школах
постепенно стали внедряться элементы
европейского образования. Это привело
к тому, что к 1907 году в Семиреченской
области в 15 «русско-туземных» школах
обучалось 222 ученика, а в мусульманских
мектебах, которых насчитывалось 243, –
обучалось 6076 учеников.
Такое положение дел не могло не волновать царское правительство. Власти оказывали сильное противодействие деятельности мектебов, считая, что новометодные
школы очень вредны для официальной
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(1776-1812) және Шигабутдин Марджани (1818-1889) сияқты көрнекті татар
ағартушылары Бұқара мен Самарқанд
медреселерінде схоластикалық білім
беру реформаторлары болды. Ибраһим
Халфин (1773-1823), Хусаин Фаезханов
(1821-1866) және Исмаил Гаспыралы
(1851-1914) Ресей империясының мұсылман қауымы арасында білім беру
саласында реформа жасауға шақырды. Қазақ зиялылары арасында қазақ
халқының дамуын тек ағарту мен білім
беру арқылы жүзеге асыруға болатынын
пайымдаған Шоқан Уәлиханов, Салық
Бабажанов, Мұса Шорманов және Ыбырай Алтынсаринді атап өту қажет.
Жәдитшілдік қазақ қоғамының ұлттық даму жолдарын түсіну және табудың маңызды кезеңіне айналды. Білім
реформасы басты тақырыпқа айналды.
Қазақстанда жәдитшілдік идеясының
таралуын XIX ғасырдың соңы мен XX
ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауымы қолдаған болатын. Абай Құнанбаев,
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатов, Шәкәрім Құдайбердіұлы және Ғұмар Қарашев сынды
көрнекті тұлғалар жаңа әдіснама қозғалысының (усули-жәдит (араб.) – жаңа
әдіс) белсенді жақтаушылары болды.
Мысалы, Ғұмар Қарашев (1876-1921) бұл
жайлы мынадай пікір өрбітті: «Ешбір халық көшпе халінде жүріп, өнерлі, білімді
ел бола алмады. Керісінше, тарихта білім
мен өнер тек отырықшы өмірге көшіп,
медреселер мен мектептер салынғаннан
кейін және әлеуметтік өмірге тәртіп пен
заңдылық енгізілгеннен кейін келген».
Жәдитшілдік қозғалысы діни мектептерде Еуропалық білім беру элементтерінің біртіндеп енгізіле бастауына
ықпал етті. Мәселен, 1907 жылға қарай
Жетісу облысында 15 орыс мектебінде
222 оқушы оқыса, 243 мұсылман мектебінде 6076 оқушы білім алды.
Бұл жағдай патша үкіметінде үлкен
алаңдаушылық туғызды. Үкімет Орынбор, Уфа және Қазан қаласында басылып
шыққан қазақ тіліндегі материалдардың
мазмұны отарлық билік үшін зиянды деп
ойлаған, сондықтан усули-жәдит мек-
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власти, так как в них распространялись отпечатанные в Оренбурге, Уфе и Казани материалы на казахском языке с вредным для
колониальной власти содержанием.
Так, в одном из отчетов архива Департамента полиции Туркестанского генерал-губернаторства (1914) можно прочитать, что
отпечатанная типографией газеты «Вакт»
в Оренбурге брошюра Мыржакипа Дулатова (1885-1935) «Оян, қазақ!» «призывает
киргиз к изгнанию русских и образованию
своего киргизского государства». Хотя в
действительности «Оян, қазақ!» Дулатова
призывал соотечественников к новой жизни, учиться хорошему у других народов,
ратовал за науку и образование. С р е д и
других работ мы можем назвать сборник
басен «Маса» Ахмета Байтурсынова (18731937), посвященный тяжелому положению
народа и уровню невежества в обществе.
В книге звучит призыв к знаниям, науке и
культуре. «Тұр, қазақ!» Алихана Букейханова (1866-1937) также призывал народ к активной жизни через овладение знаниями
и культурой.
Освещая деятельность казахских просветителей-сторонников
джадидизма,
следует отметить, что казахская интеллигенция начала 20 века своей просветительской деятельностью стремилась пробудить
интерес народа к знаниям и открыть глаза
на происходящие вокруг события. Лидеры
казахской интеллигенции понимали, что
для политического просвещения народа
необходимо разбудить в нем стремление
к знаниям, преодолеть безграмотность. Со
страниц таких национальных газет и журналов, как «Қазақ», «Қазақстан» и «Айқап»,
она призывала народ к овладению знаниями, открывая путь к цивилизации и казахской государственности.
Если говорить о генерации интеллигентов и просветителей, концептуально определивших задачи просвещения казахского
народа в контексте идеологии джадидизма, то здесь следует назвать великого просветителя и философа Абая Кунанбаева
(1845-1904). Знакомство Абая с произведениями Пушкина, Лермонтова, Некрасова,
Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина,
Достоевского, Чернышевского, «Опыта-

тептерді ресми билік үшін зиянды деп
санап, олардың қызметіне үзілді-кесілді
қарсы болды.
Осылайша, Түркістан генерал-губернаторлығы
Полиция
басқармасы мұрағатындағы есептердің бірінде
(1914)
Міржақып
Дулатовтың
(1885-1935)
Орынбордағы
«Уақыт»
баспаханасынан жарық көрген «Оян
қазақ» кітабы «қазақ халқын орыстарды қуып, қазақ мемлекетін қалыптастыруға шақырады» деген жазуларды
оқуға болады. Алайда, іс жүзінде Дулатовтың «Оян қазақ» өлеңі отандастарымызды жаңа өмірге, басқа халықтардан
жақсы нәрселер үйренуге және ғылым
мен білімге ұмтылуға шақырады. Басқа
да маңызды еңбектер арасында Ахмет
Байтұрсыновтың (18731937) «Маса»
атты өлеңдер жинағын атауға болады.
Халықтың мүшкіл халы мен сауатсыздық
деңгейіне арналған еңбек білім, ғылым
және мәдениет туралы жазылған. Әлихан Бөкейхановтың (18661937) «Тұр қазақ» атты еңбегі де халықты білім және
мәдениет деңгейін арттыру арқылы
белсенділік танытуға шақырады.
Жәдитшілдікті қолдаған қазақ ағартушыларының қызметін қарастырғанда,
XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының білім беру іс-шаралары арқылы
халықтың білімге деген қызығушылығын
оятып, айналасында болып жатқан
оқиғаларға бейтарап қарамауына ықпал
жасағанын атап өткен жөн. Қазақ зиялыларының көшбасшылары халықтың
саяси жағынан көзін ашу үшін оның
бойында білімге деген құлшынысты
ояту, сауатсыздықты жою қажет екенін
түсінді. Олар «Қазақ», «Қазақстан» және
«Айқап» сияқты ұлттық газет-журналдарда адамдарды білім алуға шақырып,
өркениет пен қазақ халқының қалыптасуына зор үлес қосты.
Жәдитшілдік идеологиясы тұрғысынан қазақ ағартушылығының міндеттерін тұжырымдамалық деңгейде
айқындаған зиялы қауым мен ағартушылар жайлы айтқанда ұлы ағартушы және
философ Абай Құнанбаевты (1845-1904)
атап өту қажет. Абайдың Пушкин, Лер269
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ми» Спенсера, «Позитивной философией» Льюиса и «Историей умственного
развития Европы» Дрейпера позволяло
ему выступать реформатором культуры в
духе сближения с русской и европейской
культурой, а на основе просвещённого либерального ислама проповедовать и идеи
просвещения, что является одной из основ
арабо-мусульманской философии.
Многие казахские поэты начала 20 века
были вдохновлены призывом Абая к просвещению. Так, казахский поэт Андибаев
(«Моя молодость», 1907) пишет: «Если бы
мы стремились по завету пророка Магомета к мастерству и знаниям, то главою над нами был бы казах, земли бы не
ухудшались, а скотина бы не уменьшалась
и земли бы нашей никто не смел бы трогать». Но «можем мы вырваться из зубов
их не силою, а только знанием?». Другой
поэт Муштак («Ласточка», 1911), задавая
себе риторический вопрос: «Казахи благодаря знанию будут ли опять зрячими и
пойдут ли на врага?», отвечает: «Если народ будет образованным, то никакой враг
против него не пойдет»; «вооруженного
знаниями и добрыми делами никто не
сможет победить».
Таким образом, джадидизм оказал
большое влияние на казахское просвещение конца 19 – начала 20 веков. Во многом
это может стать примером для современного казахского общества, находящегося
сегодня перед историческим выбором на
пути своего дальнейшего развития.
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монтов, Некрасов, Толстой, Тургенев,
Салтыков-Щедрин, Достоевский, Чернышевский, Спенсердің «тәжірибесі»,
Льюистің «Позитивті философиясы»
және Дрейпердің «Еуропаның зияткерлік даму тарихы» атты шығармалармен
танысуы оған орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасуды қамтамасыз еткен мәдени реформатор болуына, әрі
араб-мұсылман философиясының негіздерінің бірі болып табылатын ағартушылық либералдық исламның негізінде ағарту идеяларын уағыздауына
мүмкіндік берді.
XX ғасырдың басындағы көптеген қазақ ақындары Абайдың ағартушылық
идеяларынан шабыт алды. Қазақ ақыны Әндібаев («Менің жастық шағым»,
1907) жазғандай: «Егер Мұхаммед пайғамбардың өсиеті бойынша шеберлік
пен білімге ұмтылатын болсақ, көшбасшымыз қазақ болар еді, жеріміз нашарлап, малымыз азаймайтын еді, ешкім де
жерімізді тартып алмайтын еді». Бірақ
«Бұл қиындықтарды күшпен емес, тек
білім арқылы еңсере аламыз ба?». Тағы
бір ақын Муштак («Қарлығаш», 1911)
өзіне «Білімнің арқасында қазақтардың
көзі қайтадан ашылады ма және жауға
қарсы шыға алады ма?» деген риторикалық сұрақ қойып, былайша жауап беруде: «Адамдар білімді болса, оларды
ешқандай жау алмайды»; «Біліммен қаруланған және ізгі істер істейтін адамды
ешкім жеңе алмайды».
Осылайша, жәдитшілдік XIX ғасырдың
соңы мен XX ғасырдың басында қазақ
ағартушылығына үлкен әсер етті. Бұл
жағдай қазіргі таңда даму жолында тарихи таңдау алдында тұрған қазақ қоғамы үшін үлгі бола алады.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
РЕСЕЙДІҢ ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ
АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫ
Гульнар Надирова*
С распадом Советского Союза Россия
предприняла несколько волн образовательных реформ, чтобы найти баланс
между советским наследием и западной
моделью высшего образования. Начиная с
1992 года в российской системе высшего
образования было проведено множество
реформ с целью придания большей гибкости, вариативности и меньшей централизации высшему и профессиональному
образованию, чтобы отвечать требованиям новых рыночных условий. Однако из-за
значительного сокращения государственного финансирования, огромной утечки
мозгов и слабого управления, наблюдавшихся в 1990-х годах, российская система
высшего образования столкнулась с резким спадом как качественных, так и количественных показателей.
Ситуация начала меняться в начале
2000-х, когда бюджетные расходы на высшее образование стали расти в геометрической прогрессии. Расходы на систему
высшего образования достигли своего
максимума в 2012 году и достигли 603,8
млрд. рублей по сравнению с 37,6 млрд.
рублей в 2000 году. Кроме того, в 2003 году
Россия присоединилась к Болонскому процессу, начав вторую волну образовательных реформ, включая введение Единого
государственного экзамена. Однако некоторые ключевые проблемы российской
системы образования, особенно систематическая коррупция, остались нерешенными.
В 2012 году российское правительство
приняло Программу мониторинга эффективности высших учебных заведений, которая определила пороговые значения
эффективности университетов в соответ-

