
ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

Под редакцией: Вакур СУМЕР│Женгизхан ЖАНАЛТАЙ│Даурен АБЕН

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
Вакур СУМЕР

Женгизхан ЖАНАЛТАЙ
Даурен АБЕН

ERI

EURASIAN

RESEARCH

INSTITUTE

AKHMET YASSAWI UNIVERSITY



ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

Под редакцией
Вакур СУМЕР
Женгизхан ЖАНАЛТАЙ
Даурен АБЕН

ERI Books No: 14
ISBN 978-601-7805-14-2

Издано Евразийским научно-исследовательским институтом (ЕИИ) Международного 
казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави
Aдрес: Алмалинский район, ул. Маметовой 48, 050004, г. Алматы, КАЗАХСТАН

Тел:+7(727) 279 97 94 Факс: +7 (727) 279 24 26
http://eurasian-research.org  •  e-mail: info@eurasian-research.org

© Евразийский научно-исследовательский институт (ЕИИ) Международного казах-
ско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави, 2019 г. 

Все права защищены. За исключением краткого обзора в рецензиях, данную книгу или 
любую ее часть не разрешается воспроизводить, хранить в поисковой системе или пе-
редавать в какой бы то ни было форме или каким бы то ни было способом, электрон-
ным, механическим, фотокопирующим, записывающим и (или) иным, без предвари-
тельного разрешения издателя.

Реализуется Евразийским научно-исследовательским институтом 
Aдрес: Алмалинский район, ул. Маметовой 48, 050004, г. Алматы, КАЗАХСТАН

Компьютерный набор текста произведен компанией Deluxe printery
Отпечатано в Казахстане типографией Deluxe printery, г. Алматы

1-ое издание: июнь 2019 г., г. Алматы

Мнения, высказанные в данном издании, представляют собой точку зрения авторов и 
не обязательно отражают официальную позицию Института. 



3

СОДЕРЖАНИЕ
МАЗМҰНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ/КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
ВСТУПЛЕНИЕ/АЛҒЫСӨЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ФИСКАЛЬНЫЙ БАЛАНС И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
ҚАЗЫНАЛЫҚ БАЛАНС ЖӘНЕ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• Государственное регулирование сельского хозяйства в Кыргызстане
Қырғызстанда ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу . . . . . . . . . . . . . . . . 17

• Развитие малого и среднего предпринимательства в Казахстане
Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

• Новая экономическая политика России для четвертого президентского 
       срока Путина

Путиннің төртінші президенттік мерзіміндегі Ресейдің жаңа 
экономикалық саясаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

• Изменения обменного курса евро/тенге
EUR/KZT бағамының дамуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

• Банковские реформы в Узбекистане и их влияние на экономику страны
Өзбекстандағы банк реформалары және олардың ел экономикасына 
әсері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Региональные последствия экономической рецессии в России
Ресей экономикасының баялауының аймақтық әсері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

• Последние события в банковском секторе Украины
Украина банк секторының ағымдағы ахуалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

• Ипотечное кредитование в Казахстане: анализ последних лет
Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру: соңғы жылдардағы талдау  . . . . 47

• Структура бюджетной системы Казахстана и последние изменения 
       в доходных статьях бюджета

Қазақстан бюджет жүйесінің құрылымы және бюджет кірістеріндегі 
соңғы өзгерістер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ЭНЕРГИЯ НАРЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚҰРЫЛЫМДАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

• Нефтяная промышленность России на пороге спада
Құлдырау алдында тұрған Ресей мұнай өнеркәсібі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

• Газопровод Иран-Пакистан-Индия: проблемы реализации
Иран-Пәкістан-Үндістан газ құбыры: іске асыру мәселелері . . . . . . . . . . . . . 63

• Последние события в нефтегазовом секторе Казахстана
Қазақстанның мұнай-газ саласының қазіргі жағдайы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ДЕРЖАВАМИ



4

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАР ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ ДЕРЖАВАЛАРМЕН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

• Инициатива «Пояс и путь» и китайско-российские отношения в 
       Центральной Азии

«Белдеу және жол» бастамасы және Орталық Азиядағы 
Қытай-Ресей қатынасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

• Новые внешнеполитические подходы Китая
Қытайдың жаңа сыртқы саясат ұстанымдары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

• Интерес Индии к Центральной Азии: новые тенденции
Үндістанның Орталық Азияға қызығушылығы: жаңа үрдістер . . . . . . . . . . . . 91

• Шестой саммит тюркского совета: новая эра
Түркі кеңесінің 6-шы саммиті: жаңа дәуір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

• Будущее Шанхайской организации сотрудничества: 
       вызовы и перспективы

Шанхай ынтымақтастық ұйымының болашағы: түйткілдер мен 
болжамдар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

• Торгово-экономические отношения между Южной Кореей и Узбекистаном: 
взаимовыгодные формы сотрудничества
Оңтүстік Корея мен Өзбекстан арасындағы сауда-экономикалық 
қатынастар: өзара тиімді ынтымақтастық жолдары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

• Оценка потенциальной торговой войны между США и Китаем
АҚШ-Қытай арасындағы ықтимал сауда соғысына шолу  . . . . . . . . . . . . . . . 115

• Современное состояние ирано-российских экономических отношений
Иран-Ресей экономикалық қатынастарының қазіргі жағдайы  . . . . . . . . . . 121

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
ЭКОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

• Казахстан и Китай: проблема трансграничных рек
Қазақстан мен Қытай: трансшекаралық өзендер мәселесі . . . . . . . . . . . . . . 127

• Изменение климата в Казахстане: последствия и решения
Қазақстанда климаттың өзгеруі: салдары және шешімдері . . . . . . . . . . . . . 133

• Возможные последствия изменения климата для экономики России
Климат өзгерісінің Ресей экономикасына ықтимал әсері . . . . . . . . . . . . . . . 139

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
МИГРАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

• Новые тенденции миграционного потока в Европу
Еуропаға көші-қон ағынының жаңа үрдістері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

• Сирийский кризис: Турция предотвращает новую потенциальную волну 
миграции
Сирия дағдарысы: Түркия жаңа ықтимал көші-қон толқынының 
алдын алды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

• Нерешенная судьба незаконных мигрантов в Европейском союзе
Еуропалық одақтағы заңсыз мигранттардың белгісіз тағдыры . . . . . . . . . . 153

• Демографический кризис России: есть ли выход?
Ресейдің демографиялық дағдарысы: шығу жолы бар ма?  . . . . . . . . . . . . . 159



5

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОМ СЕКТОРЕ
ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ СЕКТОРДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ . . . . . 165

• Туркменистан-НАТО: нейтралитет – не помеха сотрудничеству
Түркіменстан-НАТО: бейтараптық кедергі келтірмеген ынтымақтастық . . 167

• Сотрудничество Ирана и Пакистана в обеспечении региональной 
безопасности: проблема Белуджистана
Аймақтық қауіпсіздік саласындағы Иран-Пәкістан ынтымақтастығы: 
Белужистан мәселесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

• Осмысление договора о запрете ядерного оружия
Ядролық қаруға тыйым салу туралы шартты түсіну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

• Таджикистан и НАТО: партнерство на основе содействия
Тәжікстан және НАТО: көмекке негізделген серіктестік . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

• Последние события в политике безопасности и обороны 
        Европейского союза

Еуропа одағы қауіпсіздік және қорғау саясатының қазіргі жай-күйі . . . . . 191
• Сотрудничество между Кыргызстаном и НАТО: конструктивное, но 

ограниченное
Кыргызстан-НАТО ынтымақтастығы: сындарлы, бірақ шектеулі . . . . . . . . . 197

• Узбекистан и НАТО: непростое партнерство
Өзбекстан және НАТО: күрделі серіктестік  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

ГЛАВА 3. ТРАНСПОРТИРОВКА ЭНЕРГИИ И ЛОГИСТИКА В 
ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ
3-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ 
ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТАСЫМАЛДАУ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

• Пятая годовщина инициативы «Пояс и путь»: результаты и перспективы
«Белдеу және жол» бастамасының бесінші жылдығы: нәтижелері 
мен перспективалары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

• Роль Пакистана в транспортных проектах Китая
Қытайдың көлік жобаларында Пәкістанның рөлі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

• Реализация железнодорожной дипломатии Китая
Қытай теміржол дипломатиясының дамуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ  . . . . . . . . . . 229
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ВЫБОРЫ
САЯСИ ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ САЙЛАУЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

• Президентские и парламентские выборы в Турции, состоявшиеся в июне 
        2018 года

2018 жылғы маусымда Түркияда өткен президенттік және 
парламенттік сайлау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

• Политическая турбулентность в Армении: триумф «уличной демократии»
Армениядағы саяси тұрақсыздық: «көше демократиясының» жеңісі . . . . 237

• Президентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся в апреле 2018 года
Әзірбайжанда 2018 жылғы сәуірде өткен президенттік сайлау . . . . . . . . . . 243

• Президентские выборы в России, состоявшиеся в марте 2018 года



2018 жылы наурызда өткен Ресей президент сайлауы . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
• Основные итоги председательства Казахстана в СБ ООН

Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде төрағалық етуінің негізгі 
нәтижелері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

• Год президентства Мирзиёева: что изменилось в Узбекистане?
Мирзиеевтің президент болғанына бір жыл: Өзбекстанда не өзгерді? . . . 257

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ОҚИҒАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

• Открытый доступ к научным публикациям: вызовы и перспективы
Ғылыми жарияланымдарға ашық қолжетімділік: мәселелері мен 
перспективалары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

• Результаты образовательных реформ в Казахстане
Қазақстанда білім беру реформаларының нәтижелері . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

• Социальные аспекты старения населения в Евразии
Еуразияда халықтың қартаюының әлеуметтік аспектілері  . . . . . . . . . . . . . . 275

• Экономика демографии в Центральной Азии
Орталық Азиядағы демография экономикасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

• Библиотеки цифрового века: примеры из Казахстана
Сандық дәуірдегі кітапханалар: Қазақстан мысалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287



7

В свете событий последних лет Евра-
зийский регион движется к тому, чтобы 
стать центром мировой политики и эко-
номики. Регион, располагающий значи-
тельными запасами полезных ископа-
емых, служит мостом между многими 
зонами производства и потребления и 
имеет прямой выход ко всем океанам. 
Принимая во внимание растущее зна-
чение стран региона, расположенного в 
центре транспортных сетей, ожидается, 
что в будущем Евразийский регион будет 
продолжать играть ведущую роль в фор-
мировании мировой истории.

Страны региона добились значитель-
ного прогресса в региональных интегра-
ционных процессах в рамках Евразийско-
го экономического союза и Шанхайской 
организации сотрудничества, и продол-
жают укреплять отношения с важными 
международными акторами за пределами 
региона. Бурное развитие транспортной 
инфраструктуры в странах региона в бли-
жайшее время будет способствовать углу-
блению торгово-экономических связей. 
Улучшение транспортной инфраструкту-
ры также имеет большое значение для 
развития индустрии туризма, что в свою 
очередь приведет к сближению культур. В 
этой связи интеграция евразийских стран 
через транспортные, туристические и 
торговые сети внесет значительный вклад 
в укрепление мира и стабильности в ре-
гионе.

Изменения в странах Центральной 
Азии отражают разную динамику субре-
гиона, расположенного в самом сердце 
Евразии. Например, новая эра в Узбе-
кистане предвещает развитие социаль-
но-экономического потенциала страны 
и Центральной Азии в целом. Следует 
отметить, что новые шаги, предпринятые 
при поддержке Казахстана и других стран 
региона, уже начали приносить свои пло-
ды. Так, Казахстан и Узбекистан обсужда-
ют введение единой «визы Великого шел-

Еуразия аймағы, әсіресе, соңғы жыл-
дары орын алып жатқан оқиғалар ая-
сында жаһандық саясат пен экономика 
орталығына айналғаны белгілі. Жер асты 
қазба байлықтарымен қатар, бірқатар өн-
діріс және тұтыну аймақтары арасында 
көпір бола отырып, бүкіл мұхиттарға ті-
келей шығу мүмкіндігіне ие болуы, көлік 
желілерінің ортасында орналасуы және 
жаһандық ауқымда күшейіп келе жатқан 
аймақ елдерін ескере отырып, болашақта 
Еуразия аймағы әлемдік тарихты қалыпта-
стыруда жетекші рөл атқаратынын айтуға 
болады.

Аймақ елдері Еуразиялық экономика-
лық одақ және Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы секілді аймақтық интеграциялық 
үдерістерде айтарлықтай ілгерілеуге қол 
жеткізіп, аймақтан тыс халықаралық ак-
торлармен де қарым-қатынастарын те-
реңдетуде. Аймақ елдеріндегі көлік ин-
фрақұрылымының қарқынды дамуы таяу 
болашақта сауда-экономикалық қатына-
стардың тереңдей түсуіне ықпал етеді. Сол 
сияқты, көлік инфрақұрылымын жетілдіру 
мәдениеттердің жақындасуына көмек-
тесетін туристік саланы дамыту тұрғы-
сынан да маңызды. Осы орайдан алғанда, 
еуразиялық елдерді көлік, туризм және 
сауда желілері арқылы бір-бірімен бай-
ланыстыру аймақтағы бейбітшілік пен 
тұрақтылыққа айтарлықтай үлес қосатын 
болады.

Орталық Азия елдеріндегі өзгерістер 
Еуразияның жүрегінде орналасқан осы 
аймақтың әр түрлі динамикасын көрсе-
теді. Мысалы, Өзбекстандағы жаңа дәуір 
аталмыш ел мен Орталық Азияның әле-
уметтік-экономикалық даму әлеуетін 
іске асыруға ықпал ететін болады. Қа-
зақстан мен аймақтағы басқа елдердің 
қолдауымен жасалған жаңа қадамдар өз 
жемісін бере бастағанын атап өткен жөн. 
Мәселен, Қазақстан мен Өзбекстан ара-
сында «Жібек жолы» визасы деп аталатын 
ортақ визалық режимді орнату жұмыста-

ПРЕДИСЛОВИЕ
КІРІСПЕ
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кового пути». Ожидается, что такая среда 
сотрудничества даст толчок развитию 
партнерских отношений и появлению но-
вых проектов во многих других областях, 
особенно в сфере транспорта. Наряду с 
торгово-экономическими изменениями 
в Центральной Азии также ускорились 
социально-культурные преобразования. 
Переход казахского алфавита на латин-
скую графику и разработка комплексной 
политики, направленной на развитие юж-
ной части Казахстана, в частности города 
Туркестан, являются одними из примеров 
таких преобразований.

В рамках этих достижений Евразий-
ский научно-исследовательский институт 
в этом году выпускает четвертое изда-
ние серии «Евразийский обзор». Данная 
книга, которую можно использовать в 
качестве источника, предназначена для 
ученых, экспертов и политических де-
ятелей, ответственных за принятие ре-
шений, а также для широкого круга чи-
тателей, интересующихся регионом. Я 
хотел бы поблагодарить всех редакторов 
и сотрудников Института за их весомый 
вклад в подготовку книги «Евразийский 
обзор 2018: экономические, социальные 
и политические перспективы Евразии». Я 
надеюсь, что эта работа окажется полез-
ной как для простых читателей, так и для 
специалистов в области евразийских ис-
следований.