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Ресей жоғары білім беру жүйесінің
кеңестік мұрасы мен батыстық үлгідегі
жоғары білім беру арасында тепетеңдікті
қамтамасыз ету үшін білім беру реформаларының бірнеше толқынын жүзеге
асыруға тырысты. 1992 жылдан бастап
жаңа нарықтық жүйенің қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін жоғары білім беру
жүйесін неғұрлым икемді, өзгермелі
және аз дәрежеде орталықтандырылған
қылу мақсатында Ресейдің жоғары білім
беру жүйесінде көптеген реформалар
жүргізілді. Дегенмен, 1990-шы жылдары мемлекеттік бюджеттің айтарлықтай
қысқартылуы, ғұламалардың жылыстауы
және нашар басқару жүйесіне байланысты ресейлік жоғары білім беру жүйесі
сапалық және сандық көрсеткіштердің
күрт төмендеуіне тап болды.
Алайда, 2000-шы жылдардың басында жоғары білімге бөлінген бюджет үлесі
экспоненталық түрде өсе бастаған кезде
ахуал өзгерді. Жоғары білім беру жүйесіне бөлінген бюджет үлесі 2000 жылы
37,6 млрд. рубль болса, 2012 жылы 603,8
млрд. рубльге жетті. Сонымен қатар,
2003 жылы Ресей Бірыңғай мемлекеттік емтихан жүйесін енгізу арқылы білім
беру реформаларының екінші толқынын
бастап, Болон үдерісіне қосылды. Алайда, Ресейдегі білім беру жүйесінің жүйелі сыбайлас жемқорлық сияқты кейбір
маңызды мәселелері әлі де шешімін таппады.
2012 жылы Ресей үкіметі университеттердің
көрсеткіштеріне
сәйкес
тиімділік шегін 50 индикатор бойынша
анықтайтын Жоғары оқу орындарының
мониторингі бағдарламасын қабылда-

* проф., д.ф.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru
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ствии с их показателями по 50 пунктам.
В соответствии с программой, вузы, признанные неэффективными, должны были
быть закрыты или присоединены к другим,
более успешным вузам. В результате проведенного Министерством образования
мониторинга число вузов и их филиалов
в России сократилось с 2486 в 2014 году
до 1256 в 2017. Следует отметить, что это
сокращение главным образом коснулось
частных вузов, и пока непонятно, как будет
продолжаться процесс. Таким образом,
данная программа вкупе со значительным сокращением бюджета, начавшимся
в 2012 году, усилившимся после резкого
снижения цен на нефть и введения Западом экономических санкций в 2014 году,
привела к общему сокращению числа вузов в России.
Понимая, что в определении и выполнении задач российского высшего образования по сравнению со странами Запада существуют определенные слабые
стороны, правительство России запустило
в 2014 году Государственную программу
«Глобальное образование» (ГПГО), которая предлагает российским гражданам
возможность обучаться в 288 отобранных
иностранных вузах. В ГПГО основное внимание уделяется финансированию аспирантских исследований в области науки,
техники, медицины, образования и управления в социальной сфере. Правительство планирует оказать финансовую поддержку до 100 тыс. российских студентов,
которые хотят поступить на программы с
присвоением степеней магистра и доктора
PhD. Кроме того, все грантополучатели
должны вернуться в Россию после окончания обучения и работать на определенных позициях. По данным Института статистики ЮНЕСКО (ИСЮ), число российских
студентов, обучающихся за рубежом, действительно увеличилось на 22% с 44 тыс.
913 в 2008 году до 56 тыс. 328 в 2017 году.
Наиболее популярной страной среди российских студентов за рубежом в 2016-2017
годах является Германия с 9953 студентами, в то время как на Чешскую Республику,
США, Великобританию и Францию прихо272

ды. Бағдарламаға сәйкес, тиімсіз деп танылған университеттер жабылады немесе басқа да табысты университеттермен
біріктіріледі. Білім министрлігі жүргізген
мониторинг нәтижесінде Ресейдегі университеттер мен олардың филиалдарының саны 2014 жылы 2486 болса, 2017
жылы 1256-ға дейін қысқарды. Бұл азаю
үрдісінің негізінен жеке білім беру саласына әсер еткенін атап өткен жөн. Әзірге
бұл үрдістің қашанға дейін жалғасатыны
белгісіз. Демек, 2012 жылы басталған
және 2014 жылы шикі мұнай бағаларының күрт төмендеуі мен батыс елдері
салған экономикалық санкциялар нәтижесінде білім беру бюджетінің айтарлықтай төмендеу үрдісі мен бұл бағдарлама Ресейдегі университеттер санының
азаюына себеп болды.
Батыс
елдерімен
салыстырғанда
жоғары білім беру мақсаттарын айқындауда және іске асыруда әлсіз жақтардың
бар екенін түсіне отырып, Ресей үкіметі
2014 жылы Ресей азаматтарына 288 шетелдік жоғары оқу орнында білім алуға
мүмкіндік беретін Жаһандық білім беру
бағдарламасын (ЖБББ) бастады. ЖБББ
негізінен ғылым, инжиниринг, медицина, білім беру және әлеуметтік салаларда
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді қаржыландыруға бағытталған. Үкімет
магистратура мен PhD докторантураға
түсуге ниет білдірген 100 мыңға жуық
ресейлік студентке қаржылай қолдау
көрсетуді жоспарлап отыр. Бұған қоса,
барлық грант алушылар оқуды бітіргеннен кейін бірқатар лауазымдарда жұмыс істеу үшін Ресейге оралуға міндетті.
ЮНЕСКО-ның статистика институты (UIS)
деректері бойынша, шетелде оқитын
ресейліктердің саны 2008 жылы 44,913
болса, 2017 жылы 22%-ға өсіп, 56,328
адамға дейін артты. 2016-2017 жылдары
ресейлік студенттер арасында ең танымал ел Германия болып табылады (9,953
студент). Чехия, АҚШ, Ұлыбритания және
Францияда тиісінше 5,305, 5,203, 3,933
және 3,599 ресейлік студент білім алуда.
Ресейдің білім беру жүйесінің сапасына қатысты әлі де алаңдаушылық
бар. Бұл білім реформаларын жалға-
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дится, соответственно, 5305, 5203, 3933 и
3599 студентов.
Собственно, обеспокоенность по поводу качества российской системы образования существует и по сей день. Это
вызывает необходимость продолжать
образовательные реформы и закрывать университеты, не справляющиеся со
своими функциями. В 2012 году Россия
инициировала так называемый Проект
академического превосходства (Проект
5-100), направленный на поддержку как
минимум пяти российских университетов, чтобы они могли войти в список 100
лучших университетов мира к 2020 году.
Однако по данным Академического рейтинга университетов мира (ARWU), только
три российских вуза входят в число 500
лучших университетов мира. Московский
государственный университет занял 87-е
место, в то время как Санкт-Петербургский
государственный университет и Новосибирский государственный университет
вошли, соответственно, в группы вузов, занимающих 301-400 и 401-500 места. Более
того, согласно рейтингу мировых университетов QS, в число 400 лучших университетов мира вошли восемь российских
вузов: Московский государственный университет (108 место), Санкт-Петербургский государственный университет (258),
Новосибирский государственный университет (291), Московский государственный
технический университет имени Баумана
(306), Университет МГИМО / Московский
физико-технический институт (350), Томский государственный университет (377)
и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (400).
Таким образом, даже хорошо финансируемые вузы в России по-прежнему далеки от
ведущих западных университетов.
Другой особенностью высшего образования в России является существенное сокращение количества студентов. По оценкам ООН, в следующие 35 лет численность
населения России уменьшится на 10% с
143,4 млн. человек в 2015 году до 128,6
млн. человек в 2050, что также повлияет
на сферу образования. Число российских
студентов достигло своего максимума в 7,5

стыруды және нашар жұмыс істейтін
жоғары оқу орындарын жабуды талап
етеді. 2012 жылы Ресей 2020 жылға дейін кем дегенде бес ресейлік жоғары оқу
орнының әлемнің 100 үздік университеті қатарына енуіне қолдау көрсетуге бағытталған Ресейлік академиялық
жетілдіру жобасын (5/100 жобасы) енгізді. Алайда, Әлемдік университеттердің
академиялық рейтингі (ARWU) бойынша, әлемнің ең үздік 500 университеті
қатарына тек үш ресейлік университет
енген. Мәскеу мемлекеттік университеті
87-орынды иеленсе, Санкт-Петербург
мемлекеттік университеті мен Новосибирск мемлекеттік университеті тиісінше
301-400 және 401-500 топтарына енді.
Сондай-ақ, QS Дүниежүзілік университеттер рейтингі бойынша, әлемнің үздік
400 университеті арасында сегіз ресейлік жоғары оқу орны бар: Мәскеу мемлекеттік университеті (108), Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (258),
Новосибирск мемлекеттік университеті
(291), Бауман Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті (306) және МГИМО
университеті / Мәскеу физика-техникалық институты (350), Томск мемлекеттік
университеті (377) және Ұлттық зерттеу
Томск политехникалық университеті
(400). Бұл көрсеткіштер Ресейдің жақсы
қаржыландырылған институттарының
өзі жетекші батыс университеттерінен
артта қалғанын көрсетеді.
Ресейдегі жоғары білімге байланысты
тағы бір мәселе – студенттер санының
айтарлықтай төмендеуі. Біріккен Ұлттар
Ұйымының болжамы бойынша, алдағы
35 жылда Ресей халқының саны 10%-ға
төмендейді, яғни 2015 жылы халық саны
143,4 миллион адамды құраса, 2050
жылы 128,6 миллион адамға дейін азаяды. Бұл білім саласына да кері әсерін
тигізеді. Ресейдегі студенттер саны 2008
жылы 7,5 миллион адамға жетті, бірақ
содан бері үнемі төмендей бастады.
2015 жылы бұл көрсеткіш 5,2 миллионға
жетіп, содан бері төмендей берді. Болжамдарға сәйкес, 2020 жылға қарай бұл
көрсеткіш 4,2 миллион адамға дейін азаюы мүмкін. Бұл мәселені шешу үшін ре273
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млн. человек в 2008 году и с тех пор неуклонно снижается. Это число составило
5,2 млн. в 2015 году и продолжило сокращаться. По прогнозам, к 2020 году эта цифра может еще больше упасть до 4,2 млн.
студентов. Чтобы решить эту проблему,
российские власти начали предпринимать
попытки увеличить число иностранных
студентов. В настоящее время Россия является одной из самых популярных стран в
мире для иностранных студентов. По данным ИСЮ, число иностранных студентов
в России увеличилось с 75 тыс. 786 в 2004
году до 282 тыс. 921 в 2016 году. Около
85% иностранных студентов приезжают в
Россию из бывших советских республик,
13% иностранных студентов прибывает из
Китая, Южной и Юго-Восточной Азии, а
остальные 2% – из Америки, Европы и Африки. В 2015 году в первую пятерку стран,
«поставляющих» студентов, входили Казахстан (24,9%), Беларусь (7,8%), Украина
(7,2%), Китай (7,1%) и Узбекистан (6,5%).
В заключение можно сказать, что дальнейшее сокращение финансирования вузов, за исключением отобранных по Проекту 5-100, и неопределенность по поводу
динамики количества студентов в среднесрочной перспективе составляют основные проблемы высшего образования России. Однако российские власти пытаются
перенимать лучший опыт управления в
сфере образования и подготовки студентов, наработанный в вузах Запада и Азии.
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сейлік билік халықаралық студенттердің
санын көбейтуге тырысуда. Бүгінгі таңда
Ресей шетелдік студенттер үшін әлемдегі
ең тартымды елдердің бірі болып табылады. ЮНЕСКО-ның статистика институты деректеріне сәйкес, Ресейдегі шетел
студенттерінің саны 2004 жылы 75,786
адам болса, 2016 жылы 282,921-ге жетті.
Шетелдік студенттердің шамамен 85%ы Ресейге бұрынғы кеңестік елдерден
келсе, 13%-ы – Қытай, Оңтүстік және
Оңтүстік-Шығыс Азиядан келеді. Қалған
2%-ы Америка Құрама Штаттары, Еуропа және Африкадан келуде. 2015 жылы
Ресейге студенттер жіберген алғашқы
бес ел арасында Қазақстан (24,9%), Беларусь (7,8%), Украина (7,2%), Қытай (7,1%)
және Өзбекстан (6,5%) бар.
Қорытындылай келе, 5/100 жобасы
аясында әлемнің жетекші университеттері рейтингіне ену үшін таңдап алынған
университеттерден басқа жоғары оқу
орындарын қаржыландырудың одан
әрі төмендеуі және ресейлік студенттер санына қатысты жағдайдың белгісіз
болуы орта мерзімді кезеңде Ресейдің
жоғары білім беру жүйесіндегі ең негізгі мәселелер болып табылатыны туралы қорытынды жасауға болады. Бұған
қарамастан, ресейлік билік батыстық
және азиялық университеттердің озық
тәжірибелерін пайдалана отырып, жоғары білім беру жүйесі менеджменті мен
студенттерді оқытудағы үздік практиканы енгізуге күш салуда.
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ЖЕНЩИНЫ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ:
ПРИМЕР КАЗАХСТАНА
ҒЫЛЫМДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР: ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЫСАЛЫ
Гульнар Надирова*
Одной из важнейших задач достижения
гендерной симметрии является обеспечение равного представительства женщин и
мужчин на руководящих позициях в академической науке. Чтобы понять текущее
состояние гендерного вопроса в академической науке Казахстана, необходимо
обратиться к доступным статистическим
данным. Согласно Национальному докладу о состоянии и развитии системы образования Казахстана, подготовленному
Информационно-аналитическим центром
Министерства образования и науки в 2016
году, наблюдается устойчивая тенденция к
феминизации профессии преподавателя
на всех уровнях. В частности, в 2016 году
доля преподавателей-женщин в системе
как высшего, так и послевузовского образования в стране составила 63%, а это
означает, что почти двое из каждых трех
преподавателей являются женщинами.
Более того, в последние годы студенты
женского пола составляют большинство
обучающихся как в высшем, так и послевузовском образовании. Согласно докладу, в
2016 году доля студентов женского пола в
университетах Казахстана достигла 55,9%, а
доля магистрантов и докторантов женского пола составила, соответственно. 61,2% и
60,9%. Однако это преобладание женщин
в преподавательском составе и среди студентов в высшем образовании не приводит к аналогичным результатам в академической науке: доля женщин-профессоров
составляет всего 34,5% против 65,5% профессоров мужского пола.
По данным ЮНЕСКО, низкое представительство женщин в академической науке наблюдается по всему миру. Однако
Центральная Азия является регионом с
высокой долей женщин-исследователей,
а именно 44%. Казахстан показывает наи-

Гендерлік теңдікке қол жеткізудегі ең
маңызды міндеттердің бірі – ғылымда
басшылық лауазымдардағы әйелдер мен
ерлердің әділ үлесін қамтамасыз ету. Қазақстанның академиялық құрылымында гендерлік теңдік мәселесінің қазіргі
жағдайын түсіну үшін статистикалық деректерге шолу жасау қажет. 2016 жылы
Қазақстан Білім және ғылым министрлігінің Ақпараттық-талдау орталығы
дайындаған Қазақстанның білім беру
жүйесінің жағдайы мен дамуы жөніндегі ұлттық есебіне сәйкес, оқытушы
мамандығының барлық деңгейінде әйелдер үлесінің артуының тұрақты үрдісі
байқалады. Атап айтқанда, 2016 жылы
елде жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім берудегі әйел оқытушылардың үлесі 63%-ды құрады. Бұл әрбір үш
оқытушының екеуі әйел екенін білдіреді.
Сонымен қатар, соңғы жылдары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беруде қыз студенттер де басым
көпшілікті құрайды. Санаққа қарағанда,
2016 жылы Қазақстанның жоғары оқу
орындарында әйел бакалавриат студенттерінің үлесі 55,9% болса, әйел докторанттар мен магистранттардың үлесі
сәйкесінше 61,2% және 60,9%-ды құрады. Дегенмен, жоғары білімдегі профессорлық-оқытушылық құрамда және
студенттер арасында әйелдердің басым
болуы ғылымда ұқсас нәтижелерге жете
алмады. Ер профессорлардың үлесі
65,5% болуына қарағанда әйел профессорлардың үлесі тек 34,5%-ды құрады.
ЮНЕСКО-ның деректеріне сәйкес,
әлемдік деңгейде ғылымдағы әйелдердің
саны жеткіліксіз. Алайда, Орталық Азия
әйел зерттеушілердің үлесі үлкен (44%)
аймақ болып табылады. Қазақстанда
академиялық зерттеулерге қатысқан

* проф., д.ф.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru
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более близкий к равному баланс между
женщинами и мужчинами, занимающимися академическими исследованиями.
Однако число женщин со степенью доктора наук или доктора PhD в процентном
соотношении составляет лишь 30,6%, что
свидетельствует об отсутствии паритета.
Действительно, только 15 женщин из 175
академиков (8,5%) являются действительными членами Национальной академии
наук Казахстана. Более того, в Казахстане
до сих пор наблюдается непропорциональное соотношение ректоров вузов, а
именно 95 мужчин (85,6%) и 16 женщин
(14,4%). Кроме того, хотя соотношение заработных плат мужчин и женщин в высшем образовании выглядит вполне благоприятно и составляет 92,4%, в области
фундаментальной и прикладной науки это
соотношение намного ниже и составляет
59,5%.
Похоже, что, несмотря на предлагаемые в Казахстане равные стартовые возможности, темп карьерного роста женщин
замедляется после защиты докторских
диссертаций. Наиболее распространенным объяснением низкой представленности женщин на руководящих позициях
в академической науке является конфликт
между работой и семьей, который представляет собой наиболее существенное
препятствие в карьерном продвижении
женщин, особенно в патриархальных обществах. Однако есть ряд других факторов
и неявных препятствий, мешающих развитию академической карьеры женщин.
Например, преподаватели-женщины в
высшем образовании с большей вероятностью будут выполнять неоплачиваемую общественную или учебную работу в
ущерб своей исследовательской деятельности. Этот дисбаланс усугубляет отсутствие гендерного равенства и приводит
в конечном итоге к более низкой оплате
труда и неадекватному профессиональному росту женщин в академической сфере.
Другая причина заключается в том, что семья и социальное окружение, как правило,
определяют выбор женщин в пользу специфических сфер, считающихся надежными
и пристойными, таких как социальные, гу276