Профессор, доктор Муса Йылдыз
Председатель Попечительского совета
Международного казахско-турецкого

университета им. Ходжи Ахмеда Ясави

ры жүргізілуде. Бұл ынтымақтастық орта-
сы көптеген басқа да салаларда, әсіресе 
көлік саласында серіктестіктер мен жаңа 
жобаларға серпін береді деп күтілуде. Ор-
талық Азиядағы сауда-экономикалық өз-
герістермен қатар, әлеуметтік-мәдени өз-
герістер де қарқындай түсті. Қазақстанның 
латын әліпбиіне көшу реформасы және 
елдің оңтүстігін, атап айтқанда Түркістан 
қаласын жетілдіру бойынша кешенді сая-
саттың жүзеге асырылуы осы өзгерістерге 
мысал болып табылады.

Осы жетістіктер шеңберінде Еуразия 
ғылыми-зерттеу институты Еуразия ай-
мағын әртүрлі қырынан зерттейтін маман-
дар, ғалымдар, шешім қабылдаушы тұлға-
лармен қатар, аймаққа қызығушылығы 
бар барша оқырман қауымға арналған 
дереккөз ретінде пайдалануға болатын 
«Eurasia Outlook» атты кітап сериясы-
ның биыл төртінші басылымын шығарып 
отыр. «Eurasia Outlook 2018: Economic, 
Social and Political Perspectives in Eurasia» 
атты кітапты дайындауға еңбегі сіңген ре-
дакторлар мен бүкіл Институт қызметкер-
леріне алғысымды білдіремін. Аталмыш 
еңбектің Еуразия аймағын зерттеуші ма-
мандар мен тақырыпқа қызығушылық та-
нытқан барша оқырман қауымға пайдасы 
мол болатынына сенімдімін.

Профессор, доктор Мұса Йылдыз
Қожа Ахмет Ясауи атындағы

Халықаралық қазақ-түрік универси-
тетінің

Өкілетті кеңес төрағасы
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С 2015 года Евразийский научно-ис-
следовательский институт (ЕИИ) выпу-
скает еженедельные электронные бюл-
летени, которые содержат аналитические 
статьи по широкому кругу тем, связанных 
с политическими, экономическими и со-
циальными изменениями на евразийском 
пространстве, а также новостной блок, 
который освещает последние события в 
регионе. Как свидетельствуют положи-
тельные отзывы, которые мы продолжа-
ем получать от наших читателей, своев-
ременные и объективные аналитические 
материалы, написанные экспертами 
ЕИИ, а иногда и внешними авторами, по 
достоинству оцениваются политиками, 
должностными лицами, специалистами в 
разных областях, исследователями и сту-
дентами из Турции, Казахстана и других 
стран Евразии. Отрадно осознавать, что 
знания, генерируемые ЕИИ, способству-
ют не только научным исследованиям в 
области евразийских исследований, но и 
служат основой для поддержки процесса 
принятия решений по актуальным вопро-
сам, стоящим перед странами Евразии.

Современная Евразия остается клю-
чевым регионом для поставок энерго-
носителей, транспортных маршрутов и 
миграционных потоков, и значимость 
региона как стратегического перекрестка 
после запуска инициативы Китая «Пояс и 
путь» только возросла. Несмотря на ряд 
негативных событий, которые напрямую 
влияют на благосостояние и стабиль-
ность стран региона, включая колебания 
цен на сырьевые товары на международ-
ных рынках, растущие торговые войны и 
продолжающуюся конфронтацию между 
Россией и Западом, государства Евразии 
стремятся использовать существующие 
и новые возможности для дальнейшего 
развития своего экономического потен-
циала и укрепления своих международ-
ных позиций. В связи с этим превраще-
ние Узбекистана в более открытую для 

2015 жылдан бері Еуразия ғылы-
ми-зерттеу институты (ЕҒЗИ) еуразиялық 
кеңістікте орын алып жатқан саяси, эконо-
микалық және әлеуметтік өзгерістерге қа-
тысты кең ауқымды тақырыптар бойынша 
аналитикалық мақалалар және аймақтағы 
соңғы оқиғаларды қамтитын жаңалықтар 
блогы бар апталық электронды бюлле-
теньдерді шығарып келеді. Оқырманда-
рымыздан келіп түсетін оң пікірлерден 
көріп отырғанымыздай, ЕҒЗИ ғылыми 
қызметкерлері мен кейбір жағдайлар-
да сырттан келген сарапшылар жазған 
өзекті және бейтарап талдаулар Түркия, 
Қазақстан және Еуразияның басқа да ел-
дерінің саясаткерлері, лауазымды тұлға-
лары, салалық мамандары, зерттеушілері 
мен студенттері тарапынан өз бағасына 
ие болып отыр. ЕҒЗИ ұсынған білім тек еу-
разиялық зерттеулер саласындағы ғылы-
ми зерттеулерге үлес қосып қана қой-
май, сондай-ақ аймақ елдерінің алдында 
тұрған өзекті мәселелер бойынша шешім 
қабылдау үрдісін қолдайтын негіз ретінде 
қызмет етеді.

Қазіргі заманғы Еуразия энергетика-
лық ресурстардың жеткізілімі, тасымалдау 
бағыттары мен көші-қон ағындары үшін 
басты аймақ болып қала бермек және 
оның стратегиялық жолдардың қиылысы 
ретіндегі маңызы Қытайдың «Белдеу және 
жол» бастамасы іске қосылғаннан кейін 
одан әрі арта түсті. Аймақ елдерінің әл-а-
уқаты мен тұрақтылығына тікелей әсер 
ететін көптеген жағымсыз оқиғаларға, 
соның ішінде халықаралық нарықтардағы 
тауар бағаларының ауытқуларына, сау-
да-саттық соғыстарына және Ресей мен 
Батыс арасындағы қарама-қайшылыққа 
қарамастан, Еуразия мемлекеттері өз-
дерінің экономикалық әлеуетін одан әрі 
дамыту және олардың халықаралық рей-
тингтерін нығайту үшін қолданыстағы 
және жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға 
ұмтылады. Осыған байланысты Өзбек-
станның сыртқы дүниеге ашылуы Орта-

ВСТУПЛЕНИЕ
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внешнего мира страну предоставило 
новое окно возможностей для расшире-
ния взаимного диалога и регионального 
сотрудничества в Центральной Азии. Тем 
не менее, существует целый ряд проблем, 
которые необходимо решить евразий-
ским странам для улучшения условий их 
безопасности, укрепления политических 
отношений, содействия экономическому 
развитию и решения социальных про-
блем. В этом контексте значимость еже-
недельных электронных бюллетеней ЕИИ, 
предоставляющих аналитический обзор 
по Евразии, еще более возрастает, и мы 
стремимся продолжать информировать 
наших читателей о последних важных со-
бытиях в этой части мира, пользуясь пре-
имуществом нашего непосредственного 
присутствия в регионе.

Это четвертый выпуск «Евразийско-
го обзора» под названием «Евразийский 
обзор 2018: экономические, социальные 
и политические перспективы Евразии». 
Данная книга призвана служить в каче-
стве общего аналитического обзора теку-
щих событий и происходящих изменений 
в евразийском регионе. Чтобы предо-
ставить достоверную и содержательную 
информацию о последних событиях в 
Евразии, авторы книги осветили широкий 
круг вопросов, связанных с экономикой, 
финансами, энергетикой, транспортом, 
международными отношениями, поли-
тикой, безопасностью, окружающей сре-
дой и другими смежными областями. Мы 
надеемся, что этот выпуск «Евразийского 
обзора», как и предыдущие, послужит 
полезным источником информации и 
подробного анализа актуальных тем со-
временной Евразии для политиков, экс-
пертов, ученых и студентов.

«Евразийский обзор 2018: экономиче-
ские, социальные и политические пер-
спективы Евразии» состоит из четырех 
глав. Глава I посвящена экономике стран 
Евразии и подробно рассматривает их 
фискальные балансы и финансовые рын-
ки. Кроме того, глава содержит всесто-
ронний обзор событий на энергетических 
рынках и в промышленных структурах 

лық Азияда өзара диалог пен аймақтық 
ынтымақтастықты кеңейтуге мүмкіндік 
беретін жаңа көкжиектер ашты. Соған 
қарамастан, қауіпсіздік ортасын жақсарту, 
саяси қатынастарды нығайту, экономика-
лық дамуды ілгерілету және әлеуметтік 
мәселелерді шешу жолында Еуразия ел-
дерінің алдында бірқатар қиындықтар-
дың тұрғанын атап өткен жөн. Осы орайда 
ЕҒЗИ-ның аймаққа сараптама жасайтын 
апталық электронды бюллетеньдерінің 
маңызы одан әрі арта бермек және біз осы 
аймақта орналасу артықшылығын пайда-
лана отырып, оқырмандарға әлемнің осы 
бөлігіндегі соңғы сыни оқиғалар туралы 
мағлұмат беруді жалғастыра береміз.

Бұл «Eurasia Outlook 2018: Economic, 
Social and Political Perspectives in Eurasia» 
атты еңбектің төртінші шығарылымы бо-
лып табылады. Аталмыш кітап Еуразия 
аймағындағы ағымдағы оқиғалар мен 
қазіргі таңда орын алып жатқан өзгері-
стерге жалпы сараптамалық шолу ретін-
де қарастырылады. Еуразиядағы соңғы 
оқиғалар туралы сенімді және жеткілікті 
ақпаратты қамтамасыз ету үшін кітап ав-
торлары экономика, қаржы, энергетика, 
көлік, халықаралық қатынастар, саясат, 
қауіпсіздік, қоршаған орта және басқа да 
салалардағы кең ауқымды мәселелерді 
талқылады. «Eurasia Outlook» кітабының 
бұл шығарылымы осыған дейін жария-
ланған шығарылымдары тәрізді саясат-
керлерге, сарапшыларға, ғалымдар мен 
студенттерге бүгінгі таңдағы Еуразияның 
өзекті мәселелеріне қатысты егжей-тег-
жейлі ақпарат ұсынып, пайдалы дереккөз 
болады деп үміттенеміз.

«Eurasia Outlook 2018: Economic, Social 
and Political Perspectives in Eurasia» төрт 
бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім еурази-
ялық елдердің экономикаларына назар 
аударып, олардың фискалдық баланста-
ры мен қаржы нарықтарын жан-жақты 
зерттеген. Бұған қоса, бұл бөлімде аймақ 
елдерінің энергетикалық нарықтары мен 
өнеркәсіптік құрылымдарындағы өзгері-
стерге жан-жақты шолу жасалған. Екінші 
бөлім халықаралық және аймақтық аспек-
тілерге көңіл бөле отырып, еуразиялық 
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стран региона. Глава II посвящена анали-
зу политического и экономического со-
трудничества стран Евразии с упором на 
международные и региональные аспек-
ты. В частности, в этой главе обсуждает-
ся сотрудничество государств региона с 
международными организациями и ре-
гиональными державами, в том числе по 
вопросам мировой торговли, окружаю-
щей среды и миграции, а также в обла-
сти безопасности и в военном секторе. 
Глава III посвящена развитию энергетики 
и логистики в Евразийском регионе, при-
мером чему служит реализация проектов 
в рамках китайской инициативы «Пояс 
и путь». В заключительной главе IV ана-
лизируются политические и социальные 
аспекты евразийских обществ. В этой 
главе описываются политические систе-
мы и избирательные процессы в Евра-
зии и рассматриваются социокультурные 
аспекты общественной жизни в евразий-
ских странах.

Мы хотели бы выразить нашу бла-
годарность профессору, доктору Мусе 
Йылдызу, председателю Попечительского 
совета Университета им. Ахмеда Ясави, а 
также другим членам Попечительского 
совета за их полное доверие и безгранич-
ную поддержку. Мы также благодарим 
Айгерим Манаткызы за помощь в пере-
воде. Мы крайне признательны всей ко-
манде ЕИИ за поддержку, оказанную нам 
во время всего процесса. Мы искренне 
верим, что наши читатели на всех уровнях 
найдут эту книгу полезной, поучительной 
и информативной, и надеемся, что она 
внесет ценный академический вклад в 
область евразийских исследований.

Вакур Сумер
Женгизхан Жаналтай

Даурен Абен
г. Алматы, 2019 год

елдердің саяси және экономикалық ын-
тымақтастығын талдауға арналған. Атап 
айтқанда, бұл бөлімде аймақ мемлекет-
терінің халықаралық ұйымдармен және 
аймақтық державалармен жаһандық са-
уда, экология және көші-қон мәселелері, 
сондай-ақ қауіпсіздік пен әскери саладағы 
ынтымақтастығы талқыланады. Үшінші 
бөлімде Еуразия аймағында энергияны 
тасымалдау және логистика мәселелері, 
мысалы, Қытайдың «Белдеу және жол» 
бастамасы бойынша жобалардың жүзе-
ге асырылуы зерттелген. Соңғы төртін-
ші бөлімде Еуразия елдерінің қоғамдық 
өмірінің саяси және әлеуметтік аспек-
тілері талданған. Бұл бөлімде Еуразиядағы 
саяси жүйелер мен сайлау процестері 
сипатталып, аймақ елдеріндегі қоғамдық 
өмірдің әлеуметтік-мәдени аспектілері қа-
растырылған.

Осы орайда Ахмет Ясауи атындағы уни-
верситеттің Өкілетті кеңесінің төрағасы 
профессор, доктор Мұса Йылдыз мырзаға 
және Өкілетті кеңестің басқа мүшелеріне 
бізге деген сенімі мен шексіз қолдаулары 
үшін алғысымызды білдіреміз. Сонымен 
қатар, Әйгерім Манатқызына аударма жа-
сауға көмектескені үшін алғыс айтамыз. 
Бұдан бөлек, бүкіл ЕҒЗИ ұжымына жұ-
мыс барысында бізге қолдау көрсеткені 
үшін алғысымызды білдіреміз. Біз барлық 
деңгейдегі оқырмандарымыз бұл кітапты 
пайдалы, ақыл қосатын және ақпаратқа 
толы деп табатынына шынайы сенеміз 
және ол еуразиялық зерттеулер саласы-
на құнды академиялық үлес қосатынына 
үміттенеміз.

Вакур Сүмер
Женгизхан Жаналтай

Дәурен Әбен
Алматы қ., 2019 жыл
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

Под государственным регулировани-
ем сельского хозяйства понимается эко-
номическое воздействие государства на 
производство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. Главными задачами 
такого регулирования являются обеспе-
чение стабильной деятельности и разви-
тия аграрного сектора. На сегодняшний 
день данный сектор является составной 
частью экономики Кыргызстана, поэтому 
государственное регулирование сельско-
го хозяйства имеет большое значение для 
устойчивого социально-экономического 
развития этой горной аграрной страны. 
Агропромышленный комплекс является 
ключевым фактором в обеспечении про-
довольственной безопасности, занятости 
населения и повышении экспортного 
потенциала Кыргызстана. Сельское хо-
зяйство дает 1/6 часть ВВП страны и обе-
спечивает работой более половины из 2,5 
млн. экономически активных кыргызских 
граждан. Стоит отметить, что общая чис-
ленность населения Кыргызстана превы-
шает 6,2 млн. человек, из которых в сель-
ской местности проживают порядка 65%.

К реформам в сельском хозяйстве 
и переходу на рыночные отношения в 
Кыргызстане приступили еще в начале 
1990-х годов. Тогда были упразднены 576 
колхозов и совхозов, а вместо них были 
созданы фермерские хозяйства. На сегод-
ня в сельском хозяйстве страны наиболее 
развито мелкотоварное производство. 
Согласно данным Министерства сельско-
го хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации Кыргызстана, в стране дей-
ствуют 300 тысяч крестьянских и фермер-
ских хозяйств. Размер этих хозяйств ва-

Ауыл шаруашылығын мемлекет-
тік реттеу ретінде мемлекеттің ауыл 
шаруашылық өнімдерін, шикізат пен 
азық-түлікті өндіруге, қайта өңдеуге және 
сатуға экономикалық әсері түсініледі. 
Мұндай реттеудің негізгі мақсаттары – 
аграрлық сектордың тұрақты жұмыс істеуі 
мен дамуын қамтамасыз ету болып та-
былады. Бүгінде бұл сектор Қырғызстан 
экономикасының ажырамас бөлігі, сон-
дықтан ауыл шаруашылығын мемлекеттік 
реттеу осы таулы аграрлық елдің тұрақты 
әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін үл-
кен маңызға ие. Агроөнеркәсіптік кешен 
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
жұмыспен қамту және Қырғызстанның 
экспорттық әлеуетін арттыруда шешуші 
рөл атқарады. Ауыл шаруашылығы ре-
спубликаның ЖІӨ-нің 1/6 бөлігін беріп, 
2,5 миллион экономикалық белсенді Қы-
рғызстан азаматының жартысынан аста-
мын жұмыспен қамтамасыз етеді. Айта 
кету керек, Қырғызстан халқының жалпы 
саны 6,2 млн. адамнан асады, оның 65%-ы 
ауылдық жерлерде тұрады.

Қырғызстанда ауыл шаруашылығын-
дағы реформалар және нарықтық эко-
номикаға көшу 1990-шы жылдардың ба-
сында басталды. Содан кейін 576 колхоз 
және совхоз таратылып, олардың орнына 
фермер шаруашылықтары құрылды. Бү-
гінде елдегі ауыл шаруашылық өндірісінің 
ең дамыған түрі – шағын өндіріс. Қырғы-
зстанның Ауыл шаруашылығы, азық-түлік 
өнеркәсібі және мелиорация министрлі-
гінің мәліметтері бойынша, елде 300 мың 
шаруа және фермер қожалығы бар. Бұл 
шаруа қожалықтарының көлемі әртүрлі: 
бір фермер бірден 30 гектарға дейін жерге 
иелік етуі мүмкін. Ауыл шаруашылығында 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

ҚЫРҒЫЗСТАНДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ  

Жандос Ранов*

* PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ranov.1985@mail.ru
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рьируется достаточно сильно – в среднем 
на одного фермера приходится от одного 
до 30 гектаров земли. Удельный вес расте-
ниеводства в структуре сельского хозяй-
ства составляет 50,26%, а животноводства 
– 47,6%. Основными сельскохозяйствен-
ными культурами являются пшеница, яч-
мень, картофель, овощи и фрукты, хло-
пок, табак и сахарная свекла. Основными 
направлениями животноводства явля-
ются разведение молочного и мясного 
крупного рогатого скота, лошадей, овец и 
коз, а также домашней птицы.

Следует отметить, что в мировой прак-
тике именно аграрный сектор подвержен 
наиболее жарким дискуссиям в отноше-
нии мер, которые используют различные 
страны в целях поддержки отечественных 
производителей. Для Кыргызстана этот 
вопрос также актуален. На сегодняшний 
день процесс развития агропромышлен-
ного сектора страны сталкивается с рядом 
взаимосвязанных проблем, такими как 
спад производства сельскохозяйственной 
продукции и отсутствие соответствующей 
мировым стандартам техники и оборудо-
вания. Из-за непригодности сельхозтех-
ники обработка земель проводится неу-
довлетворительно. Из года в год в стране 
сокращаются посевные площади, умень-
шается поголовье скота. Происходят не-
благоприятные изменения пропорций 
между ценами на материально-техни-
ческие ресурсы и сельскохозяйственную 
продукцию, а также между закупочными 
ценами на сырье и окончательными це-
нами на продукты питания.

Кроме того, несмотря на усилия пра-
вительства Кыргызстана по обеспечению 
доступных кредитов, сельхозпредприя-
тия продолжают испытывать проблемы 
с финансированием, в том числе из-за 
недостаточных объемов кредитов, слож-
ных процедур их получения, высоких 
процентных ставок и т.д. Решение выше-
названных проблем является ключевой 
задачей государственного регулирования 
сельскохозяйственного сектора.

В государственном регулировании 
и дальнейшем развитии сельского хо-
зяйства важную роль играет привлече-

өсімдік шаруашылығының үлесі 50,26%, 
ал мал шаруашылығының үлесі 47,6%-
ды құрайды. Негізгі ауыл шаруашылығы 
дақылдары – бидай, арпа, картоп, көкөніс 
және жеміс, мақта, темекі және қант қы-
зылшасы. Сүтті және ірі қара мал, жылқы, 
қой, ешкі, сондай-ақ құс өсіру мал шару-
ашылығының басты бағыттары болып та-
былады.

Аграрлық сектор түрлі елдердің отан-
дық тауар өндірушілерді қолдау мақ-
сатында пайдаланатын шараларына 
қатысты қызу пікір-таластарға ұшырай-
тынын атап өткен жөн. Бұл мәселе Қы-
рғызстанға да қатысты. Бүгінгі таңда елдің 
агроөнеркәсіптік кешенін дамыту ауыл 
шаруашылық өндірісінің төмендеуі, ха-
лықаралық стандарттарға сәйкес келетін 
машиналар мен жабдықтардың болма-
уы сияқты бірқатар өзара байланысты 
мәселелерге тап болып отыр. Ауыл ша-
руашылық техникасының жарамсыз-
дығына байланысты жер нашар өңделу-
де. Жылдан жылға елдің егіс алқабы мен 
мал басы азайып келеді. Материалдар 
мен жабдықтардың бағалары мен ауыл 
шаруашылық өнімдерінің бағалары ара-
сындағы, сондай-ақ шикізат сатып алу 
бағалары мен азық-түліктің соңғы баға-
лары арасындағы пропорцияда ауыл ша-
руашылық өндірушілер үшін қолайсыз 
өзгерістер орын алып отыр.

Сонымен қатар, Қырғызстан үкіметінің 
қолжетімді несие беру бойынша күш-жі-
геріне қарамастан, ауыл шаруашылық 
кәсіпорындары жеткіліксіз несие көлемі, 
оларды алудың күрделі рәсімдері, жоға-
ры пайыздық мөлшерлемелер және т.б. 
қаржыландыру мәселелерін бастан өт-
керуде. Жоғарыда аталған мәселелерді 
шешу – ауыл шаруашылығы секторын 
мемлекеттік реттеудің басты міндеті.

Тікелей шетелдік инвестицияларды 
тарту мемлекеттік реттеуде және ауыл 
шаруашылығын одан әрі дамытуда маңы-
зды рөл атқарады. Дегенмен, елдегі ауыл 
шаруашылығының ағымдағы қанағатта-
нарлықсыз жағдайына байланысты ин-
весторлар инвестиция салуға мүдделілік 
танытып отырған жоқ. Аграрлық сек-
тор заманауи талаптарға сәйкес келмей, 
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ние прямых иностранных инвестиций. 
Однако инвесторы не заинтересованы 
вкладывать средства из-за нынешне-
го неудовлетворительного состояния 
сельского хозяйства в стране. Аграрная 
отрасль не отвечает современным тре-
бованиям и продолжает оставаться низ-
коэффективной и низкорентабельной. 
Следует отметить, что урожайность сель-
скохозяйственных культур и продуктив-
ность животноводства в Кыргызстане все 
еще не достигли уровня 1990 года.

Тем не менее, государство не бездей-
ствует и принимает меры, чтобы стиму-
лировать рост сельскохозяйственного 
производства. 3 февраля 2017 года пра-
вительство Кыргызстана приняло по-
становление, согласно которому был 
утвержден проект «Финансирование 
сельского хозяйства – 5». Цель данного 
проекта заключается в оказании государ-
ственной поддержки субъектам предпри-
нимательства и физическим лицам для 
дальнейшего развития животноводства, 
растениеводства и сельскохозяйственной 
кооперации путем обеспечения доступ-
ными и льготными кредитными средства-
ми. В рамках проекта, срок реализации 
которого составляет 36 месяцев, ферме-
рам и крестьянским хозяйствам в течение 
2017 года выдавались кредиты по льгот-
ным процентным ставкам. Источниками 
финансирования стали бюджет страны на 
2017-2019 годы и средства коммерческих 
банков и финансово-кредитных органи-
заций. В итоге в 2017 году коммерческие 
банки выдали сельским товаропроизво-
дителям кредитов на сумму 6683,9 млн. 
сомов (96 млн. долл.), из них на растени-
еводство выдано 3039 кредитов на сумму 
1125,4 млн. сомов (16 млн. долл.), на жи-
вотноводство – 11842 кредитов на сумму 
4126,3 млн. сомов (59 млн. долл.), а на 
агропереработку – 282 кредита на сумму 
1432,3 млн. сомов (20 млн. долл.).

Эти и другие меры государственно-
го регулирования дают свои результаты. 
Несмотря на сохраняющиеся трудности, 
за последние два года в экономике Кы-
ргызстана наблюдается положительная 
динамика роста, определенный вклад в 

тиімділігі мен кірісі төмен болып қалуда. 
Қырғызстандағы егістік өнімділігі мен 
мал шаруашылығы өнімділігі әлі де 1990 
жылғы деңгейге жете алмағанын атап өт-
кен жөн.

Дегенмен, мемлекет бейтарап қалмай, 
ауыл шаруашылық өндірісінің өсуін ын-
таландыру бойынша шаралар қабылда-
уда. 2017 жылғы 3 ақпанда Қырғызстан 
үкіметі «Ауыл шаруашылығын қаржы-
ландыру – 5» жобасын мақұлдау туралы 
қаулы қабылдады. Бұл жобаның мақсаты 
қолжетімді және жеңілдікті несие беру 
арқылы мал шаруашылығы, өсімдік ша-
руашылығы және ауыл шаруашылық ко-
оперативтерін одан әрі дамыту бойын-
ша шаруашылық субъектілері мен жеке 
тұлғаларға мемлекеттік қолдау көрсету 
болып табылады. Іске асыру мерзімі 36 
ай болатын жоба шеңберінде 2017 жылы 
фермерлер мен шаруа қожалықтарына 
жеңілдікті пайыздық мөлшерлемемен 
несие берілді. 2017-2019 жылдарға ар-
налған республикалық бюджет және ком-
мерциялық банктер мен қаржы-несие 
ұйымдарының қаражаты қаржыландыру 
көздері болды. Нәтижесінде, 2017 жылы 
коммерциялық банктер ауылдық өн-
дірушілерге 6683,9 млн. сом (96 млн. дол-
лар) көлемінде несие берді, оның ішінде 
өсімдік шаруашылығына 1125,4 млн. сом 
(16 млн. доллар) көлемінде 3039 несие, 
мал шаруашылығына 4126,3 млн. сом (59 
млн. доллар) көлемінде 11842 несие және 
агроөңдеу үшін 1432,3 млн. сом (20 млн. 
доллар) көлемінде 282 несие берілді.

Мемлекеттік реттеудің бұл шаралары өз 
нәтижелерін беруде. Артта қалған қиын-
дықтарға қарамастан, соңғы екі жылда 
Қырғызстан экономикасында оң өзгері-
стер байқалды, бұған ауыл шаруашылығы 
да белгілі бір үлес қосты. 2017 жылы елде 
жалпы 207,4 млрд. сом (2,99 млрд. доллар) 
көлемінде ауыл шаруашылығы өнімдері 
өндірілді, бұл 2016 жылға қарағанда 2,2%-
ға артық. Егістің жалпы ауданы 1,206,6 
мың гектарды құрады, бұл 2016 жылмен 
салыстырғанда 14,2 мың гектарға немесе 
1,2%-ға артық. Бидай түсімі 2016 жылға 
қарағанда 16,5 мың тоннаға артып, 829,8 
мың тоннаға жетті. Сондай-ақ, елде 395 
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который вносит и сельское хозяйство. По 
итогам 2017 года в стране произведено 
валовой продукции сельского хозяйства 
на сумму 207,4 млрд. сомов (2,99 млрд. 
долл.), что на 2,2% больше, чем в 2016 
году. Общая посевная площадь сельско-
хозяйственных культур составила 1206,6 
тыс. га, что на 14,2 тыс. га, или на 1,2 %, 
больше по сравнению с 2016 годом. Уро-
жай пшеницы составил 829,8 тыс. тонн, 
что 16,5 тыс. тонн больше показателя 2016 
года. Произведено 395 тыс. тонн мяса в 
живой массе, что на 6,5 тыс. тонн, или на 
1,7 %, больше, чем в 2016 году.

Как заявляется в программных доку-
ментах правительства, стратегическими 
задачами агрополитики Кыргызстана яв-
ляются формирование конкурентоспо-
собного агропромышленного произ-
водства, обеспечивающего интеграцию 
в мировое сельскохозяйственное про-
изводство, повышение качества жиз-
ни сельского населения,  производство 
экологически чистых продуктов питания 
и сохранение природных ресурсов для 
аграрного производства. Осуществление 
данных задач приведет к продолжению 
государственной поддержки аграрного 
сектора на качественно новом и более 
эффективном уровне. По всей видимости, 
правительство будет отдавать приоритет 
созданию региональных кооперативных 
агропромышленных комплексов, по-
скольку укрупнение сельских товаропро-
изводителей позволит обеспечить опти-
мизацию производственных процессов 
за счет интеграции всех звеньев цепочки 
добавленной стоимости. В растениевод-
стве будет сделан упор на внедрение ин-
новационных технологий, таких как ка-
пельное орошение, а в животноводстве 
будет создана информационная система 
учета скота. С целью повышения экспорт-
ного потенциала сельскохозяйственного 
сектора в Кыргызстане также будут по-
строены фитосанитарные и ветеринар-
ные лаборатории.

Правительство Кыргызстана ставит в 
качестве главной цели своей макроэко-
номической политики на данном этапе 
обеспечение условий для устойчивого 

мың тонна тірі салмақта ет өндірілген, бұл 
2016 жылмен салыстырғанда 6,5 мың тон-
наға немесе 1,7%-ға артық.

Мемлекеттік саясат құжаттарында көр-
сетілгендей, Қырғызстанның аграрлық 
саясатының стратегиялық мақсаттары 
әлемдік ауыл шаруашылық өндірісіне ин-
теграцияланған бәсекеге қабілетті агроө-
неркәсіптік өндірісті құру, ауыл халқының 
өмір сүру сапасын арттыру, экологиялық 
таза тамақ өнімдерін өндіру және ауыл 
шаруашылық өндірісі үшін табиғи ре-
сурстарды қорғау болып табылады. Осы 
міндеттерді орындау аграрлық секторды 
мемлекеттік қолдауды сапасы жағынан 
жаңа, тиімді деңгейде жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. Үкімет аймақтық коопе-
ративтік агроөнеркәсіп кешендерін құруға 
басымдық беруі мүмкін. Себебі ауылдық 
өндірушілерді шоғырландыру қосылған 
құн тізбегінің барлық кезеңдерін біріктіру 
арқылы өндірістік үдерістерді оңтайлан-
дыруды қамтамасыз етеді. Өсімдік шару-
ашылығында тамшылатып суару сияқты 
инновациялық технологияларды енгізу-
ге баса назар аударылатын болады, ал 
мал шаруашылығында мал басын есеп-
ке алудың ақпараттық жүйесі құрылатын 
болады. Сонымен қатар, Қырғызстанда 
аграрлық сектордың экспорттық әлеуетін 
арттыру үшін фитосанитариялық және ве-
теринарлық зертханалар салынатын бо-
лады.