әйелдер мен ерлердің үлесі шамамен
тең. Дегенмен, ғылым докторы немесе
PhD докторы дәрежесі бар әйелдердің
пайыздық үлесі тек 30,6%-ды құрайды,
бұл теңдіктің болмауына әкеледі. Сондай-ақ, 175 академиктен тек 15 әйел
ғана (8,5%) Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының толық мүшелері болып табылады. Оның үстіне, Қазақстан жоғары
оқу орындары басшылары арасында ер
адамдардың үлесі әлдеқайда көп (95 ер
адам (85,6%), 16 әйел (14,4%)). Сонымен
қатар, жоғары білім берудегі әйелдер
мен ерлердің табыстарының қатынасы
айтарлықтай жақсы болса да (92,4%),
негізгі және қолданбалы ғылымдардағы
бұл қатынас әлдеқайда төмен (59,5%).
Қазақстан әйелдер мен ер адамдарға
тең мүмкіндіктер береді, алайда докторлық диссертацияны қорғағаннан кейін
әйелдердің мансаптық саты бабында көтерілу қарқыны төмендейтінін байқауға
болады. Ғылым әлеміндегі басшылық
лауазымдарда әйелдердің жеткіліксіздігінің ең дәстүрлі себебі – отбасы мен
жұмыс арасындағы таңдау. Бұл әйелдердің, әсіресе, патриархалдық қоғамда
мансаптық өсу кезінде кездесетін ең
үлкен кедергі болып табылады. Сонымен қатар, әйелдердің академиялық
мансабын дамытуға кедергі келтіретін
бірқатар өзге де факторлар мен институционалдық шектеулер бар. Мысалға,
жоғары білім берудегі әйел оқытушылар
ер оқытушыларға қарағанда зерттеу жұмыстарында ақы төленбейтін әлеуметтік
немесе тәрбиелік жұмыстарды әлдеқайда көбірек атқарады. Бұл теңгерімсіздік
төмен жалақы мен ғылымдағы әйелдердің жеткіліксіз кәсіби өсуіне себеп
болып, гендерлік теңсіздікті арттыруда. Тағы бір себебі, әдетте отбасылық
және әлеуметтік орта әйелдердің белгілі бір салаларды, атап айтқанда, әлеуметтік ғылымдарды, гуманитарлық
ғылымдарды және медицинаны қауіпсіз
және орынды деп санап, сол салаларды
таңдауына әсер етеді. Дегенмен, қазіргі
ұлттық стратегия шеңберінде үкіметтің
инженерлік, техникалық және ауылшаруашылық ғылымдарының дамуы үшін
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манитарные науки и медицина. Однако
в подобных обстоятельствах нынешняя
национальная стратегия, в соответствии
с которой правительство предоставляет более серьезное финансирование и
поддержку на развитие инженерных, технических и сельскохозяйственных наук,
создает проигрышную ситуацию для исследователей-женщин.
Действительно,
по результатам конкурса на присуждение
исследовательских грантов на 2015-2017
годы, объявленного Министерством образования и науки Казахстана, львиная доля
финансирования, или 32,6%, была выделена на исследовательские проекты в таких
областях, как рациональное использование природных ресурсов и обработка сырья и продукции, тогда как доля проектов
по энергетике, инжинирингу, информационным технологиям и телекоммуникациям
составила 33,4%. С другой стороны, лишь
22% финансирования было выделено на
медико-биологические науки и проекты
по повышению интеллектуального потенциала страны.
Следует отметить, что модель преподавателя-женщины широко распространена
в системе образования Казахстана. С учетом существующей широкомасштабной
стандартизации в системе образования
преподаватели должны быть сознательными и дисциплинированными исполнителями, и женщины хорошо подходят для
этой роли. Более того, работая под мужским руководством, преподаватели-женщины сами соглашаются с низкими, но
стабильными зарплатами. С другой стороны, модель научного работника-женщины
превалирует в областях науки с низким
финансированием, и число женщин-исследователей в приоритетных областях
намного ниже, чем число мужчин, занимающих высокие должности. Таким образом,
возможности женщин влиять на процесс
принятия решений ограничены.
Подводя итоги, нельзя отрицать существование гендерного дисбаланса в сфере
науки и образования Казахстана. Несмотря
на отсутствие формальных препятствий
для развития женщинами своей академической карьеры, гендерные стереотипы,

айтарлықтай қаржы бөліп, қолдау көрсетуі әйел зерттеушілер үшін қолайсыз
жағдай туғызады. 2015-2017 жылдарға
арналған Қазақстан Республикасының
Білім және ғылым министрлігі жариялаған зерттеуге гранттық қаржыландыру конкурсының нәтижелері бойынша,
қаржыландырудың қомақты үлесі немесе 32,6%-ы табиғи ресурстарды ұтымды
пайдалану және шикізат пен өнімдерді
қайта өңдеу сияқты салалардағы ғылыми-зерттеу жобаларына жұмсалса, энергетика, машина жасау, ақпараттық және
телекоммуникациялық
технологиялар
саласындағы жобалардың үлесі 33,4%ды құрады. Екінші жағынан, өмір туралы
ғылымдар саласындағы жобаларға, сондай-ақ елдің зияткерлік әлеуетін арттыру жобаларына қаржыландырудың тек
22%-ы берілді.
«Әйел-мұғалім» үлгісінің қазақстандық білім беру жүйесінде кеңінен таралғанын айта кету керек. Білім беру
жүйесіндегі кең ауқымды стандарттау
ескерілгенде оқытушылар алдымен адал
және тәртіпті болу керек, ал әйелдер бұл
рөлді жақсы атқарады. Сонымен қатар,
ерлердің басшылығындағы әйел оқытушылар төмен, бірақ тұрақты жалақы
алады. Екінші жағынан, «әйел зерттеуші» үлгісі қаржыландыруы шектеулі
ғылым салаларында кең таралған және
басым зерттеу салаларындағы әйел
зерттеушілердің саны жоғарырақ лауазымдарға орналасқан ерлерге қарағанда әлдеқайда аз. Осылайша, әйелдердің
шешім қабылдау үдерісіне әсер ету мүмкіндігі шектеулі деуге болады.
Қорытындылай келе, Қазақстанда
ғылыми зерттеулер мен білім беру саласында гендерлік теңсіздіктің бар екенін
жоққа шығаруға болмайды. Әйелдерге
академиялық мансаптарын дамытуға
ешқандай ресми кедергі болмаса да,
ерлер басым болған қоғамдағы гендерлік стереотиптер ерлер мен әйелдердің
екіншілердің пайдасына шешілмейтін
әлеуметтік рөлдерге бөлінуіне әкеліп
соғады. Гендерлік теңсіздік қоғам арасында әйелдерге, олардың қабілеттеріне және тиімділігіне қоғамдық сенімнің
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существующие в обществе с доминирующим положением мужчин, приводят к
распределению мужчин и женщин по социальным ролям, которые не благоприятствуют последним. Гендерное неравенство
и асимметрия являются результатом недостатка общественного доверия к женщинам, их способностям и эффективности.
Эта доминирующая оценка сложилась
не сегодня. Очевидно, что у нее глубокие
корни, и она настолько сильно закреплена в общественном сознании, что женщины сами подвержены этим социальным
стереотипам, что выражается в их низкой самооценке и самодискриминации.
В декабре 2016 года была принята «Концепция семейной и гендерной политики
Республики Казахстан до 2030 года». Она
артикулирует принципы обеспечения равенства всех экономических, социальных,
культурных, гражданских и политических
прав независимо от половой принадлежности; предотвращения дискриминации,
гендерной асимметрии в государственной
и общественной жизни; формирования
гендерной идентичности и упразднения
гендерных стереотипов в обществе. Однако, как показывает практика, вряд ли
можно быстро избавиться от привычных
представлений только под влиянием национальных концепций или других правительственных документов. Трансформация индивидуального и общественного
сознания должна происходить на уровне
отдельно взятого человека, академического учреждения и общественного мнения. Правительство должно содействовать
принятию и распространению ценностей
гендерного равенства через средства массовой информации и образовательные
программы. Если у нас есть шанс изменить
ситуацию, то этого можно добиться лишь
посредством долгой слаженной работы и
совместных усилий.
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жоқтығының нәтижесі болып табылады.
Бұл жаңадан шыққан үрдіс емес. Бұның
тамырының тереңге бойлағаны және
қоғамдық санаға сіңгені соншалық, әйелдер өзін-өзі төмендете бағалауға
және өзін-өзі кемсітушілікке әкелетін
әлеуметтік стереотиптерге ұшырауда.
2016 жылғы желтоқсанда «Қазақстан
Республикасындағы 2030 жылға дейінгі
отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы» қабылданды. Бұл құжатта
жынысына қарамастан барлық экономикалық, әлеуметтік, мәдени, азаматтық және саяси құқықтардағы теңдікті қамтамасыз ету; мемлекеттік және
қоғамдық өмірде кемсітуді және гендерлік теңсіздікті болдырмау; гендерлік сәйкестікті қалыптастыру және қоғамдағы
гендерлік стереотиптерді жою қағидаттары көрсетілген. Дегенмен, тәжірибе
көрсеткендей, тек ұлттық тұжырымдамалар немесе басқа да үкіметтік құжаттар
арқылы таптаурын түсініктерден тез арада арылу мүмкін емес. Жеке және ұжымдық сананың өзгеруі тұлға, академиялық
мекеме және қоғамдық пікір деңгейінде
болуы тиіс. Үкімет гендерлік теңдік құндылығын бұқаралық ақпарат құралдары
мен білім беру бағдарламалары арқылы
қабылдауға және насихаттауға өз үлесін
қосу қажет. Егер жағдайды өзгерту мүмкіндігі бар болса, бұны тек ұзақ мерзімді
үйлестірілген жұмыс пен бірлескен
күш-жігер арқылы ғана іске асыруға болады.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ОБРАЗОВАНИЕ
ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИАНЫҢ БІЛІМ БЕРУГЕ ӘСЕРІ
Гульнар Надирова*
Социальные медиа – это совокупность
вебсайтов и приложений, позволяющих
людям делиться контентом в реальном
времени. Несмотря на распространенность социальных медиа в повседневной
жизни, школы и вузы долго колебались в
вопросе использования социальных медиа в качестве инструмента обучения. До
последнего времени многие учреждения
образования запрещали доступ в социальные сети в учебное время. Теперь, однако,
есть понимание, что в учебных целях можно и нужно использовать любые техники,
методы и инструменты, включая методы и
возможности социальных медиа.
После того, как социальные медиа признали, как источник информации, их стали
рассматривать в качестве платформы, с
помощью которой организации образования могут взаимодействовать с аудиторией. Стало очевидным, что возможности социальных сетей можно приспособить для
улучшения жизни студентов и увеличения
их достижений. Использование социальных медиа дает студентам возможность не
только получать полезную информацию,
но и общаться с образовательными группами и системами, которые способствуют
приведению их обучения в соответствие с
текущими и будущими потребностями модернизирующегося мира. Похоже, что при
правильной стратегии социальные сети
могут сделать процесс обучения более эффективным. Совсем недавно такие инструменты, как Facebook, Twitter и Instagram,
использовались почти исключительно для
отдыха и развлечений, но теперь эти социальные сети все чаще используются как
инструмент обучения, особенно для сегодняшних студентов поколения высоких
технологий.
Социальные медиа могут помочь централизовать коллективное знание всего