Бүгінгі таңда Қырғызстан үкіметінің 
макроэкономикалық саясатының басты 
мақсаты – ауыл шаруашылығының және 
жалпы экономиканың тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету. Көріп отырғанымыздай, 
Қырғызстанда ауыл шаруашылығын мем-
лекеттік реттеу агроөнеркәсіп өндірісінің 
біртіндеп қалпына келуіне және әлеуетін 
арттыруға ықпал етеді. Ірі ұлттық жоба-
ларды іске асыру, мемлекеттік активтерді 
тиімді басқару және мемлекеттік реттеу 
жүйесін реформалау арқылы мақсатты 
макроэкономикалық көрсеткіштерге қол 
жеткізілетін болады. Қырғызстанның Еу-
разиялық экономикалық одаққа (ЕАЭО) 
мүшелігі қосымша тұрақтылық пен эко-
номикалық дамуды қамтамасыз етудің 
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негізгі факторларының бірі болады. ЕЭ-
О-дан басқа, Қырғызстанның Еуропа-
лық Одақтан GSP+ (Generalized System 
of Preferences – жалпыға бірдей жеңілдік 
жүйесі) мәртебесін алуы да оң өзгерістер-
ге ықпал етеді. Бұл елден тыс жерлерде 
ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру және Қы-
рғызстанның ауыл шаруашылық өнім-
дерін Еуропа елдеріне экспорттауды ын-
таландыруға мүмкіндік береді. Жоғарыда 
айтылғандарға сүйенсек, Қырғызстанның 
ауыл шаруашылығы неғұрлым табысты 
дамитын болса, Қырғызстан халқының 
тұрмыс деңгейі соғұрлым жоғары бола-
тынын айтуға болады.

развития сельского хозяйства и экономи-
ки в целом. Как мы видим, государствен-
ное регулирование сельского хозяйства в 
Кыргызстане способствует постепенному 
оживлению и повышению потенциала 
агропромышленного производства. Це-
левые макроэкономические показате-
ли будут достигаться через реализацию 
крупных национальных проектов, эффек-
тивное управление государственными 
активами и реформирование системы 
государственного регулирования. Член-
ство Кыргызстана в Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС) будет выступать 
одним из основных факторов обеспе-
чения дополнительной устойчивости и 
экономического развития. Помимо ЕАЭС, 
позитивным изменениям способству-
ет и получение Кыргызстаном от Евро-
пейского союза статуса ВСП+ (всеобщая 
система преференций), которая создает 
возможности для повышения конкурен-
тоспособности сельхозпроизводителей 
за пределами страны и налаживания 
экспорта кыргызской агропродукции в 
европейские страны. На основании вы-
шеизложенного можно утверждать, что 
чем успешнее будет развиваться сельское 
хозяйство Кыргызстана, тем выше будет 
уровень жизни кыргызстанцев.
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Широко распространено мнение, что 
малые и средние предприятия (МСП) 
очень важны для экономического ро-
ста. По данным Всемирного банка, такие 
предприятия обеспечивают до 45% общей 
занятости и до 33% ВВП в развивающих-
ся странах. Поскольку на МСП приходит-
ся более 90% всех предприятий в мире, 
острая конкуренция между ними ведет к 
увеличению их расходов на исследова-
ния и разработки (НИОКР), что приводит 
к снижению безработицы и содействует 
экономическому росту.

Поскольку МСП очень важны в пере-
ходной экономике с высоким уровнем 
государственных предприятий, неудиви-
тельно, что Казахстан как страна с пере-
ходной экономикой готов увеличить долю 
МСП в своей национальной экономике. 
Правительство поддерживает МСП через 
различные агентства и механизмы, вклю-
чая департамент развития предпринима-
тельства (ДРП) Министерства индустрии и 
торговли, который разрабатывает государ-
ственную политику в области предприни-
мательства и регулирует развитие в сфере 
поддержки предпринимателей. Другими 
учреждениями, которые стремятся содей-
ствовать развитию МСП, являются квазиго-
сударственные компании, такие как Центр 
инжиниринга и трансферта технологий, 
целью которого является повышение кон-
курентоспособности предприниматель-
ства путем организации трансферта новых 
технологий и поддержки инновационной 
деятельности, корпорация по развитию 
и продвижению экспорта «Kaznex», соз-
данный для оказания аналитической под-
держки развитию предпринимательства, 
и фонд развития предпринимательства 

Шағын және орта кәсіпорындар 
(ШОК) экономикалық өсу үшін өте 
маңызды болып табылады. Дүни-
ежүзілік банктің мәліметтері бойынша, 
мұндай кәсіпорындар дамушы елдерде 
жұмыспен қамтудың жалпы көлемінің 
45%-ын және ЖІӨ-нің 33%-ын құрайды. 
ШОК әлемдегі кәсіпорындардың 90%-
ынан астамын құрағандықтан, олардың 
арасындағы қарқынды бәсекелестік 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-құра-
стырымдық жұмыстардың (ҒЗТҚЖ) 
шығыстарының өсуіне әкеледі, осылай-
ша жұмыссыздықты төмендетіп, эконо-
микалық өсуге жәрдемдеседі.

ШОК жоғары деңгейде мемлекеттік 
кәсіпорындары бар өтпелі экономика-
ларда үлкен маңызға ие болғандықтан, 
дамушы елдердің бірі – Қазақстанның 
өзінің ұлттық экономикасындағы ШОК 
үлесін арттыруға дайын екендігі таңқа-
ларлық жәйт емес. Үкімет шағын және 
орта кәсіпкерлікті әр түрлі агенттіктер 
мен механизмдер арқылы қолдайды, 
солардың бірі – кәсіпкерлік бойын-
ша мемлекеттік саясатты жүзеге асы-
рып, кәсіпкерлерді қолдау саласындағы 
іс-шараларды реттейтін ҚР Индустрия 
және сауда министрлігінің Кәсіпкерлікті 
дамыту департаменті (КДД). Шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамытуға жәрдем-
десуге бағытталған басқа институттар 
арасында жаңа технологиялар транс-
ферін ұйымдастыру және инновациялық 
қызметті қолдау арқылы кәсіпкерліктің 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағыт-
талған түрлі мекемелер бар. Бұған мы-
сал ретінде Инженерлік және техноло-
гиялық трансфер орталығы, кәсіпкерлікті 
дамытуға аналитикалық қолдау көрсету 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

ҚАЗАҚСТАНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА 
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ

Данияр Нурбаев*
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«ДАМУ», созданный в качестве операто-
ра финансовых и консалтинговых услуг. 
Фактически фонд выступает гарантом в 
тех случаях, когда заемщик не имеет обе-
спечения для получения кредита от банка 
второго уровня. Кроме того, фонд покры-
вает до 50% кредитных платежей предпри-
нимателя и предоставляет соответствую-
щие консультационные услуги.

Кроме того, для поддержки деятельно-
сти МСП в Казахстане создаются техно-
парки, бизнес-инкубаторы и специальные 
экономические зоны (СЭЗ). Отличительной 
чертой технопарков в Казахстане является 
отраслевая направленность их деятельно-
сти. Технопарки создаются в основном в 
исследовательских университетах или ис-
следовательских институтах, нацеленных 
на коммерциализацию новых технологий, 
разработанных этими университетами и 
институтами. Что касается бизнес-инкуба-
торов, то они предоставляют необходи-
мые консультационные услуги для новых 
компаний. Кроме того, бизнес-инкубато-
ры предоставляют пространство и обору-
дование для новых компаний в течение 
первых трех лет их существования. Через 
три года компания покидает инкубатор, и 
его место занимает другой стартап. Явля-
ясь одним из основных механизмов раз-
вития МСП, СЭЗ в Казахстане пользуются 
особым правовым режимом, в то время 
как его участники имеют определенные 
экономические преференции. Существуют 
десять СЭЗ: «Астана – новый город», «Мор-
ской порт Актау», «Парк инновационных 
технологий», «Онтустик», «Националь-
ный парк промышленных нефтехимиче-
ских технологий», «Бурабай», «Сарыарка», 
«Павлодар», «Хоргос – Восточные ворота» 
и «Химический парк Тараз». Эти СЭЗ пре-
доставляют своим участникам налоговые 
льготы, например, освобождение на пять 
лет от уплаты отдельных видов налогов, та-
ких как корпоративный подоходный налог, 
земельный налог, налог на недвижимость, 
налог на добавленную стоимость, соци-
альный налог. Кроме того, экономические 
зоны предоставляют таможенные льготы, 
такие как освобождение от таможенных 

үшін құрылған «KAZNEX» экспортты 
дамыту және алға бастыру жөніндегі 
корпорация» АҚ, қаржылық және кон-
салтингтік қызмет көрсету операторы 
ретінде құрылған «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры сияқты квазимемлекеттік 
компанияларды атап өтуге болады. Іс 
жүзінде бұл қор қарыз алушының екінші 
деңгейдегі банктен несие алу үшін кепіл-
дігі болмаған жағдайда кепілгер ретінде 
әрекет етеді. Сонымен қатар, қор кәсіп-
кердің пайыздық төлемдерінің 50%-ын 
өтейді және тиісті кеңес беру қызмет-
терін ұсынады.

Бұған қоса, Қазақстан ШОК қызметін 
қолдау мақсатында технологиялық пар-
ктерді, бизнес-инкубаторларды және 
арнайы экономикалық аймақтарды 
(АЭА) дамытуда. Қазақстандағы техно-
парктердің айрықша ерекшелігі олар-
дың қызметінің секторларға бағытталуы 
болып табылады. Технопарктер негізінен 
университеттер мен институттар шең-
берінде құрылып, осы университеттер 
тарапынан жасалған жаңа технология-
ларды коммерцияландыруды көздейді. 
Бизнес-инкубаторларға келсек, олар 
жаңа компаниялар үшін қажетті кеңес 
беру қызметтерін көрсетеді. Сондай-ақ, 
бизнес-инкубаторлар алғашқы үш жыл-
да жаңа компанияларға арнайы кеңістік 
пен жабдықты ұсынады. Үш жылдан 
кейін компания инкубатордан кетіп, 
оның орнына басқа бір стартап-ком-
пания келеді. ШОК дамытудың негізгі 
механизмдерінің бірі ретінде АЭА Қа-
зақстанда ерекше құқықтық режимге 
ие, ал оның қатысушыларының белгілі 
бір экономикалық артықшылықтары 
бар. Елде он АЭА бар: «Астана – жаңа 
қала», «Ақтау теңіз порты», «Инноваци-
ялық технологиялар паркі», «Оңтүстік», 
«Ұлттық индустриялық мұнай-химия 
технопаркі», «Бурабай», «Сарыарқа», 
«Павлодар», «Қорғас – Шығыс қақпасы» 
және «Тараз химиялық паркі». Бұл АЭА 
өз қатысушыларына салықтық жеңілдік-
тер береді, мысалы, бес жыл бойы кор-
поративтік табыс салығы, жер салығы, 
мүлік салығы, қосылған құн салығы, 
әлеуметтік салық сияқты кейбір салық 
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пошлин при ввозе и вывозе товаров с тер-
ритории СЭЗ.

Деятельность всех этих учреждений 
оказала положительное влияние на ка-
захстанские МСП. Доля МСП в ВВП уве-
личилась с 10,5% в 2005 году до 26,8% в 
2016 году, что является самой высокой 
долей МСП за последние 10 лет. Одна-
ко если мы рассмотрим малые и средние 
предприятия по отдельности, становится 
очевидным, что малый бизнес значитель-
но увеличил свою долю с 2005 года, в то 
время как рост, обеспечиваемый средни-
ми предприятиями, был скромным. Фак-
тически доля малых предприятий в ВВП 
выросла с 8,4% в 2005 году до 22,1% в 2016 
году, тогда как доля средних предприятий 
выросла с 2,1% до 4,7% за тот же период. 
Тем не менее, важно отметить, что доля 
средних предприятий в ВВП была на са-
мом высоком уровне в 2010 году, когда 
она достигла 13,6%. Эта цифра указывает 
на то, что в последнее время Казахстан 
стал больше интересоваться развитием 
малого, а не среднего бизнеса. Действи-
тельно, в настоящее время фонд «ДАМУ» 
и существующие бизнес-инкубаторы в ос-
новном концентрируют свое внимание на 
малых, а не на средних предприятиях.

Фактически в 2016 году 57,4% ВВП Аста-
ны было произведено МСП, что является 
самым высоким показателем в стране. За 
Астаной следуют Западно-Казахстанская 
область и город Алматы с долей МСП в 
их ВВП, составляющей 41,9% и 33,7% со-
ответственно. Если мы посмотрим только 
на долю малого бизнеса в ВВП по регио-
нам, то можно наблюдать тот же рейтинг, 
где Астана стоит на первом месте (49,8%), 
а Западно-Казахстанская область и Алматы 
занимают второе (37,3%) и третье (27,6%) 
места. Если посмотреть на долю средних 
предприятий в ВВП региона, то Астана 
снова занимает первое место (7,6%). На 
втором месте – Северо-Казахстанская об-
ласть с долей средних предприятий в ВВП, 
равной 6,7%, а на третьем - Алматинская 
область, 6,6% ВВП которой приходится на 
средний бизнес.

Важно отметить, что МСП в Казахстане 
произвели товаров и услуг на сумму 19,61 

түрлерінен босатады. Сонымен қатар, 
экономикалық аймақтар АЭА аумағында 
тауарларды импорттау және экспорттау 
кезінде кедендік баж салығынан босату 
сияқты кедендік жеңілдіктер береді.

Барлық осы мекемелердің қызметі 
қазақстандық шағын және орта кәсіп-
керлікке оң әсерін тигізді. ЖІӨ-дегі ШОК 
үлесі 2005 жылы 10,5%-дан 2016 жылы 
26,8%-ға дейін өсті, бұл соңғы 10 жыл-
да ШОК субъектілерінің ЖІӨ-дегі ең көп 
үлесі болып табылады. Алайда, шағын 
және орта кәсіпкерлікке жеке-жеке қа-
райтын болсақ, 2005 жылдан бері шағын 
кәсіпкерліктің үлесі айтарлықтай ұлғай-
ғанын, ал орта кәсіпорындардың өсу 
қарқыны төмен болғанын көруге бола-
ды. Шын мәнінде, ЖІӨ-де шағын кәсіпо-
рындардың үлесі 2005 жылы 8,4%-дан 
2016 жылы 22,1%-ға дейін өсті, ал орта 
кәсіпорындардың үлесі осы кезеңде 
2,1%-дан 4,7%-ға дейін артты. Дегенмен, 
орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі 2010 
жылы ең жоғары деңгейге, яғни 13,6%-
ға жетті. Бұл көрсеткіш Қазақстанның 
соңғы кезеңде орта кәсіпкерліктен гөрі 
шағын кәсіпорындарды дамытуға мүд-
делілік таныта бастағанын көрсетеді. 
Шындығында, қазіргі таңда «Даму» қоры 
мен бизнес-инкубаторлар негізінен орта  
кәсіпкерлік субъектілеріне емес, шағын 
кәсіпорындарға ерекше назар аударуда.

Іс жүзінде, 2016 жылы Астананың 
ЖІӨ-нің 57,4%-ы ШОК тарапынан өн-
дірілді, бұл елдегі ең жоғары көрсеткіш 
болып табылады. Астанадан кейін Батыс 
Қазақстан облысы мен Алматы қала-
сы келеді. Олардың ЖІӨ-деріндегі ШОК 
үлесі тиісінше 41,9% және 33,7% шама-
сында. Тек қана шағын кәсіпорындар-
дың ЖІӨ-дегі үлесін өңірлер бойынша 
қарастырғанда, дәл сол ретті байқауға 
болады. Астана бірінші орында (49,8%), 
Батыс Қазақстан облысы мен Алма-
ты тиісінше екінші (37,3%) және үшінші 
(27,6%) орында. Орташа кәсіпорындар-
дың аймақтық ЖІӨ-дегі үлесін қара-
стырсақ, Астана тағы да бірінші орынға 
ие болады (7,6%). Орта кәсіпорындар-
дың ЖІӨ-дегі үлесі 6,2% болып табыла-
тын Солтүстік Қазақстан облысы екінші 
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трлн. тенге (57,31 млрд. долл.) в 2016 году. В 
частности, субъекты малого бизнеса про-
извели товаров и услуг на сумму 13,57 трлн. 
тенге (39,65 млрд. долл.), в то время как 
предприятия среднего бизнеса произвели 
3,48 трлн. тенге (10,17 млрд. долл.). Кроме 
того, индивидуальные предприниматели 
и сельскохозяйственные производители 
(земледельцы и животноводы) произвели 
товаров и услуг на сумму 1,51 трлн. тенге 
(4,41 млрд. долл.) и 1,04 триллиона тенге 
(3,03 млрд. долл.) соответственно. Число 
людей, занятых в малом и среднем биз-
несе, а также в качестве индивидуальных 
предпринимателей и фермеров, выросло 
на 71,3% с 2005 по 2016 год и достигло 3,16 
млн. человек. Из них 1,29 млн. человек 
были индивидуальными предпринимате-
лями (40,67%), а 1,25 млн. человек (39,4%) 
были заняты в субъектах малого предпри-
нимательства, в то время как оставшиеся 
19,9% были заняты в субъектах среднего 
бизнеса, а также в качестве земледельцев 
и животноводов.

Приведенная выше информация ука-
зывает на то, что МСП в Казахстане на-
ходятся в хорошей форме и постепенно 
растут. Однако, поскольку текущая доля 
МСП в ВВП составляет 25%, Казахстану все 
еще необходимо ускорить развитие МСП, 
чтобы достичь средней доли МСП в ВВП 
развивающихся стран, которая составля-
ет более 33%. Таким образом, МСП в Ка-
захстане не полностью исчерпали свой 
потенциал роста. Поэтому правительство 
должно продолжать свою деятельность, 
связанную с поддержкой МСП.

орында, ал ЖІӨ-де орта кәсіпорындар-
дың үлесі 6,1%-ды құрайтын Алматы қа-
ласы болса үшінші орында келеді.

2016 жылы Қазақстандағы шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілері 19,61 
трлн. теңге (57,31 млрд. доллар) көлемін-
де тауарлар мен қызметтер өндіргенін 
атап өту маңызды. Атап айтқанда, шағын 
кәсіпорындар 13,57 трлн. теңге (39,65 
млрд. доллар) көлемінде тауарлар мен 
қызметтерді өндірсе, орта кәсіпкер-
лік субъектілері 3,48 трлн. теңге (10,17 
млрд. доллар) өндірді. Бұдан басқа, жеке 
кәсіпкерлер мен егіншілік және мал 
шаруашылығымен айналысатын фер-
мерлер тиісінше 1,51 трлн. теңге (4,41 
млрд. доллар) және 1,04 трлн. теңге (3,03 
млрд. доллар) көлемінде тауарлар мен 
қызметтер өндірді. Шағын және орта 
кәсіпкерлікте жұмыс істейтін адамдар-
дың, жеке кәсіпкерлердің және фермер-
лердің саны 2005 жылдан 2016 жылға 
қарай 71,3%-ға артып, 3,16 млн. адамға 
жетті. Оның ішінде 1,29 млн. адам жеке 
кәсіпкер (40,67%), 1,25 млн. адам (39,4%) 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінде жұ-
мыс істейді, ал қалған 19,9% орта кәсіпо-
рындарда және ауыл шаруашылығы мен 
мал шаруашылығы фермаларында жұ-
мыспен қамтылды.

Жоғарыда келтірілген ақпарат Қа-
зақстанның шағын және орта кәсіпорын-
дарының жағдайы жақсы екенін және 
бірте-бірте өсіп келе жатқанын көрсе-
теді. Дегенмен, қазіргі таңда ЖІӨ-дегі 
ШОК үлесі 25%-ды құрағандықтан, Қа-
зақстан дамушы елдердің ЖІӨ-дерінде-
гі орташа ШОК үлесіне жету үшін ШОК 
дамуын күшейтуі керек. Аталмыш көр-
сеткіш дамушы елдерде 33%-дан асады. 
Осылайша, Қазақстандағы шағын және 
орта кәсіпкерліктер өсу әлеуетін әлі то-
лығымен пайдаланбаған. Сондықтан, 
мемлекет ШОК қолдауға байланысты 
қызметін жалғастырған жөн.
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Как и ожидалось, президент России Вла-
димир Путин издал новый пакет майских 
указов, который содержит 150 задач, ко-
торые должны быть выполнены в течение 
2018-2024 годов федеральными и мест-
ными органами исполнительной власти, 
начиная сразу после инаугурации Путина 
на четвертый президентский срок. Доку-
мент чрезвычайно важен, поскольку он в 
определенной степени объясняет общий 
план действий правительства России в от-
ношении развития страны на предстоящие 
шесть лет.

Новые майские указы включают широ-
кий спектр жизненно важных вопросов, 
таких как экономическое развитие и де-
мографический рост, социальные льготы, 
образование, здравоохранение, оборона, 
наука и многие другие. Например, новые 
майские указы включают такие первооче-
редные задачи, как обеспечение устойчи-
вого естественного прироста населения в 
России; увеличение продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 
2030 году; обеспечение последовательно-
го роста реальных доходов домохозяйств; 
снижение нынешнего уровня бедности 
вдвое и т. д. Однако наиболее сложной и 
специфической задачей в новых майских 
указах является превращение России в пя-
тую по величине экономику мира по па-
ритету покупательной способности (ППС), 
обеспечивая темпы экономического роста 
выше, чем среднемировые показатели, а 
также сохраняя макроэкономическую ста-
бильность и сдерживая уровень инфляции 
ниже 4,0%. По данным Всемирного банка, 
в настоящее время Россия является 11-й 
экономикой мира по размеру ВВП, изме-
ряемого в текущих долларах США, и 6-й 

Ресей Федерациясының Президенті 
Владимир Путин төртінші президенттік 
мерзімге тағайындалғаннан кейін 2018-
2024 жж. аралығында федералдық және 
жергілікті атқарушы органдар тара-
пынан жүзеге асырылатын 150 міндет-
тен тұратын жаңа Мамыр жарлықтарын 
шығарған болатын. Бұл құжат белгілі бір 
дәрежеде Ресей үкіметінің алдағы алты 
жылға арналған елдің дамуы жөніндегі 
ұлттық іс-қимыл жоспарын айқындауы-
на байланысты зор маңызға ие.

Мамыр айында қабылданған жаңа 
жарлықтар экономикалық даму және 
демографиялық өсу, әлеуметтік жеңіл-
діктер, білім беру, денсаулық сақтау, 
қорғаныс, ғылым және басқа да көп-
теген маңызды мәселелерді қамтиды. 
Мәселен, жаңа Мамыр жарлықтары 
Ресейде тұрақты түрде халықтың та-
биғи өсуін қамтамасыз ету; өмір сүру 
ұзақтығын 2024 жылға қарай 78 жасқа, 
ал 2030 жылға қарай 80 жасқа дейін 
өсіру; үй шаруашылықтарының нақты 
табыстарының тұрақты өсуін қамта-
масыз ету; кедейлік деңгейін екі есеге 
төмендету және т.б. сияқты маңызды ба-
сым міндеттерді қамтиды. Алайда, жаңа 
Мамыр жарлықтарындағы ең күрделі 
міндет – Ресейдің экономикалық өсу 
қарқынын әлемдік орташа көрсеткіштен 
асыру және сатып алу қабілетінің па-
ритеті (СҚП) бойынша әлемдегі бесінші 
ірі экономикаға айналу. Сонымен қа-
тар, жарлықтарда макроэкономикалық 
тұрақтылықты сақтап, инфляцияны 4%-
дан төмен деңгейде ұстау көзделген. Дү-
ниежүзілік банктің деректері бойынша, 
қазіргі уақытта Ресей ағымдағы АҚШ 
долларымен өлшенетін ЖІӨ бойынша 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ДЛЯ 
ЧЕТВЕРТОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СРОКА ПУТИНА
ПУТИННІҢ ТӨРТІНШІ ПРЕЗИДЕНТТІК МЕРЗІМІНДЕГІ 

РЕСЕЙДІҢ ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ  

Канат Маханов*

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. username1006@gmail.com
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по величине экономикой по размеру ВВП 
по ППС. В результате, чтобы стать пятой по 
величине экономикой по ППС, российская 
экономика должна расти со скоростью бо-
лее 3,5% в год в течение следующих шести 
лет, при этом остальные экономики долж-
ны в среднем расти такими же темпами, 
как и в течение предыдущих шести лет.

Резкое снижение цен на нефть в 2014 
году ознаменовало начало последнего 
экономического спада в России, который 
привел к двухлетнему периоду с отрица-
тельным ростом, ставшим самой продол-
жительной рецессией с 1996 года. Несмо-
тря на то, что экономический рост в 1,5% 
в 2017 году был весьма вялым, существен-
но отстав от среднемирового показателя 
в 3,1%, он был представлен президентом 
Путиным как явный признак восстанов-
ления экономики. Согласно официальной 
ежеквартальной статистике Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сии (Росстат) по ВВП, положительная тен-
денция сохранилась и в первом квартале 
2018 года, когда реальный ВВП увеличился 
на 1,3%, а промышленный сектор вырос 
на 2,8% по сравнению с тем же периодом 
2017 года. В данной связи это может по-
казаться основанием для определенного 
оптимизма. Однако следует учитывать, что 
рост российского ВВП в течение первого 
квартала, а также в течение 2017 года во 
многом был обусловлен положительной 
динамикой цен на нефть. Вместе с тем в 
июне 2018 года Министерство экономиче-
ского развития России пересмотрело свои 
прогнозы относительно роста ВВП и пони-
зило ожидаемый рост ВВП с 2,1% до 1,9% 
в 2018 году и с 2,2% до 1,4% в 2019 году. 
Среди причин пересмотра прогнозов – ге-
ополитическая неопределенность, слабый 
рост промышленности и демографические 
проблемы.

По предварительным оценкам, для ре-
ализации новых майских указов потре-
буется около 25 трлн. рублей (396 млрд. 
долл.), или почти 31% ВВП. Несмотря на 
то, что большая часть расходов уже была 
запланирована в государственном бюдже-
те, необходимо изыскать дополнительные 
средства в размере 8 трлн. рублей (126,9 

әлемнің 11-ші экономикасы және СҚП 
бойынша есептелген ЖІӨ тұрғысынан 
әлемнің 6-шы ірі экономикасы болып 
табылады. СҚП тұрғысынан бесінші үл-
кен экономикаға айналу үшін Ресей эко-
номикасы алдағы алты жылда жыл сай-
ын 3,5%-дан жоғары мөлшерде өсуі тиіс, 
ал қалған экономикалар алдыңғы алты 
жылдағы қарқынмен өседі деп болжа-
нуда.

2014 жылы мұнай бағасының күрт 
төмендеуі Ресейде соңғы экономикалық 
құлдырауға алып келді. Бұл 1996 жылдан 
бері ең ұзақ құлдырау болып табылатын 
екі жылдық теріс өсу кезеңіне себеп бол-
ды. Құлдыраудан кейін 2017 жылы 1,5%-
ды құраған экономикалық өсім өте баяу 
болып, 3,1%-дық әлемдік орташа көр-
сеткіштен артта қалса да, Президент Пу-
тин бұл өсу көрсеткішін экономикалық 
қалпына келудің айқын белгісі ретінде 
қабылдады. Ресей Федералдық мемле-
кеттік статистика қызметі (Росстат) жа-
риялаған ЖІӨ бойынша тоқсан сайынғы 
ресми статистикалық мәліметтерге сәй-
кес, 2017 жылдың ұқсас кезеңімен салы-
стырғанда нақты ЖІӨ-нің 1,3%-ға және 
өнеркәсіптік сектордың 2,8%-ға өскенін 
және 2018 жылдың бірінші тоқсанында 
бұл үрдістің жалғасқанын көруге бо-
лады. Бұл белгілі бір оптимизмге негіз 
болуы мүмкін. Дегенмен, 2018 жылдың 
бірінші тоқсаны мен 2017 жылы Ресей 
ЖІӨ-нің өсуі негізінен мұнай бағасының 
оң үрдісіне байланысты болғанын еске-
ру керек. Алайда, 2018 жылдың маусым 
айында Ресейдің Экономикалық даму 
министрлігі ЖІӨ-нің өсіміне қатысты 
болжамдарын қайта қарап, күтілген ЖІӨ 
өсімін 2018 жыл үшін 2,1%-дан 1,9%-ға, 
ал 2019 жыл үшін 2,2%-дан 1,4%-ға дей-
ін төмендетті. Бұл болжамдар геосаяси 
белгісіздік, индустриалды өсудің әлсіздігі 
және демографиялық мәселелерге бай-
ланысты қайта қаралды.

Алдын ала болжамдарға сәйкес, ма-
мыр айында қабылданған жаңа жар-
лықтарды жүзеге асыру үшін 25 трлн. 
рубль (396 млрд. доллар) немесе ЖІӨ-
нің шамамен 31%-ы қажет. Шығыстар-
дың басым бөлігі мемлекеттік бюджетте 
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млрд. долл.), что увеличит расходы фе-
дерального бюджета на 7% ежегодно в 
течение 2018-2024 годов. На самом деле 
это будет сложной задачей, поскольку на 
сегодняшний день финансовые условия в 
России очень ограниченные. Например, 
общий государственный долг России с 
начала 2018 года вырос на 2,6% и достиг 
51,1 млрд. долл. Уже принято решение о 
заимствовании 1,7 трлн. рублей (27 млрд. 
долл.) для покрытия расходов по выпол-
нению майских указов на 2019–2021 годы, 
что увеличит отношение государственно-
го долга к ВВП с 14% до 16,6%. Несмотря 
на то, что нынешний уровень задолжен-
ности можно считать безопасным, значи-
тельная часть финансового бремени будет 
возложена на регионы, шесть из которых 
в настоящее время имеют большие долги 
при уровнях задолженности, значительно 
превышающих 100% по отношению к до-
ходам их региональных бюджетов. Общий 
долг регионов на данный момент состав-
ляет 2,17 трлн. рублей (34,3 млрд. долл.).