Әлеуметтік медиа – бұл адамдарға
нақты уақыт режимінде ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін веб-сайттар мен
қосымшалар жүйесі. Әлеуметтік медианың күнделікті өмірде кең таралғанына
қарамастан, мектептер мен университеттер әлеуметтік желілерді білім беру
құралы ретінде ұзақ уақыт бойы қабылдамады. Осы уақытқа дейін көптеген
білім беру мекемелері сабақ уақытында
әлеуметтік медианы пайдалануға тыйым
салған болатын. Алайда, бүгінгі күні әлеуметтік медианы және оның әдістері мен
мүмкіндіктерін білім беру мақсаттарында қолдануға болатыны және қолдану
қажеттігі айқындалды.
Ақпарат көзі ретінде сенімділікке ие
болғаннан кейін әлеуметтік медиа білім
беру ұйымдары мен аудиторияның өзара әрекеттесе алатын алаң ретінде қарастырыла бастады. Әлеуметтік желілердің
дамуы студенттердің өміріне оң ықпал
етіп, олардың жетістіктерін арттыруға
көмектеседі. Әлеуметтік медианы пайдалану студенттерге пайдалы ақпарат беріп қана қоймай, сонымен бірге
жаңғырып жатқан әлемнің қазіргі және
болашақ қажеттіліктеріне неғұрлым сай
келетін білім беру топтарымен және
жүйелерімен байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Оңтайлы стратегия белгіленген кезде, әлеуметтік желілер оқыту
үдерісін әлдеқайда тиімдірек ете алады.
Осы уақытқа дейін Facebook, Twitter
және Instagram секілді құралдар тек демалу және көңіл көтеру үшін ғана пайдаланылып келді. Бірақ бүгінде бұл әлеуметтік желілер әсіресе қазіргі заманғы
жоғары технологияны жақсы меңгерген
студенттер үшін оқу құралы ретінде кеңінен қолданылуда.
Әлеуметтік медиа оқыту және байланыс үдерістерін барлығына тиімдірек ету

* проф., д.ф.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru
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класса, чтобы процесс обучения и общения стал более эффективным для каждого. Эта командная работа экономит время
и усилия. В этом случае обучающие сети
предназначаются для учащихся не только
одной школы или вуза. Коммуникационных барьеров больше не существует. Весь
мир превращается в глобальный виртуальный класс, использующий какую-нибудь форму социальных медиа для общения, тогда как профессора, использующие
социальные сети, стремятся отслеживать
групповое обсуждение или присоединяться к чатам.
Какие специфические формы приобретает образовательный процесс под
влиянием социальных медиа? Если студент пропустил занятие или лекцию, его/
ее сокурсники могут записать лекцию, используя Periscope, Skype либо SnapChat.
Социальные медиа обогащают процесс
обучения и позволяют студентам задать
вопросы экспертам в Twitter, пообщаться
с авторами книг, используемых в обучении, и связаться с деканами или ректорами университетов. К примеру, Google Apps
for Education – это бесплатный набор инструментов как для преподавателей, так и
студентов. Используя этот бесплатный набор инструментов для общения и сотрудничества, директора школ имеют полный
доступ к информации по управлению, а
учителя, студенты и даже родители могут
эффективно общаться друг с другом. Почти все приложения Google Apps можно
эффективно использовать на занятиях.
Например, Google Docs и Google Sheets
позволяют отслеживать любые изменения, сделанные в документах в реальном
времени, оставлять записи и использовать
встроенный чат, что превращает их в отличный инструмент для групповой работы
над текстом. Проекты, созданные на основе Google Apps, имеют платформу для
комментариев и статистики, а это означает, что у каждого студента будет обратная
связь с преподавателем и сокурсниками.
Все эти сервисы могут работать отдельно
либо в комбинации друг с другом.
Уже на первой или второй неделе некоторых университетских курсов, незави280

үшін бір сыныптағы ұжымдық білімді
орталықтандыруға көмектесе алады. Бұл
топ күш-жігер мен уақытты үнемдейді. Бұл жағдайда оқыту желілері тек бір
мектеп оқушыларымен немесе университет студенттерімен ғана шектелмейді,
себебі енді байланыс жасауға ешқандай кедергі жоқ. Осылайша, бүкіл әлем
әлеуметтік медиа құралдары арқылы
ғаламдық виртуалды сыныпқа айналуда,
ал әлеуметтік желілерді пайдаланатын
профессорлар енді студенттерінің топтық әңгімелеріне не сұхбаттарына қатыса алады.
Оқу үдерісі әлеуметтік медианың
ықпалымен қалай дамиды? Студенттер
дәрісті немесе лекцияны өткізіп алған
жағдайда, оның курстастары Periscope,
Skype немесе SnapChat арқылы бұл
лекцияны жазып ала алады. Әлеуметтік медиа студенттерге Twitter желісінде
отыратын мамандарға сұрақ қоюға, оқу
үдерісінде қолданылатын кітаптардың
авторларымен байланысып, университет декандары немесе ректорларымен
өзара әрекеттесуге мүмкіндік беру
арқылы оқыту тәжірибесін байытады.
Мысалы, Google Apps for Education –
мұғалімдер мен оқушыларға арналған
тегін құралдар жиынтығы. Бұл еркін қол
жеткізуге болатын байланыс және ынтымақтастық құралдарының бір бөлігі
ретінде мектеп директорлары басқару туралы ақпаратқа толық қол жеткізе
алады, ал мұғалімдер, оқушылар, тіпті
олардың ата-аналары бір-бірімен тиімді
қарым-қатынас жасай алады. Барлық
дерлік Google Apps қызметтерін сыныптарда тиімді пайдалануға болады. Мысалы, Google Docs және Google Sheets
құжатта жасалған барлық өзгерістерді
нақты уақыт тәртібінде қадағалауға,
жазба қалдыруға және ішкі чатты пайдалануға мүмкіндік береді. Соның арқасында олар мәтіндерде топтық жұмыс
жасау үшін сапалы құрал болып табылады. Google Apps базасында жасалған
жобаларда пікірлер мен статистикалық
қызметтер үшін платформа бар, яғни әрбір студент мұғалімі мен курстастарынан
кері байланыс ала алады. Барлық осы
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симо от специальности, студенты создают
свои блоги в рамках самостоятельной работы, а затем каждую неделю публикуют
один или два параграфа по данной теме.
Они также комментируют работу своих
сокурсников и дают отзывы друг другу.
Используя специальную программу, преподаватель может, например, загрузить
фотографию природного ландшафта или
человеческих органов, создать текстовые
врезки у определенных частей или деталей фотографии, которые студент затем
идентифицирует и объясняет. Учитель литературы может размещать фотографические изображения, которые «объясняют»
или интерпретируют стихи. Студент будет
использовать свою учетную запись для
поиска определенного стихотворения, а
затем результаты исследования будут отражаться в учетной записи преподавателя
как еженедельный дневник с записями о
проделанной работе. С другой стороны,
все, что публикуется в социальных сетях,
доступно для всех, что может быть сдерживающим фактором для того, чтобы студенты могли свободно высказывать свое
мнение. Однако это также может оказать
положительное влияние, поскольку оно
заставляет учащихся подходить к работе с
ответственностью. Они учатся критически
мыслить, чтобы рассчитать возможные последствия своих слов и действий.
Эксперты полагают, что социальные
медиа могут также служить средством
улучшения онлайн-образовательных программ и курсов. Онлайн-обучение существует в сфере высшего образования
с 1990-х годов, но широкое распространение социальных сетей только недавно
начало формировать методики обучения.
Чтобы получить максимальную отдачу от
онлайн-обучения, учащиеся могут использовать различные платформы социальных
сетей. Например, поскольку во многих онлайн-программах студенты не встречаются друг с другом лично, социальные сети
предоставляют возможность создать среду виртуального класса. Поэтому многие
из них обращаются к социальным медиа
для создания атмосферы сотрудничества,
например, используя группы Facebook в

қызметтер бір-бірінен бөлек немесе бірлесіп жұмыс істей алады.
Кейбір университеттердегі курстардың бірінші немесе екінші аптасында
мамандықтарына қарамастан, студенттер өзіндік тапсырма ретінде блог жасап, апта сайын бір тақырып бойынша бір немесе екі абзац жариялайды.
Сондай-ақ, курстастарының жұмысына
пікір қалдырып, бір-біріне кері байланыс береді. Мысалы, мұғалімдер арнайы
бағдарламаны пайдалана отырып, табиғи ландшафт немесе адам органдарының фотосуретін жүктей алады, студенттердің анықтама және түсініктеме беруі
үшін бұл фотосуреттің белгілі бір бөліктерінің немесе бөлшектерінің мәтіндік
жәшіктерін жасай алады. Ал әдебиет
пәнінің мұғалімдері өлеңдерді «түсіндіретін» кескіндерді орналастыра алады.
Студенттер белгілі бір өлеңді іздестіру
үшін өз парақшаларын пайдаланады, содан кейін зерттеу нәтижелері мұғалімнің
парақшасында орындалған жұмыс туралы апта сайынғы күнделік ретінде
көрсетіледі. Екінші жағынан, әлеуметтік
желілерде жарияланған бүкіл материалдар барлық адамдарға қол жетімді, бірақ
бұл студенттерге өз пікірін еркін білдіруге кедергі болуы мүмкін. Дегенмен, студенттерді жауапкершілікпен жұмыс істеуге мәжбүр ететіндіктен бұның оң әсері
де болуы мүмкін. Студенттер пікірлері
мен әрекеттерінің ықтимал салдарын
есептеу үшін сыни ойлауды үйренеді.
Сарапшылардың пікірінше, әлеуметтік медиа онлайн білім беру бағдарламалары мен курстарын жетілдірудің әдісі
бола алады. Онлайн білім жоғары білім
беруде 1990-шы жылдардан бері болған,
бірақ әлеуметтік желілердің кең таралуы
жақында ғана оқу үрдісін қалыптастыра
бастады. Студенттер оқытудың барлық
мүмкіндіктерін алу үшін әр түрлі әлеуметтік медиа платформаларын пайдалана алады. Мысалы, көптеген онлайн
бағдарламаларда студенттер бір-бірімен
жеке кездесе алмағандықтан, әлеуметтік
медиа виртуалды сынып ортасын құруға
мүмкіндік береді. Сондықтан олардың
көпшілігі әлеуметтік медианы ынты281
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качестве форума для академических дискуссий и личных сообщений.
Массовые открытые дистанционные
курсы (МОДК) предлагают молодежи и
более взрослому поколению возможность
пройти курсы в лучших университетах
мира. Поскольку такие курсы нацелены
на неограниченное участие и открытый
доступ через интернет, аудитория МОДК
может быть очень обширной, и человек
может обучаться одновременно с тысячами других людей. В процессе обучения
студенты МОДК используют широкий ряд
онлайн-медиа и интерактивных инструментов для взаимодействия с университетскими профессорами и другими студентами, в том числе видеолекции, статьи,
дискуссии, задания и социальные сети.
Некоторые преподаватели требуют, чтобы студенты познакомились друг с другом,
создав 15-секундные видео в Instagram. В
течение семестра студенты «встречаются»,
чтобы обсудить свои групповые проекты,
используя Google Hangouts. Twitter также
пользуется популярностью, так как он позволяет студентам делиться ресурсами и
участвовать в дискуссиях. Успеваемость на
МОДК проверяется посредством выполнения проверяемых однокурсниками, а не
преподавателями, письменных заданий и/
или компьютерного тестирования. Включение в современный образовательный
процесс подкастов, скриншотов, блогов и
других мультимедийных функций доводит
выгоды от обучения для каждого студента
до максимума.
Следует подчеркнуть, что в Центральной Азии наблюдается недостаточный
прогресс во введении новых обучающих
методик. Несмотря на тот факт, что в странах региона достигнуты почти всеобщая
грамотность и высокие показатели начального и среднего образования вне зависимости от половой принадлежности,
когда дело касается применения современных технологий и социальных медиа,
качество образования остается ниже мировых стандартов. Этот вопрос был поднят
на центрально-азиатском симпозиуме по
применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образо282