Принимая во внимание экономиче-
ские санкции и сложные экономические 
условия, с которыми сталкивается Рос-
сия, представляется, что остальная часть 
средств, которые необходимы для дости-
жения целей, указанных в майских указах, 
будет, скорее всего, покрыта самим насе-
лением, что определенно повышает уро-
вень недовольства и недоверия россиян 
к власти. Так, например, с 2019 года налог 
на добавленную стоимость (НДС) будет 
повышен с 18% до 20%, что, по оценкам, 
будет приносить в бюджет дополнительно 
600 млрд. рублей (9,3 млрд. долл.) доходов 
в год. Еще одним непопулярным решени-
ем в этой связи является пенсионная ре-
форма, которая повысит пенсионный воз-
раст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для 
женщин. Уже подсчитано, что реализация 
этого закона позволит сократить число 
пенсионеров на 5 млн. и сэкономить 1,5 
трлн. рублей (23,8 млрд. долл.) к 2024 году. 
Кроме того, начиная с 2019 года, пример-
но с 14 млн. самостоятельно занятых граж-
дан будет взиматься налог в размере от 3% 
до 6% их дохода. Сначала он будет введен 
в тестовом режиме только в четырех ре-

жоспарланғанына қарамастан, 2018-
2024 жылдар аралығында федералдық 
бюджеттің шығындарын жылына 7%-ға 
арттыратын 8 трлн. рубль (126,9 млрд. 
доллар) көлемінде қосымша қаражат 
табу қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі 
таңда Ресейдегі қаржылық жағдай өте 
қиын болғандықтан, бұны жүзеге асыру 
қиынға соғуы мүмкін. Мәселен, Ресей 
үкіметінің жалпы мемлекеттік қарызы 
2018 жылдың басынан бері 2,6%-ға ар-
тып, 51,1 млрд. долларға жетті. 2019-
2021 жылдарға арналған Мамыр жар-
лықтарын жүзеге асыру шығындарын 
қанағаттандыру үшін 1,7 трлн. рубль (27 
млрд. доллар) қарыз алу шешімі қабыл-
данды. Бұл мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-
ге қатынасын 14%-дан 16,6%-ға дейін 
арттырады. Қарыздың ағымдағы дең-
гейін қауіпсіз деп санауға болатынына 
қарамастан, қаржылық ауыртпалықтың 
елеулі бөлігі қазіргі уақытта аймақтық 
бюджет кірістеріне қарағанда қарыз 
деңгейі 100%-дан жоғары алты аймаққа 
жүктелетін болады. Жалпы аймақтық 
қарыз қазіргі уақытта 2,17 трлн. рубльді 
(34,3 млрд. доллар) құрайды.

Ресейге қарсы экономикалық санкци-
ялар және қиын экономикалық жағдай-
лар ескерілгенде мамыр айындағы жар-
лықтарда белгіленген мақсаттарға қол 
жеткізу үшін қажетті қаражаттың қалған 
бөлігі халық тарапынан қамтамасыз 
етілетін тәрізді. Бұл белгілі бір дәрежеде 
Ресей азаматтарының наразылығы мен 
үкіметке сенімсіздігін арттыруы мүмкін. 
Мысалы, 2019 жылдан бастап қосылған 
құн салығы (ҚҚС) 18%-дан 20%-ға дей-
ін көтеріледі. Бұл жыл сайын қосымша 
600 млрд. рубль (9,3 млрд. доллар) бюд-
жет кірісін қамтамасыз етеді. Халықтың 
жылы көзқарасына ие болмаған тағы 
бір шешім зейнетке шығу жасын ерлер 
үшін 65-ке, ал әйелдер үшін 63-ке дейін 
көтеруді көздейтін зейнетақы реформа-
сы болып табылады. Бұл заңның орын-
далуы 2024 жылға қарай зейнеткерлік 
жастағы адамдардың санын 5 млн.-ға 
қысқартып, 1,5 трлн. (23,8 млрд. доллар) 
қаражат қамтамасыз етеді деп күтілу-
де. Оның үстіне, 2019 жылдан бастап 
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гионах России, а затем будет применяться 
во всей стране. Таким образом, становится 
ясно, что расходы на выполнение майских 
указов будут взиматься с населения.

Выполнение майских указов, вероят-
но, станет самой сложной задачей, кото-
рая ознаменует четвертый президентский 
срок президента Путина и определит в 
значительной степени экономическую по-
литику России до 2024 года. Хотя преследу-
емые цели являются сугубо позитивными 
и предназначены для повышения благо-
состояния населения России, возможные 
риски и последствия, вытекающие из реа-
лизации плана, могут нанести ущерб рос-
сийской экономике. Одним из них является 
риск сокращения личного потребления, на 
которое приходится более половины ВВП, 
вследствие тяжелого налогового бреме-
ни. В результате меньший располагаемый 
доход приведет к снижению потребления, 
и вся экономика может замедлиться, что 
будет означать провал всех благих на-
мерений правительства. Еще один риск 
заключается в том, что регионы России с 
высокой задолженностью могут потерять 
свою фискальную автономию. Так, два из 
83 регионов России уже находятся под фе-
деральным налоговым контролем из-за 
слишком большого долга. Следователь-
но, если регионы продолжат накапливать 
долги, еще четыре региона с коэффици-
ентами задолженности более 100% также 
могут потерять свою фискальную автоно-
мию. Тем самым новый шестилетний пре-
зидентский срок Владимира Путина будет 
отмечен борьбой за экономический рост 
любой ценой и жесткой фискальной поли-
тикой.

шамамен 14 млн. өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған азаматқа табыстарының 3%-
нан 6%-на дейінгі мөлшерде салық са-
лынатын болады. Бұл алдымен Ресейдің 
төрт аймағында, содан кейін бүкіл ел 
аймағында жүзеге асырылатын болады. 
Осылайша, мамыр айында қабылданған 
жарлықтардың орындалуына жұмса-
латын шығындардың халық тарапынан 
өтелуі жоспарлануда.

Мамыр айындағы жарлықтардың 
орындалуы Президент Путиннің төртін-
ші президенттік мерзімін белгілейтін 
және 2024 жылға дейін Ресейдің эконо-
микалық саясатын айтарлықтай дәреже-
де кеңейтетін ең қиын міндеттердің бірі 
болмақ. Көзделген мақсаттар оң болға-
нымен және ресейлік халықтың әл-а-
уқатын жақсартуға бағытталғанымен, 
жоспардың іске асырылуынан туындай-
тын ықтимал қауіп-қатерлер мен олар-
дың салдары Ресей экономикасына зиян 
тигізуі мүмкін. Олардың бірі – ауыр са-
лық ауыртпалығының салдарынан ЖІӨ-
нің жартысынан астамын құрайтын жеке 
тұтынудың қысқару қаупі. Қолдағы та-
быс мөлшері неғұрлым аз болса, тұтыну 
деңгейі соғұрлым аз болып, бүкіл эконо-
миканың бәсеңдеуіне әкелуі мүмкін. Бұл 
үкіметтің барлық оң сипаттағы мақсат-
тарының сәтсіздікке ұшырауына себеп 
болуы мүмкін. Тағы бір қатер – Ресейдің 
қарыз деңгейі жоғары аймақтарының 
салықтық автономиясын жоғалтуына 
қатысты. Ресейдің 83 аймағынан екеуі 
тым көп қарызға ие болғандықтан фе-
дералдық қаржы бақылауына алынды. 
Осыған байланысты аймақтардың қа-
рызы жинала берсе, қарыз коэффици-
енттері 100%-дан асатын тағы төрт ай-
мақ өздерінің салықтық автономиясын 
жоғалтуы мүмкін. Сондықтан, Владимир 
Путиннің жаңа алты жылдық президент-
тік мерзіміндегі ең басты мәселелердің 
бірі осы қатаң қаржы саясатының эко-
номикалық өсуге әсерін бақылау үдерісі 
болады.       
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

Согласно отчету, опубликованному 
Национальным банком Казахстана (НБК) 
31 января 2018 года, инвестиции в евро, 
осуществленные физическими лицами, 
были наиболее прибыльными в эквива-
ленте национальной валюты среди других 
финансовых инструментов в 2017 году. 
Было отмечено, что в 2017 году депозиты 
физических лиц в евро принесли прирост 
доходов в размере около 15,3%. Более 
того, в 2017 году хранение денег в евро 
без каких-либо вложений привело к ро-
сту доходов примерно на 13,1%. Между 
тем, депозиты в долларах США, казахстан-
ских тенге и российских рублях принесли 
около 1,7%, 14,9% и 13,4% роста доходов 
соответственно. Таким образом, курс евро 
к тенге приобретает все больший интерес 
у населения страны, и важно взглянуть на 
его текущую и будущую динамику.

В целом, евро не является очень попу-
лярным инвестиционным инструментом 
среди граждан страны. Например, в 2017 
году доля евро в общем объеме валют-
ных торгов на Казахстанской фондовой 
бирже (KASE) составила всего около 6,5%. 
Несмотря на то, что страны Европейского 
валютного союза (ЕВС) являются основ-
ными торговыми партнерами Казахстана, 
евро широко не используется. Например, 
по данным Статистического комитета 
Министерства национальной экономики 
Казахстана, в 2017 году более 43% обще-
го объема экспорта страны (20,97 млрд. 
долл.) пришлось на страны ЕВС. Между 
тем, за тот же период импорт страны из го-
сударств ЕВС составил 4,41 млрд. долл., что 
составляет около 15,3% от общего объема 
импорта Казахстана. В целом, на страны 
ЕВС приходится более трети общего това-
рооборота страны (32,7%), что превышает 
даже товарооборот страны с государства-

Қазақстан Ұлттық Банкінің (ҚҰБ) 2018 
жылдың 31 қаңтарында жариялаған 
есебіне сәйкес, 2017 жылы жеке тұлға-
лардың еуроға жасаған инвестициялары 
басқа қаржы құралдары арасында ұлт-
тық валютадағы эквивалентте ең тиімдісі 
болды. 2017 жылы еуромен ашылған 
депозиттер шамамен 15,3%-дық табыс 
өсіміне әкелді. Оның үстіне, 2017 жылы 
ешқандай инвестициясыз ақшаны еу-
рода сақтау кірістердің шамамен 13,1%-
ға өсуін қамтамасыз етті. АҚШ долла-
ры, қазақстандық теңге және ресейлік 
рубльмен ашылған депозиттер тиісінше 
1,7%, 14,9% және 13,4% табыс әкелді. 
Осылайша, ел азаматтары EUR/KZT баға-
мына көбірек қызығушылық танытуда. 
Осыған байланысты оның қазіргі және 
болашақтағы динамикасын қарастырған 
маңызды.

Жалпы, еуро ел азаматтары арасын-
да аса көп сұранысқа ие емес. Мысалы, 
2017 жылы Қазақстан қор биржасындағы 
(KASE) жалпы валюта саудасында EUR/
KZT саудасының үлесі 6,5%-ды құрады. 
Еуропалық валюта одағы (ЕВО) елдері 
Қазақстанның негізгі сауда серіктестері 
болып табылатынына қарамастан, еуро 
елде кең қолданысқа ие емес. Мысалы, 
2017 жылы Қазақстан Ұлттық экономика 
министрлігі Статистикалық комитетінің 
мәліметі бойынша, елдің жалпы экспор-
тының 43%-ынан астамы (20,97 млрд. 
доллар) ЕВО елдеріне жіберілді. Со-
нымен қатар, осы кезеңде Қазақстанның 
ЕВО елдерінен импорты 4,41 млрд. дол-
ларды құрады, бұл елдің жалпы импор-
тының шамамен 15,3%-ына тең. Жалпы 
алғанда, ЕВО елдері Қазақстанның жал-
пы тауар айналымының үштен бірінен 
астамын (32,7%) құрайды. Бұл көрсет-
кіш тіпті 2017 жылы 23,3%-ды құраған 
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ми бывшего Советского Союза, который в 
2017 году составил 23,3%.

В связи с тем, что евро практически 
не торгуется в Казахстане, курс евро к 
тенге устанавливается с использованием 
кросс-курса. Например, обменный курс 
евро к тенге устанавливается на основе 
обменных курсов доллара к тенге и евро к 
доллару. Это означает, что обменный курс 
евро к тенге зависит от изменений курса 
тенге к доллару и изменений курса евро 
к доллару. Поэтому, если евро укрепляет-
ся по отношению к доллару, курс евро к 
тенге повышается, а если курс тенге растет 
по отношению к доллару, курс евро к тенге 
снижается.

В 2017 году основным фактором пони-
жения курса тенге к евро стало укрепление 
последнего по отношению к доллару. На-
пример, в 2017 году курс евро к доллару 
вырос на 13% до 1,21 доллара за 1 евро. 
Между тем, за тот же период тенге укре-
пился по отношению к доллару на 0,3% до 
332 тенге за доллар. Таким образом, курс 
евро к тенге повысился благодаря хоро-
шим показателям евро, который вырос с 
352 тенге за 1 евро в начале 2017 года до 
398 тенге за 1 евро в конце 2017 года.

Евро вырос по отношению к доллару 
по нескольким причинам. Одной из ос-
новных причин стало заявление главы Ев-
ропейского центрального банка (ЕЦБ) Ма-
рио Драги о том, что в денежно-кредитной 
политике ЕЦБ могут произойти некоторые 
корректировки. Предполагалось, что воз-
можные корректировки будут сделаны в 
виде закрытия программы количествен-
ного смягчения (QE), начатой ЕЦБ в 2014 
году для поддержки экономики валютного 
союза. Например, до запуска программы 
QE в 2014 году курс евро к доллару состав-
лял около 1,4 долл. за 1 евро, однако после 
ввода программы курс евро к доллару сни-
зился к началу 2017 года до 1,01 долл. за 1 
евро, достигнув 1,2 долл. за 1 евро в конце 
года. Закрытие программы QE будет озна-
чать сокращение ликвидности в евро, что 
приведет к повышению курса валюты. Тем 
не менее, важно отметить, что программа 
QE не была закрыта в 2017 году. Еще од-
ной причиной было то, что экономика ЕВС 

бұрынғы КСРО елдерімен тауар айналы-
мынан асып түсті.

Еуро Қазақстанда көп сатылмаған-
дықтан, EUR/KZT бағамы кросс-бағам 
бойынша белгіленеді. Мысалы, EUR/
KZT бағамы USD/KZT және EUR/USD 
бағамдары негізінде белгіленеді. Яғни, 
EUR/KZT бағамы теңгенің АҚШ долла-
рына қатысты бағамына және еуроның 
АҚШ долларына шаққандағы бағамына 
байланысты. Сондықтан егер еуро АҚШ 
долларына қатысты нығайса, онда EUR/
KZT бағамы көтеріледі, ал егер АҚШ дол-
ларына қатысты теңге бағамы көтерілсе, 
EUR/KZT бағамы төмендейді.

2017 жылы еуроға шаққанда тең-
генің нығаюының басты факторы – АҚШ 
доллары қатынасына қарай еуроның 
нығаюы. Мысалы, 2017 жылы EUR/USD 
бағамы 13%-ға артып, 1 еуро құны 1,21 
долларды құрады. Сонымен қатар, сол 
кезеңде теңгенің долларға шаққандағы 
бағамы 0,3%-ға артып, 1 доллар құны 
332 теңгеге дейін көтерілді. Осылайша, 
EUR/KZT бағамы еуроның нығаюына 
байланысты өсті. 2017 жылдың басында 
352 теңгені құраған 1 еуро 2017 жылдың 
соңына 398 теңгеге дейін қымбаттады.

Еуро бірнеше себептерге байланысты 
АҚШ долларына қатысты нығайды. Ең 
негізгі себептердің бірі Еуропа орталық 
банкінің (ЕОБ) төрағасы Марио Драгидің 
ЕОБ-ның ақша-несие саясатында кейбір 
өзгерістердің енгізілетінін жариялауы 
болды. Валюталық одақтың экономи-
касын қолдау мақсатында 2014 жылы 
ЕОБ тарапынан басталған Сандық жұм-
сарту бағдарламасын (QE) жабу түрінде 
өзгерістер жүзеге асырылатын болады 
деп болжануда. Мысалы, 2014 жылы QE 
бағдарламасының енгізілуіне дейін EUR/
USD бағамы 1 еуро үшін 1,4 долларды 
құрады. Бірақ бағдарлама күшіне енген-
нен кейін 2017 жылдың басына қарай 
EUR/USD бағамы 1 еуро үшін 1,01 дол-
ларға дейін төмендеп, жыл соңында 1 
еуро үшін 1,2 долларға дейін көтерілді. 
QE бағдарламасының жабылуы еуроның 
өтімділігінің төмендеуін білдіреді, бұл 
валютаның нығаюына әкеледі. Деген-
мен, QE бағдарламасы 2017 жылы жа-
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показала самый высокий темп роста за 
десятилетие в 2017 году, увеличившись на 
2,5%. Это был самый быстрый темп роста 
с 2007 года, когда экономика выросла на 
3,5%. Стоит отметить, что темп роста в 2017 
году был даже выше, чем ожидала Евро-
пейская комиссия.

Как отмечалось выше, в 2017 году дол-
лар обесценился также по отношению к 
тенге. Обесценение доллара по отноше-
нию к тенге было в основном связано с 
улучшением финансово-экономической 
ситуации в Казахстане. Например, инфля-
ция в 2017 году составила 7,1%, а в 2016 и 
2015 годах – 8,5% и 13,6% соответственно. 
Рост реального ВВП страны в 2017 году со-
ставил 4,0%, что стало самым высоким по-
казателем с момента падения цен на нефть 
в 2014 году. Кроме того, доля депозитов в 
иностранной валюте в 2017 году снизилась 
до 52,44%, тогда как в 2016 и 2015 годах 
она составляла 62,24% и 79,13% соответ-
ственно.

Обменный курс евро к тенге в 2018 году 
также будет в основном зависеть от об-
менного курса доллара к евро, поскольку 
из-за положительных внешних и внутрен-
них макроэкономических и политических 
факторов существенных изменений об-
менного курса доллара к тенге не ожида-
ется. Также предполагается, что в конце 
2018 года ЕЦБ в конце концов остановит 
свою программу QE. Фактически инфля-
ция в регионе ЕВС достигла 1,5% в 2017 
году, что близко к целевому уровню банка 
в 2%. Для сравнения, в 2016 и 2015 годах 
уровень инфляции в еврозоне составлял 
1,1% и 0,2% соответственно. Таким об-
разом, чтобы предотвратить инфляцию, 
превышающую целевой уровень ЕЦБ, мо-
нетарные власти вполне могут прекратить 
свою агрессивную программу покупки 
облигаций, поскольку она является основ-
ным источником инфляции в регионе. Как 
отмечалось выше, окончание программы 
QE снизит ликвидность евро, что приведет 
к повышению курса валюты. Некоторые 
аналитики даже ожидают, что обменный 
курс евро к доллару достигнет 1,3 доллара 
за 1 евро в 2018 году.

былмағанын айта кету керек. Екіншіден, 
2017 жылы ЕВО-ның экономикасы 2,5%-
ға өсіп, он жыл ішіндегі ең жоғары өсу 
қарқыны байқалды. Бұл экономиканың 
өсу қарқыны 3,5% болған 2007 жылдан 
бергі ең жылдам өсу қарқыны болып 
табылады. 2017 жылғы өсу қарқыны Еу-
ропалық комиссия күткеннен де жоғары 
болды.

Жоғарыда айтылғандай, 2017 жылы 
АҚШ доллары да теңгеге қатысты құн-
сызданды. АҚШ долларының теңгеге 
шаққанда құнсыздануы негізінен Қа-
зақстандағы қаржы-экономикалық 
жағдайдың жақсаруына байланысты 
болды. Мысалы, 2017 жылы инфляция 
7,1% болса, 2016 және 2015 жылдары 
тиісінше 8,5% және 13,6%-ды құраған 
болатын. 2017 жылы елдің ЖІӨ-нің 
нақты өсімі 4%-ға тең болды. Бұл 2014 
жылы мұнай бағасының төмендеуінен 
кейінгі ең жоғарғы көрсеткіш болды. 
Сонымен қатар, 2017 жылы шетел валю-
тасындағы депозиттердің үлесі 52,44%-
ға дейін төмендеді, ал 2016 және 2015 
жылдары тиісінше 62,24% және 79,13%-
ды құраған болатын. 

EUR/KZT бағамы 2018 жылы да негізі-
нен USD/EUR айырбас бағамына байла-
нысты болады, өйткені оң сыртқы және 
ішкі макроэкономикалық және саяси 
факторларға байланысты USD/KZT баға-
мының айтарлықтай өзгеруі күтілмейді. 
Сондай-ақ, 2018 жылдың соңында ЕОБ 
өзінің QE бағдарламасын тоқтатады деп 
күтілуде. Шын мәнінде, 2017 жылы ЕВО 
аймағында инфляция 1,5% деңгейіне 
жетті, бұл банктің 2%-дық мақсатты көр-
сеткішіне жақын. Салыстыру үшін, 2016 
және 2015 жылдары Еуроаймақта ин-
фляция деңгейі тиісінше 1,1% және 0,2%-
ды құрады. Осылайша, инфляцияның 
ЕОБ мақсатты мөлшерінен асып кетуіне 
жол бермеу үшін валюталық-қаржылық 
басқарма басқыншы облигацияларды 
сатып алу бағдарламасын тоқтатуы мүм-
кін. Себебі ол аймақтағы инфляцияның 
негізгі көзі болып табылады. Жоғары-
да айтылғандай, QE бағдарламасының 
аяқталуы еуроның өтімділігін төменде-
теді, ал бұл валютаның нығаюына себеп 
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В целом, если в 2018 году ожидается 
повышение курса евро по отношению к 
доллару с 1,2 долл. за 1 евро до 1,3 долл. за 
1 евро (повышение курса на 8–9%) и про-
гнозируется, что обменный курс долла-
ра к тенге останется неизменным, можно 
предположить, что в 2018 году курс евро к 
тенге вырастет на 8-9% до 429-435 тенге за 
1 евро. Это означает, что депозиты в евро 
в Казахстане будут приносить около 9-10% 
дохода в 2018 году. Между тем, в настоя-
щее время депозиты в тенге предлагают 
ставку вознаграждения около 12%. Таким 
образом, в 2018 году депозиты в тенге, 
скорее всего, дадут более высокую доход-
ность, чем в евро, но если человек ищет 
инвестиции в твердой валюте, евро будет 
лучшим выбором на 2018 год, чем доллар.

болады. Кейбір сарапшылар EUR/USD 
бағамы 2018 жылы 1 еуро үшін 1,3 дол-
ларға жетеді деп болжам жасап отыр.

Тұтастай алғанда, егер 2018 жылы еу-
роның АҚШ долларына қатысты бағамы 
1 еуро үшін 1,2 доллардан 1,3 долларға 
дейін қымбаттаса (8%-9%-ға қымбаттау) 
және USD/KZT бағамы өзгеріссіз қала-
тын болса, 2018 жылы EUR/KZT баға-
мы 8%-9%-ға артып, 1 еуроның құны 
429-435 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Бұл 
Қазақстанда евромен ашылған депозит-
тердің 2018 жылы 9%-10% пайыздық та-
быс қамтамасыз ете алатынын білдіреді. 
Қазіргі уақытта теңгемен ашылған де-
позиттер шамамен 12% пайыздық мөл-
шерлеме ұсынады. Демек, 2018 жылы 
теңгелік депозиттер еуроға қараған-
да көбірек табыс әкелуі әбден мүмкін. 
Алайда егер тұрақты валюта инвестици-
ясы қажет болса, 2018 жылы еуро АҚШ 
долларына қарағанда жақсырақ шешім 
болып табылады.
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Нынешняя банковская система Узбе-
кистана начала формироваться с момен-
та обретения независимости и прошла 
несколько этапов. Реформа банковского 
сектора была направлена на содействие 
развитию национальной экономики и 
улучшению социально-экономического 
благосостояния населения. Закон о бан-
ках и банковской деятельности, принятый 
в 1991 году, заложил основу для реформ 
банковского сектора страны, приведших к 
созданию нынешней двухуровневой бан-
ковской системы. С созданием Централь-
ного банка (ЦБ) в 1995 году, в задачи ко-
торого входило регулирование денежного 
обращения и развитие коммерческой бан-
ковской системы, Узбекистан приступил к 
разработке новой денежно-кредитной и 
валютной политики.

1997 год ознаменовался притоком част-
ного капитала в банковский сектор, что 
вызвало конкуренцию в сфере банковских 
услуг, способствуя появлению новых ком-
мерческих банков, которые были созданы 
путем реорганизации государственных 
банков. В целях повышения эффективно-
сти банковской системы ЦБ сосредоточил 
усилия на дальнейшем совершенствова-
нии системы надзора за банками второго 
уровня, пересмотре и расширении вну-
треннего законодательства, регулирующе-
го банковскую деятельность. Всемирный 
банк (ВБ) и Агентство США по междуна-
родному развитию предоставили боль-
шую часть помощи на данном этапе раз-
вития банковского сектора.

В 2000-х годах экономическая политика 
страны характеризовалась сохранением 
осторожного подхода к структурным ре-
формам, направленным на обеспечение 

Өзбекстанның қазіргі банк жүйесі 
тәуелсіздік алғаннан кейін қалыптасып, 
бірнеше кезеңнен өтті. Банк секторын 
реформалау ұлттық экономиканың 
дамуына үлес қосып, халықтың әлеу-
меттік және экономикалық әл-ауқатын 
жақсартуға бағытталды. 1991 жылы қа-
былданған «Банктер және банк қызметі 
туралы» Заң елдегі банк секторының 
реформалары үшін негіз болып, қазіргі 
екі деңгейлі банк жүйесінің құрылуы-
на әкелді. 1995 жылы ақша айналымын 
реттеуді және коммерциялық банктер 
жүйесін дамытуды көздеген Орталық 
банктің (ОБ) құрылуымен Өзбекстан 
жаңартылған ақша-несие және валюта 
саясатын дамыта бастады.

1997 жыл банк секторына жеке мен-
шік капитал келе бастаған жыл болып 
табылады. Бұл банк қызметтері саласын-
да бәсекелестікті тудырып, мемлекеттік 
банктерді қайта құру арқылы құрылған 
жаңа коммерциялық банктердің пай-
да болуына ықпал етті. Банк жүйесінің 
тиімділігін арттыру мақсатында ОБ банк 
қызметтерін реттейтін ішкі заңнаманы 
қайта қарап, кеңейту арқылы екінші дең-
гейлі банктерді қадағалау жүйесін одан 
әрі жетілдіруге бағытталды. Банк секто-
рының дамуының осы сатысында негізгі 
көмек Дүниежүзілік банк (ДБ) пен АҚШ-
тың Халықаралық даму жөніндегі агент-
тігі тарапынан көрсетілді.

2000-шы жылдары елдің экономика-
лық саясатында әлеуметтік тұрақтылық 
пен экономикалық өсуді қамтамасыз 
етуге бағытталған құрылымдық рефор-
маларға сақтық шаралары қолданылды. 
Өтпелі экономикасы бар басқа елдер-
мен салыстырғанда Өзбекстан елдің 

БАНКОВСКИЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
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социальной стабильности и экономиче-
ского роста. В отличие от других стран 
с переходной экономикой, Узбекистан 
предъявлял более строгие требования к 
потенциальным инвесторам в отношении 
участия иностранного капитала в бан-
ковском секторе страны. Внешние заим-
ствования Узбекистана были получены 
из источников, которые не подвержены 
колебаниям финансового рынка, таких как 
Азиатский банк развития, Международная 
финансовая корпорация и ВБ. Этот подход, 
с одной стороны, значительно ограничил 
подверженность банковской системы Уз-
бекистана глобальным экономическим 
рискам и потрясениям, но, с другой сто-
роны, дальнейшее развитие банковского 
сектора потребовало крупных вливаний 
капитала со стороны правительства, ко-
торое начало внимательно следить за 
сферой банковских услуг. Хотя высокий 
уровень участия правительства обеспечил 
устойчивое развитие банковской систе-
мы, степень либерализации банковского 
сектора оставалась низкой. В частности, 
были ограничения на валютные операции. 
Кроме того, ограничительные требования 
в отношении кредитной политики банков 
затрудняли доступ к финансированию для 
малых и средних предприятий, что приве-
ло к появлению системы целевых креди-
тов для крупного бизнеса.

С приходом к власти президента Шав-
ката Мирзиёева в декабре 2016 года в 
стране были начаты широкомасштабные 
реформы во всех сферах, и банковский 
сектор не стал исключением. В настоя-
щее время в Узбекистане действуют 28 
коммерческих банков второго уровня, в 
том числе 12 акционерных коммерческих 
банков, восемь частных банков, пять бан-
ков с участием иностранного капитала и 
три государственных банка. В контексте 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Узбекистана на 
2017-2021 годы, инициированной главой 
государства, особое внимание уделяется 
дальнейшему реформированию банков-
ской системы, обеспечению ее устойчи-
вого развития и повышению эффективно-
сти деятельности банков в соответствии с 

банк секторына шетел капиталының қа-
тысуына қатысты әлеуетті инвесторларға 
қатаң талаптар қойды. Елдің сыртқы қа-
рыздары көбінесе Азия Даму Банкі, Ха-
лықаралық қаржы корпорациясы және 
ДБ сияқты қаржы нарығының ауытқула-
рына ұшырамайтын көздерден келді. Бұл 
тәсіл, бір жағынан, Өзбекстанның банк 
жүйесінің жаһандық экономикалық қа-
уіптерге және соққыларға ұшырауын ай-
тарлықтай азайтты; ал екінші жағынан, 
банк секторының одан әрі дамуы банк 
қызметтері саласын бақылауда ұстаған 
үкімет тарапынан күрделі капитал құю-
ды талап етті. Мемлекеттік қатысудың 
жоғары деңгейі банк жүйесінің тұрақты 
дамуын қамтамасыз етсе де, банк секто-
рын ырықтандыру дәрежесі төмен бо-
лып қалды. Атап айтқанда, валюталық 
операциялар бойынша шектеулер бол-
ды. Сонымен қатар, банктердің несие 
саясатына қатысты шектеу талаптары 
шағын және орта бизнесті қаржылан-
дыруға кедергі келтірді, бұл ірі бизнеске 
бағытталған мақсатты несие жүйесінің 
пайда болуына алып келді.