мақтастық атмосферасын құру үшін пайдаланды. Мысалы, Facebook топтарын
академиялық пікірталастар мен жеке
байланыстар форумы ретінде пайдаланады.
Бұқаралық ашық онлайн курстар
(MOOC) жастарға және егде жастағы
адамдарға әлемнің үздік университеттерінде курстар алуға мүмкіндік береді. Мұндай курстар шексіз қатысуға
және интернетте ашық қолжетімділікке
бағытталғандықтан, MOOC аудиториясы өте үлкен болуы мүмкін, осылайша
мыңдаған адамдарға оқу мүмкіндіктері қамтамасыз етіледі. Оқыту барысында MOOC студенттері университет
профессорларымен және басқа да студенттермен өзара әрекеттесу үшін бейне дәрістер, мақалалар, талқылаулар,
тапсырмалар және әлеуметтік желілерді
қоса алғанда онлайн БАҚ және интерактивті құралдардың кең ауқымын қолданады. Кейбір мұғалімдер Instagram
желісінде 15 секундтық бейнелер жасау
арқылы студенттердің бір-бірімен танысуын талап етеді. Семестр бойы студенттер Google Hangouts көмегімен топтық
жобаларды талқылау үшін «кездеседі».
Twitter желісі де оқушыларға ресурстарды бөлісуге және талқылауға қатысуға
мүмкіндік беретіндіктен үлкен сұранысқа ие. MOOC курсындағы жетістіктер
мұғалімдер тарапынан емес, рецензияланатын жазбаша тапсырмалар және/
немесе компьютерлендірілген тестілеу
арқылы бағаланады. Подкасттарды,
скриншоттарды, блогтарды және басқа
да
мультимедиялық
функцияларды
ағымдағы білім беру үдерісіне қосу әрбір студент үшін оқу артықшылықтарын
барынша арттырады.
Орталық Азиядағы білім беруде жаңа
оқу үрдістерін енгізудегі прогрестің жеткіліксіз екенін атап өту керек. Аймақтағы
елдер жаппай сауаттылыққа қол жеткізгеніне, сондай-ақ толық гендерлік
теңдікке ие бастапқы және орта білім
берудің жоғары деңгейіне қарамастан,
білім беру сапасы қазіргі заманғы технологияларды және әлеуметтік медианы қолдану тұрғысынан әлемдік стан-
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вании, состоявшемся в Астане 27-29 июня
2016 года. Во время симпозиума участники отметили, что для введения открытых
возможностей смешанного обучения и
развития ориентированного на практику образования необходимо преодолеть
ряд препятствий, самые существенные
из которых – это ограниченный доступ к
скоростному интернету и неразвитая инфраструктура ИКТ, применяемая в образовательном процессе. Согласно докладу
«Digital in 2017: Global Overview» агентства
«We Are Social», в Казахстане самое большое число пользователей интернета в регионе. Например, в 2017 году свыше 73%
казахстанцев имели доступ в интернет, 17%
из которых были пользователями социальных медиа. Однако такие же показатели по
другим странам региона намного ниже. В
2017 году 51% узбекского населения имели доступ в интернет, при чем лишь 3%
из них пользовались социальными медиа.
Аналогичные показатели для Кыргызстана,
Таджикистана и Туркменистана составляют, соответственно, 34% и 10%, 19% и 1%,
15% и 0%.
На самом деле сегодняшние студенты в
Казахстане, также как и в других странах,
намного более продвинуты в компьютерной грамотности, чем их учителя. Очевидно, технологии на занятиях не используются как следует, потому что подавляющее
большинство преподавателей сами не
знают, как ими пользоваться. Студенты, которые растут в этом оцифрованном мире,
предпочитают иметь доступ к надежной
информации в интернете, где она более
доступна и релевантна. Государственная
программа «Цифровой Казахстан – 2020»
делает упор на необходимости внедрения
и развития медиа образования, что понимается как комплекс правовых и образовательных мероприятий, направленных
на повышение уровня осведомленности
детей об информационной среде, а также
развитие их способностей критического
анализа информации из интернет-ресурсов. Однако для внедрения новых технологий во всей системе образования предстоит еще выполнить много работы. В любом
случае Казахстан делает только первые

дарттардан төмен болып қалуда. Бұл
мәселе 2016 жылғы 27-29 маусымда
Астана қаласында өткен Білім берудегі
ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (АКТ) бойынша Орталық Азия
симпозиумының назарына ұсынылды.
Симпозиум барысында қатысушылар
ашық және аралас оқу мүмкіндіктерін
жеңілдету және практикалық бағыттағы білім беруді күшейту үшін жоғары
жылдамдықты Интернеттің шектеулілігі
және білім беру үдерісінде қолданылатын АКТ-инфрақұрылымының жетілдірілмегендігі сияқты бірқатар тосқауылдарды еңсеру қажеттілігі туындады.
We Are Social агенттігінің 2017 жылғы
«Ғаламдық шолу» есебіне сәйкес, Қазақстан аймақтағы ең көп интернет
пайдаланушысына ие. Мәселен, 2017
жылы қазақстандықтардың 73%-ынан
астамы Интернет желісіне қол жеткізді,
олардың 17%-ы әлеуметтік медиа пайдаланушылары. Алайда, аймақтың басқа
елдері үшін бұл көрсеткіштер әлдеқайда төмен. 2017 жылы Өзбекстан халқының 51%-ы интернет пайдаланушылары
болса, олардың тек 3%-ы ғана әлеуметтік медианы пайдаланады. Қырғызстан,
Тәжікстан және Түрікменстан үшін бұл
көрсеткіштер тиісінше 34% және 10%,
19% және 1%, 15% және 0%.
Бүгінгі күні қазақстандық және басқа
елдердің студенттері компьютерлік сауаттылық бойынша өз мұғалімдерінен әлдеқайда алда. Әлбетте, технология аудиторияда қажетті дәрежеде
пайдаланылып жатқан жоқ, өйткені
мұғалімдердің басым көпшілігі бұл технологияларды қалай қолдану керектігін білмейді. Осы сандық әлемде өскен
студенттер әлдеқайда қолжетімді және
ыңғайлы болып табылатын Интернеттегі сенімді ақпаратқа қол жеткізуді
жөн санайды. «Сандық Қазақстан-2020»
мемлекеттік бағдарламасы балалардың
ақпараттық ортаны білуін жақсартуға,
сондай-ақ Интернеттен алынған ақпаратты сыни түрде талдай білу қабілетін
арттыруға бағытталған құқықтық және
білім беру іс-шаралары кешені ретінде
танылған медиа білім беруді жетілдіру
283
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шаги на пути внедрения новых образовательных инструментов и механизмов,
которые имеют потенциал для полной
трансформации существующей системы
образования страны.
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және дамыту қажеттілігін атап көрсетеді.
Алайда, елдің барлық білім беру жүйесін
жаңа білім беру технологияларына бейімдеу үшін әлі де көп жұмыстар атқару
қажет. Кез келген жағдайда, Қазақстан
елдің қазіргі заманғы білім беру жүйесін
толығымен өзгерте алатын жаңа оқу
құралдары мен тетіктерін ұсыну жолында алғашқы қадамдарын жасауда.

ВАКУР СУМЕР
Доцент, доктор Вакур Сумер получил
докторскую степень по специальности
«Международные отношения» в Ближневосточном техническом университете в г.
Анкаре, Турция. Он является преподавателем кафедры международных отношений Университета Сельчук в г. Конья, Турция. Вакур Сумер был постдокторантом
в Институте глобальных исследований в
Университете Северной Каролины в г. Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США,
а также приглашенным исследователем на
Факультете экологических и политических
наук Калифорнийского университета в г.
Дэвис, США. В 2012 году он был исследователем в Институте Макса Планка в г. Гейдельберге, Германия. Вакур Сумер является автором научных публикаций в таких
журналах, как «Uluslararası İlişkiler», «Water
International» и «Journal of Peacebuilding
and Development». Он является одним из
редакторов тома «Устойчивое водопользование и управление», опубликованного издательством Springer в 2015 году. В
2016 году издательством I.B. Tauris была
опубликована его книга «Вода и политика
в Турции: структурные изменения и вступление в ЕС». Он является участником ряда
международных и национальных научных
конференций, а также работал в качестве
эксперта-консультанта в Европейской комиссии в оценке многочисленных проектов. В круг его научных интересов входят
водные проблемы и трансграничные реки,
вопросы экологической политики, а также
вступление Турции в Европейский Союзу.
Доктор Сумер является членом Ассоциации международных исследований (ISA), в
том числе Секции экологических исследований ISA, и Международной водной ассоциации (IWA).

Доцент, доктор Вакур Сүмер Түркияның Анкара қаласында орналасқан
Таяу Шығыс Техникалық Университеті
Халықаралық қатынастар факультетінен
PhD ғылыми дәрежесін алды. Конья қаласындағы Сельджук университетінің
Халықаралық қатынастар факультетінде
оқытушы болып қызмет атқарды. Доктор Сүмер АҚШ-тың Солтүстік Каролина штатындағы Чапел-Хилл Солтүстік
Каролина Университетінде пост-докторантура бағдарламасын тәмамдады.
Сондай-ақ, Калифорния-Дэвис Университетінде ұсыныс етілген ғалым ретінде
жұмыс атқарады. 2012 жылы Германияның Гейдельберг қаласында орналасқан
Макс Планк Институтында ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. Uluslararası
ilişkiler, Water International және Journal
of Peacebuilding and Development журналдарында көптеген мақалалар жариялаған Сүмер, 2015 жылы Springer
баспасынан шыққан «Су ресурстарын
орнықты пайдалану және басқару» атты
кітаптың редакторы болды (Уолтер Лейлмен бірге). Сонымен қатар, 2016 жылы
I.B. Tauris баспасынан «Түркиядағы су
және саясат: құрылымдық өзгерістер
және Еуропа одағына кіру» атты кітабы
жарыққа шықты. Ол сондай-ақ бірқатар халықаралық және республикалық
ғылыми конференцияларға қатысып,
Еуропалық Комиссияда көптеген жобаларды бағалауда сарапшы қызметін
атқарды. Оның зерттеу салалары: трансшекаралық су саясаты, экологиялық саясат және Түркияның Еуропалық Одаққа
кіруі. Доктор Сүмер Халықаралық зерттеулер қауымдастығы (ISA), ISA Экологиялық зерттеулер бөлімі мен Халықаралық су қауымдастығының (IWA) мүшесі
болып табылады.
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НЕВЗАТ ШИМШЕК
В 1994 году профессор Невзат Шимшек
окончил Университет Анкары, завершив
обучение на кафедре государственного
управления факультета политологии. В
1998 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Исследование на тему
цикличности колебаний уровня цен: на
примере Турции в период 1963-1995 годах» по программе «Экономика» в Институте социальных наук при Университете
Докуз Эйлюль. В 2005 году он завершил
работу над докторской диссертацией на
тему «Внутриотраслевая торговля (анализ
внутриотраслевой торговли в Турции)» в
рамках обучения на факультете экономики Института социальных науки при Университете Докуз Эйлюль. В том же году
он получил приз за лучшую докторскую
диссертацию по экономике от Турецкой
экономической ассоциации. В 2012 году
доктор Шимшек получил ученую степень
доцента в области международной экономики. В 2018 году доктор Шимшек успешно завершил процедуру получения звания
профессора.

Невзат Шимшек 1994 жылы Анкара
университеті, саясаттану факультетінің
мемлекеттік басқару бөлімінде оқуын
тамамдады. 1998 жылы «Бағалардың
циклдық қылығын зерттеу: Түркияның
үлгісі (1963-1995)» атты магистрлік диссертациясын сәтті қорғап, Докуз Эйлюл
университетінің әлеуметтік ғылымдар
институтында экономика мамандығы
бойынша оқуын сәтті тамамдайды. 2005
жылы «Түркия өнеркәсіп салаларының
өзара саудасын саралау» атты PhD диссертацияны Докуз Эйлюл университеті,
әлеуметтік ғылымдар институты, экономика бөлімінің қабырғасында қорғап
шығады. Сол жылы өзінің жазған PhD
диссертациясы Түркияның экономика
қауымдастығының пікірі бойынша экономика саласына қатысты жазылған ең
үздік PhD диссертациясы атты мәртебеге
ие болады. Невзат Шимшек мырза халықаралық экономика саласы бойынша
өзінің доцент деген академиялық атағын
2012 жылы алады. Ал 2018 жылы доцент
Шимшек профессор атағын алады.

Профессор Невзат Шимшек начал свою
академическую карьеру с должности научного ассистента на кафедре экономики факультета экономики и административных
наук в Университете Докуз Эйлюль. С июля
2003 года по ноябрь 2003 года в рамках
подготовки докторской диссертации проходил стажировку в Институте статистики
и эконометрики при Гисенском университет имени Юстуса Либиха (Германия). С
июля 2010 года по июль 2012 года разрабатывал пост-докторскую диссертацию
по энергетической экономике в Институте
энергетических исследований Оксфордского университета. В обозначенный период доктор Шимшек сосредоточил свое
внимание на изучении вопросов, связанных с энергетической экономикой, и в особенности, с ситуацией на мировых рынках
сырой нефти и природного газа. Он является автором ряда книг и научных статей в
области экономики, энергетики, возобновляемых и невозобновляемых источников

Профессор Невзат Шимшек өзінің
академиялық еңбек жолын 1995 жылы
Докуз Эйлюл университетінің экономика және басқару факультетінің экономика бөлімінде ғылыми асситент қызметінен бастайды. 2003 жылдың шілде мен
қараша айлардың аралығында Германияның Гисен қаласындағы Юстус Либих
атындағы университетінің статистика
мен эконометрика инстиутында өзінің
PhD диссертациясына жазудағы қажетті ғылыми-зерттеулермен айналысады.
2010 жылдың шілдесі мен 2012 жылдың
шілде уақыт аралығында әйгілі Оксфорд
университетінің Энергетикалық зерттеулер институтында энергетикалық экономика саласы бойынша постдокторлық
ғылыми еңбегі қатысты зертеулерді жүргзеді. Осы уақыт аралығында профессор
Шимшек энергетикалық экономика саласына ерекше көңіл аударып, әлемнің
мұнай шикізаты мен табиғи газ нарығы
секілді тақырыпты терең қарастырады.
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энергии, экологических проблем, внешней
торговли (новые внешнеторговые теории,
внутриотраслевая торговля), теории делового цикла, макроэкономических аспектов
международной торговли и финансов, политики в области развития, регулирования
промышленной политики.
Доктор Шимшек занимал должность
проректора по вопросам развития и финансовых отношений в Международном
казахско-турецком университете имени
Х.А. Ясави с 2013 года по 2014 год, а также возглавлял Евразийский научно-исследовательский институт в 2014-2017 годах. Доктор Шимшек владеет английским,
арабским и казахским языками.

Ол энергетикалық экономика, қалпына
келетін және келмейтін энергия көздерін, соған байланысты қоршаған орта
мәселелері, сыртқы сауда (жаңа сыртқы
сауда теориялары, өнеркәсіп ішіндегі
өзара сауда), бизнестің циклдық теориялары, халықаралық сауда мен қаржының макроэкономикалық аспектісі, дамыту жоспарлар мен саясат түрлерін,
өнеркәсіпті реттеу және басқару саясаттары деген секілді тақырыптар бойынша бірнеше кітаптар мен мақалалардың
авторы болып табылады. 2013 – 2014
жылдар аралығында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік
университетінің Даму және қаржы істері
жөніндегі проректор қызметінде болды.
Профессор Шимшек араб және ағылшын тілдерінде еркін сөйлейді.

287

ХАЙАЛ АЙЧА ШИМШЕК
В 1995 году Хайал Айча Шимшек окончила обучение на кафедре государственных финансов факультета экономики и
административных наук в Университете
Докуз Эйлюль. В 1996 году начала работать
в качестве научного ассистента на кафедре
государственных финансов. В 1995 году
она поступает в магистратуру и заканчивает ее в 1997 году, завершив работу над
магистерской диссертацией на тему «Альтернативные варианты бюджетной политики при ограниченных возможностях государственного управления». С 1998 года
по 2003 год Хайал Айча Шимшек завершила обучение в докторантуре, подготовив
докторскую диссертацию на тему «Конституционная экономика в качестве альтернативы для достижения экономической
стабильности: на примере Турции». В 2005
году она становится ассистент-профессором, в 2011 году – доцентом, а в 2017 году
- профессором. В плоть до настоящего момента она продолжает работать на факультете экономики и административных наук
в Университете Докуз Эйлюль.
В 2010-2012 годах Хайал Айча Шимшек подготовила свою пост-докторскую
диссертацию на тему «Либерализация
финансовой и государственной регуляторной политики в развивающихся странах»
в Букингемском университете и Лондонской школе экономики в Великобритании.
Ею были разработаны курсы лекций по
таким направлениям как экономика государственного хозяйствования, государственные финансы, налоговая политика
и государственный долг. Во время своей
работы в Евразийском научно-исследовательском институте в г. Алматы в качестве
приглашенного исследователя с 2014 года
по 2017 год Хайал Айча Шимшек занимается изучением особенностей реализации
экономической и энергетической политики в странах Центральной Азии, а также
поиском возможностей достижения макроэкономической стабильности в данном
регионе.
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1995 жылы Хайал Айча Шимшек ханым Докуз Эйлюл университетінің экономика және басқару факультетінің
мемлекеттік қаржы бөлімінде оқуын тамамдап, 1996 жылы мемлекеттік қаржы
бөлімінде ғылыми асситент ретінде қызмет ете бастайды. 1995 - 1997 жылдар
аралығында магистрлік оқуын оқып,
«Үкіметті шектеулер қоюшы баламалы
қазыналық саясаттар» атты диссертацияны қорғап тамамдайды. 1998 жылы
аталмыш университеттің докторантуралық деңгейдегі оқуына түсіп, 2003 жылы
«Экономикалық тұрақтылықты қалыптастырушы балама құралы ретінде конституциялық экономика: Түркияның үлгісі»
атты докторлық еңбегін қорғап бітіреді.
2005 жылы доцент атағына ие болса,
2011 жылы доцент 2017 жылы профессор дәрежесіне дейін көтеріледі.Қазіргі
уақытқа шейін Докуз Эйлюл университетінің экономика және басқару факультетінің мемлекеттік қаржы бөлімінде қызметін атқаруда.
2010-2012 жылдар аралығында Хайал
Айча Шимшек ханым Ұлыбриттанияның
Букингем университеті мен Лондон экономика мектебінде «Дамушы елдердегі
қаржыны ырықтандыру мен мемлекеттік реттеу саясаттары» атты тақырыпта
постдокторлық зерттеуді жүргізеді. Мемлекеттік экономика, мемлекеттік қаржы,
қазыналық саясат және мемлекеттік
қарыз секілді алуан-түрлі тақырыптар
бойынша дәрістерді өткізген. Хайал
Айча Шимшек ханым макроэкономика,
қаржылай экономика, мемлекеттік экономика және қазыналық саясат түрлері
деген тақырыптарды терең зерттейді.
Сонымен қоса, Орталық Азия елдерінің
экономикалық және энергетикалық
саясаттары мен аймақтағы макроэкономикалық тұрақтылықты орнатудағы
жетістіктер бойынша зерттеулер жүргізуде. 2014-2017 жылдары Еуразиялық
зерттеу институтында шақытылған зерттеуші қызметінде еңбек етіп жатыр.

ЛИДИЯ ПАРХОМЧИК
Лидия Пархомчик в 2001 году поступает
в Казахский университет международных
отношений и мировых языков им. Абылай
хана. В 2006 году с отличием завершает
обучение по специальности политологаналитик со знанием иностранного языка
на очном отделении факультета международных отношений. В этом же году начинает работать преподавателем кафедры
международных отношений КазУМОиМЯ
им. Абылай хана, а также поступает в аспирантуру по специальности история международных отношений и внешней политики
(тема диссертационной работы: Борьба за
сферы влияния в современном мире: анализ тенденций на примере Каспийского
региона).

2001 жылы Лидия Пархомчик Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем тілдер университетіне түседі. 2006 жылы халықаралық
қатынастар факультетінің күндізгі оқу
бөліміндегі шет тілін қоса білетін саясаттанушы-сарапшы мамандығы бойынша
оқуын сәтті бітіріп шығады. Сол кезден
бастап ҚазХҚ және ӘТУ-нің халықаралық қатынастар кафедрасында оқытушы
ретінде қызмет істеп, халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат тарихы мамандығы бойынша аспирантурага оқуға
түседі
(диссертацияның
тақырыбы:
Қазіргі әлемдегі ықпал аймақтары үшін
күрес: Каспий аймағының негізіндегі
үрдістерді сараптау).

В 2007 году была зачислена в штат сотрудников Казахстанского института стратегических исследований при Президенте
РК на должность научного сотрудника.
В сентябре 2011 года была повышена в
должности до старшего научного сотрудника и занимала ее вплоть до июля 2014
года. С августа по октябрь 2014 года состояла в штате сотрудников Института философии, политологии и религиоведения КН
МОН РК в отделе политологии в должности научного сотрудника. С ноября 2014
года была зачислена в штат Института
евразийских исследований на должность
старшего научного сотрудника в исследовательскую группу по изучению вопросов
политики, международных отношений и
безопасности.

2007 жылы ҚР Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер
институтының қатарына ғылыми қызметкер ретінде алынады. 2011 жылы
аға ғылыми қызметкер дәрежесіне дейін көтеріліп, 2014 жылдың шілде айына
дейін сонда қызмет еткен. 2014 жылдың
тамыз бен қазан айларының аралығында ҚР БҒМ Ғылыми Комитеті Философия,
саясаттану және дінтану институтының
құрамына алынады. 2014 қараша айынан бастап Еуразиялық ғылыми-зерттеу институтының қатарына қосылып,
саясат, халықаралық қатынастар мен
қауіпсіздік мәселелері бойынша зерттеу тобының зерттеушісі ретінде өзінің
ғылыми еңбек жолын жалғастырады.

За свою трудовую карьеру подготовила
к публикации более 40 научно-исследовательских статей в казахстанских (Analytic,
Идеи, Казахстан-Спектр, Central Asia’s
Affairs) и зарубежных журналах (Проблемы постсоветского пространства, Большая
игра: политика, бизнес и безопасность в
Центральной Азии, Мир и политика, Вестник Каспия, Россия и новые государства
Евразии), а также выступила соавтором 14
коллективных монографий.

Осы уақытқа дейін өзінің белсеңді
еңбек жолында 40-дан астам ғылыми-зерттеушілік мақалалардың авторы
атанып, оларды қазақстандық (Analytic,
Идеи, Казахстан-Спектр, Central Asia’s
Affairs) және шетелдік басылымдарға
(Бұрынғы кеңестік кеңістіктің мәселелері, Үлкен ойын: Орталық Азиядағы
саясат, бизнес және қауіпсіздік, Әлем
және саясат, Каспий Жаршысы, Ресей
және Еуразияның жаңа мемлекеттері)
шығарады. Сонымен қатар, 14-ға жуық
ұжымдық монографиялардың бірлескен
авторы болып табылады.
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ЖЕНГИЗХАН ЖАНАЛТАЙ
Женгизхан Жаналтай получил степень
бакалавра в КИМЭП, завершив обучение
на кафедре социальных наук факультета
международных отношении в 2010 году.
Он защитил магистерскую диссертация на
тему «Интеграция оралманов в общество
Казахстана: казахи из Турции» на факультете международных отношений КИМЭП в
2014 году. Женгизхан Жаналтай присоединился к команде Евразийского научно-исследовательского института в январе 2015
году, начав трудовую деятельность в долности младшего научного сотрудника. С
сентября 2017 года работает в должности
заместителя директора Института.
Женгизхан Жаналтай опубликовал ряд
научных работ и статей в различных казахстанских, а также зарубежных журналах,
таких как Bilig, Perception, и Central Asia
Program. Он также выступил в качестве
соавтором доклада под названием «Анализ двусторонних торговых отношений
между Турцией и Российской Федерацией». В настоящее время входит в коллектив
авторов, работающих на книгой «Внешняя и внутренняя миграция в Центральной Азии». Сфера его научных интересов
включает вопросы миграции, рынка труда,
международной миграционной политики, экономики труда, трудовой миграции,
социальной и экономической интеграции
этнических мигрантов, динамики денежных переводов и двусторонних торговых
отношений.
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Женгизхан Жаналтай 2010 жылы
КИМЭП университетінде халықаралық
қатынастар мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алған. 2014 жылы
«Оралмандардың Қазақстан қоғамына
интеграциясы: Түркия қазақтары» атты
диссертациясын қорғап, магистратураны
тәмамдайды. 2015 жылдың қаңтарында
Жаналтай Еуразия ғылыми-зерттеу институтында ғылыми қызметкер ретінде
жұмыс істей бастайды. 2017 жылдың қыркүйегінен бері директор орынбасары
болып қызмет атқарып келеді.
Женгизхан Жаналтайдың бірнеше
ғылыми мақалалары түрлі қазақстандық
журналдарда, сондай-ақ Bilig, Perception
және Central Asia Program сияқты шетелдік журналдарда жарияланды. Жақында
шыққан «Түркия мен Ресей Федерациясы арасындағы екіжақты сауда қарым-қатынастарын талдау» атты мақаланың бірлескен авторы. Қазіргі уақытта
Жаналтай «Орталық Азиядағы сыртқы
және ішкі миграция» атты кітаптың авторларының бірі болып табылады. Оның
ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыты
көші-қон, еңбек нарығы, халықаралық
көші-қон саясаты, еңбек экономикасы,
еңбек мигранттары, этникалық мигранттардың қоғамға әлеуметтік және экономикалық интеграциясы, еңбек мигранттарының ақша аудару динамикасы және
екіжақты сауда қатынастары деген тақырыптарды қамтиды.

ДАУРЕН АБЕН
Даурен Абен является старшим научным сотрудником Евразийского научно-исследовательского института. Он
имеет магистерскую степень по международным отношениям Университета «Кайнар» (Алматы, Казахстан), магистерскую
степень по исследованиям международной политики и сертификаты в области
исследований проблем нераспространения, урегулирования конфликтов и торговой дипломатии Монтерейского института
международных исследований (штат Калифорния, США). Ранее Даурен работал старшим менеджером по проектам и научным
сотрудником Высшей школы образования
Назарбаев Университета.

Дәурен Әбен Еуразия ғылыми-зерттеу
институтының аға ғылыми қызметкері
болып табылады. Ол «Қайнар» университетінде (Алматы, Қазақстан) халықаралық қатынастар бойынша магистратурасын тәмамдаған және Монтерей
халықаралық зерттеулер институтында
(Калифорния, АҚШ) халықаралық саяси зерттеулер бойынша магистр дәрежесін иемденіп, таратпау зерттеулері,
қақтығыстарды шешу және саудалық
дипломатия бойынша сертификаттар
алған. Бұдан бұрын ол Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру мектебінде аға жоба менеджері және ғылыми қызметкер болып жұмыс істеген.

В 2011-2014 гг. Даурен работал старшим
научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при
Президенте Республики Казахстан. В 20082010 гг. он руководил деятельностью по
аккредитации и рейтингу в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.
В 2003-2009 гг. Даурен работал координатором программ и исполнительным директором алматинского отделения Центра
исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина Монтерейского института, а также являлся соредактором его ежемесячного информационного
бюллетеня «Международное обозрение
экспортного контроля».

2011-2014 жж. Дәурен Қазақстан
Республикасы Президенті жанындағы
Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтында аға ғылыми қызметкер болып қызмет атқарды. 2008-2010 жж. ол
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде Аккредиттеу және рейтинг
қызметін басқарды. 2003-2009 жж. Дәурен Монтерей институтының Джеймс
Мартин атындағы Таратпау зерттеулері
орталығының Алматыдағы кеңсесінде
бағдарлама үйлестірушісі және атқарушы директор болып жұмыс істеп, сол
орталықтың «Халықаралық экспорттық
бақылау шолуы» атты айлық жаршысының редакторларының бірі болды.

Научные интересы Даурена затрагивают различные аспекты международной
безопасности, а также региональной безопасности в Центральной Азии и на Кавказе, что нашло отражение в целом ряде
научных публикаций и книжных глав. В
качестве эксперта он также консультирует Правительство Казахстана по вопросам
ядерного нераспространения, ядерной
безопасности и экспортного контроля.

Дәуреннің зерттеу саласына халықаралық қауіпсіздіктің, сонымен қатар Орталық Азия мен Кавказдағы аймақтық
қауіпсіздіктің әр түрлі мәселелері кіреді.
Бұл оның бірқатар ғылыми жарияланымдарында және кітап тарауларында
көрініс тапты. Ол сондай-ақ Қазақстан
Үкіметіне ядролық қаруды таратпау,
ядролық қауіпсіздік және экспорттық
бақылау мәселелері бойынша сарапшы
ретінде кеңес береді.
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