Президент Шавкат Мирзиеевтің 2016 
жылғы желтоқсанда билік басына ке-
луімен елдің барлық салаларында, со-
ның ішінде банк секторында ауқымды 
реформалар жүргізіле басталды. Қазіргі 
уақытта Өзбекстанда 28 екінші деңгей-
лі коммерциялық банк, оның ішінде 12 
акционерлік коммерциялық банк, сегіз 
жеке банк, шетелдік капиталдың қаты-
суымен бес банк және үш мемлекеттік 
банк бар. Президент бастамашы болған 
2017-2021 жылдарға арналған Өзбек-
стан дамуының бес басым бағыттары 
бойынша іс-қимыл стратегиясы аясында 
банк жүйесін одан әрі реформалау, оның 
орнықты дамуын қамтамасыз ету және 
банктердің қызметін халықаралық стан-
дарттарға сай жетілдіруге ерекше назар 
аударылады. Атап айтқанда, ақша-несие 
жүйесін жетілдіру, шетелдік инвестиция-
ларды тарту, сондай-ақ салық салу мен 
несие рәсімдерін жеңілдету бойынша 
жұмысты жалғастыру күтілуде. Коммер-
циялық банктердің тиімділігін арттыру-
дың басым бағыттарының бірі – белгілі 
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международными стандартами. В частно-
сти, ожидается продолжение работы по 
совершенствованию денежной системы, 
привлечению иностранных инвестиций, а 
также упрощению системы налогообло-
жения и процедур кредитования. Меры 
по увеличению объема безналичных пла-
тежей, в том числе путем выпуска кредит-
ных карт, позволяющих покупать товары и 
услуги в определенных пределах, являются 
одним из приоритетных направлений раз-
вития эффективности коммерческих бан-
ков.

Банковской системе страны было по-
ручено принять меры по либерализации 
валютного рынка путем введения свобод-
ной конвертации национальной валюты 
Узбекистана – сума. В период перехода к 
полностью конвертируемой валюте пра-
вительство предоставило банкам специ-
альную финансовую поддержку и в июне 
2017 года выделило 500 млн. долл. на 
увеличение доли государства в уставных 
капиталах коммерческих банков. Следу-
ющим шагом стало постепенное снятие 
ограничений на валютные операции. С 1 
апреля 2018 года гражданам Узбекистана 
разрешено снимать валюту со своих меж-
дународных платежных карт в банкоматах. 
В настоящее время правительство разре-
шает покупать иностранную валюту, толь-
ко если она депонирована на междуна-
родную кредитную карту. По данным ЦБ, 
в январе-апреле 2018 года коммерческие 
банки Узбекистана продали иностранную 
валюту на сумму 150,6 млн. долл., из ко-
торых 84,7 млн. долл. были приобретены 
частными предпринимателями. С апреля 
2018 года коммерческие банки также на-
чали осуществлять онлайн-конвертацию 
через мобильные приложения. В частно-
сти, в апреле 2018 года с помощью мо-
бильных приложений было приобретено 
4,1 млн. долл. в иностранной валюте.

По данным ЦБ Узбекистана, по состоя-
нию на 1 апреля 2017 года совокупные ак-
тивы банковской системы страны достигли 
90,1 трлн. сумов (21,45 млрд. долл.), что на 
29,2% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года. Коэффициент 
достаточности капитала превысил между-

бір шектерде тауарлар мен қызметтерді 
сатып алуға мүмкіндік беретін несие 
карталарын қолданысқа енгізу сияқты 
қолма-қол ақшасыз төлемдер көлемін 
ұлғайту жөніндегі шараларды жүзеге 
асыру.

Елдің банк жүйесіне Өзбекстанның 
ұлттық валютасы – сомды еркін айыр-
бастауды енгізу арқылы валюта нарығын 
ырықтандыру бойынша шаралар қабыл-
дау тапсырылды. Толық айырбасталатын 
валютаға көшу кезеңінде үкімет банктер-
ге арнайы қаржылық қолдау көрсетіп, 
2017 жылдың маусымында коммерци-
ялық банктердің жарғылық капиталда-
рындағы мемлекеттік үлесті 500 млн. 
долларға ұлғайтты. Келесі қадам валюта-
лық операцияларды шектеудің біртіндеп 
алып тасталуын қамтыды. 2018 жылдың 
1 сәуірінен бастап Өзбекстан азаматта-
рына банкоматтарда халықаралық төлем 
карталарынан валютаны алуға рұқсат 
етілді. Қазіргі уақытта мемлекет шетел 
валютасын халықаралық несие карта-
сына аударылған жағдайда ғана сатып 
алуға рұқсат береді. ОБ-ның мәліметтері 
бойынша, Өзбекстанның коммерциялық 
банктері 2018 жылдың қаңтар-сәуір ай-
ларында ел халқына 150,6 млн. доллар 
шетел валютасын сатты, оның 84,7 млн. 
долларын жеке кәсіпкерлер сатып алды. 
2018 жылдың сәуір айынан бастап ком-
мерциялық банктер мобильді қосымша-
лар арқылы онлайн айырбастауды енгізе 
бастады. Атап айтқанда, 2018 жылдың 
сәуір айында сатып алынған 4,1 млн. 
доллар шетел валютасы мобильді қо-
сымшалар арқылы сатып алынды.

Өзбекстанның Орталық Банкінің де-
ректері бойынша, 2017 жылғы 1 сәуірде-
гі жағдай бойынша елдің банк жүйесінің 
жиынтық активтері 90,1 трлн. сомға, яғни 
21,45 млрд. долларға жетті. Бұл 2016 
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 
29,2%-ға көп. Капиталдың жеткіліктілік 
коэффициенті халықаралық нормалар-
дан 1,8 есе асты. 2018 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша коммерциялық 
банктердің жиынтық активтері екі есе 
артып, 166,6 трлн. сомға (20,89 млрд. 
доллар) жетті. 2017 жылдың қорытын-
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народные нормы в 1,8 раза. По состоянию 
на 1 января 2018 года совокупные активы 
коммерческих банков увеличились почти 
в два раза в пересчете на национальную 
валюту до 166,6 трлн. сумов (20,89 млрд. 
долл.). Таким образом, по итогам 2017 года 
реформы банковской системы послужи-
ли повышению эффективности денеж-
но-кредитной политики ЦБ и дальнейше-
му укреплению финансовой устойчивости 
банковской системы. Согласно рейтингу 
Всемирного экономического форума, Уз-
бекистан входит в пятерку самых быстро-
растущих экономик. Более того, такие 
кредитные рейтинговые организации, как 
Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s 
Investors Service, положительно оценивают 
коммерческие банки Узбекистана, харак-
теризуя их как стабильно развивающиеся.

В целом можно констатировать, что, 
несмотря на недавние экономические 
проблемы и транзит власти, экономика 
Узбекистана развивается стабильно и уве-
ренно. Ожидается, что к 2020 году коммер-
ческие банки завершат поэтапный переход 
к разработанным Базельским комитетом 
по банковскому надзору (Базель III) стан-
дартам, которые начали внедряться в 2015 
году. Прошлый год продемонстрировал 
положительную тенденцию в реформиро-
вании банковского сектора Узбекистана, 
что было засвидетельствовано междуна-
родным сообществом. В частности, Евро-
пейский банк реконструкции и развития 
возобновил свою работу в стране после 
приостановки своей деятельности еще в 
2005 году. Позитивная оценка проведен-
ных реформ еще больше увеличила необ-
ходимость в поддержании высоких темпов 
реформ в банковском секторе, особенно в 
розничном кредитовании. Диверсифика-
ция банковского сектора и переход от кор-
поративного кредитования к предостав-
лению полного спектра банковских услуг 
населению, безусловно, будут способство-
вать дальнейшему экономическому росту. 
Тем не менее, важно повысить эффектив-
ность систем мониторинга и отчетности, 
чтобы минимизировать риски, связанные 
с реализацией новой денежно-кредитной 
политики.

дысы бойынша, банк жүйесіндегі рефор-
малар ОБ-ның ақша-несие саясатының 
тиімділігін арттыруға және банк жүй-
есінің қаржылық тұрақтылығын одан әрі 
нығайтуға мүмкіндік берді. Дүниежүзілік 
экономикалық форум рейтингісіне сәй-
кес, Өзбекстан ең жылдам дамып келе 
жатқан бес елдің қатарына кіреді. Со-
нымен қатар, Standard and Poor’s, Fitch 
Ratings және Moody’s Investors Service 
сияқты несиелік рейтингтік ұйымдар Өз-
бекстанның коммерциялық банктеріне 
оң баға беріп, оларды тұрақты түрде да-
мып жатқан банктер деп анықтады.

Жалпы алғанда, соңғы экономикалық 
қиындықтарға және биліктің ауысуы-
на қарамастан, Өзбекстан экономика-
сы тұрақты және орнықты түрде дамып 
келеді. 2020 жылға қарай коммерци-
ялық банктер 2015 жылы басталған 
Банктік қадағалау жөніндегі Базель ко-
митеті (Базель III) шығарған стандарт-
тарға кезең-кезеңмен көшуін аяқтайды 
деп күтілуде. 2017 жылы Өзбекстанның 
банк секторын реформалауда оң үрдіс 
байқалды. Бұл халықаралық қоғамда-
стықтың назарынан тыс қалмады. Атап 
айтқанда, Еуропалық қайта құру және 
даму банкі 2005 жылы өзінің қатысуын 
тоқтатқаннан кейін елде өз жұмысын 
қайта бастады. Жүргізілген реформа-
ларға оң баға берілуі әсіресе, бөлшек 
несиелеуде банк секторы реформала-
рының жоғары қарқынын сақтап қалу 
қажеттілігін одан әрі арттырды. Банк сек-
торын әртараптандыру және корпора-
тивтік несиелеуден халыққа банктік қыз-
меттердің толық спектрін ұсынуға көшу, 
әрине, экономикалық өсудің жалғасуы-
на ықпал етеді. Алайда, жаңа ақша-не-
сие саясатының іске асырылуымен 
байланысты қауіптерді барынша азайту 
мақсатында мониторинг және есеп беру 
жүйесінің тиімділігін арттыру маңызды.
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С 2014 года российская экономика на-
ходится в рецессии, вызванной, прежде 
всего, падением цен на нефть и санкция-
ми, введенными западными странами. В 
2017 году, после двух лет отрицательного 
роста, ВВП России и объем промышленно-
го производства выросли на 1,5% и 1,0% 
соответственно, а уровень инфляции сни-
зился до 2,5%. Российское правительство 
охотно воспринимает эти цифры как знак 
того, что экономический спад заканчива-
ется. Тем не менее, есть много других ин-
дикаторов, показывающих, что во многих 
отношениях рецессия все еще продол-
жается. Например, величина реальных 
располагаемых доходов домохозяйств, ко-
торая является наиболее точным показате-
лем благосостояния, была отрицательной 
на протяжении всех четырех кварталов 
2017 года. Фактически ухудшение эконо-
мической ситуации сказалось на соци-
ально-экономических показателях реги-
онов России, которая имеет чрезвычайно 
сложную географию. Поэтому, учитывая 
тот факт, что российская модель фискаль-
ного (бюджетного) федерализма основа-
на на конкурентных отношениях между 
центром и каждым из субъектов страны, а 
также между самими субъектами федера-
ции, рассмотрение экономики России как 
совокупности экономик ее регионов мож-
но считать достаточно точным подходом.

В регионально-экономическом контек-
сте основными проблемами российских 
регионов являются большая задолжен-
ность и падение доходов и потребления 
домохозяйств. По последним имеющимся 
данным Министерства финансов России 
на март 2018 года совокупный долг реги-
онов достиг 2263 млрд. рублей (36,5 млрд. 

2014 жылдан бастап Ресейдің эконо-
микалық өсу қарқыны мұнай бағасының 
төмендеуі мен батыс елдері енгізген 
санкцияларға байланысты бәсеңдеді. 
Екі жыл теріс динамика көрсеткеннен 
кейін 2017 жылы Ресейдің ЖІӨ-і және 
өнеркәсіп өндірісі тиісінше 1,5% және 
1,0%-ға өсіп, инфляция деңгейі 2,5%-ға 
дейін төмендеді. Ресей үкіметі бұл көр-
сеткіштерді экономикалық рецессия 
кезеңінің аяқталуының белгісі ретінде 
қабылдайды. Дегенмен, рецессияның 
әлі де жалғасып жатқанына көптеген 
басқа көрсеткіштер айғақ бола алады. 
Мысалы, әл-ауқаттың ең нақты көрсет-
кіші болып табылатын халықтың нақты 
сатып алу қуаты 2017 жылдың төрт тоқ-
санында да теріс динамика көрсетті. Іс 
жүзінде экономикалық ахуалдың нашар-
лауы географиясы өте күрделі Ресей ай-
мақтарының әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштеріне әсер етті. Сондықтан, 
бюджеттік федерализмнің ресейлік үл-
гісі орталық пен елдің әрбір федералдық 
субъектiлерi арасындағы, сондай-ақ фе-
дералдық субъектiлердiң өз арасындағы 
бәсекелестік қатынастарға да негiзде-
летiнiн ескере отырып, Ресей экономи-
касын ел аймақтары экономикаларының 
жиынтығы ретінде қарастырған орынды.

Аймақтық экономикалық тұрғыда Ре-
сей аймақтарының негізгі мәселелері 
– қарыздың үлкендігі және халықтың 
нақты сатып алу қуаты мен тұтыну дең-
гейінің төмендеуі. 2018 жылдың наурыз 
айындағы жағдай бойынша Ресей Феде-
рациясы Қаржы министрлігінен алынған 
соңғы деректерге сәйкес, аймақтардың 
жиынтық қарызы 2,263 млрд. рубльге 
(36,5 млрд. доллар) жетті. Бұл жан басы-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ В РОССИИ

РЕСЕЙ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ БАЯЛАУЫНЫҢ 
АЙМАҚТЫҚ ӘСЕРІ

Канат Маханов*
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долл.), что в пересчете на душу населения 
составляет около 15,7 тыс. рублей (253,5 
долл.). Например, в 2011 году эта сумма 
была вдвое меньше и, тем не менее, счи-
талась в то время вызывающей тревогу. С 
другой стороны, благодаря трансфертам 
из федерального бюджета общий реги-
ональный долг сократился на 1,6% в те-
чение 2017 года и почти на 2% в первом 
квартале 2018 года.

Однако эти небольшие позитивные 
тенденции не были единообразными по 
всей России. Некоторым регионам уда-
лось улучшить свой бюджетный баланс, 
в то время как другие еще больше уве-
личили свое долговое бремя. Так, в 2017 
году 49 регионам удалось уменьшить свой 
накопленный долг, а остальные 35 нако-
пили больше долгов. В настоящее время 
21 регион уже превысил 80%-ный предел 
отношения долга к доходам, и еще в семи 
регионах объем задолженности превыша-
ет 100% по отношению к доходам их ре-
гиональных бюджетов. Среднее отноше-
ние долга регионов к доходам регионов 
составляет 30,5%. Чтобы помочь регио-
нам преодолеть финансовые трудности, 
правительство России решило потратить 
1700 млрд. рублей (30,9 млрд. долл.) из 
федерального бюджета (включая все виды 
трансфертов в регионы) в 2018 году, что 
на 2,5% выше, чем в 2017. Эта сумма в ру-
блевом выражении увеличивается в тече-
ние последних шести лет. Для сравнения, 
в 2010 году она равнялась примерно 1398 
млрд. рублей (45,3 млрд. долл.).

Фактически нехватка доходов в реги-
ональных бюджетах во многом являет-
ся следствием другой, более серьезной 
проблемы общего снижения налогоо-
благаемых доходов. Поскольку недавняя 
рецессия в российской экономике сопро-
вождалась серьезным спадом в доходах 
как предприятий, так и населения, это не-
медленно оказало негативное влияние на 
потребление и налоговые поступления, 
что привело к сокращению региональных 
бюджетов. На деле, поскольку налоги на 
минеральные ресурсы и таможенные по-
шлины, которые очень велики и имеют 
решающее значение для всей фискальной 

на шаққанда шамамен 15,7 мың рубль 
(253,5 доллар) болады. Мысалы, 2011 
жылы бұл сома екі есе аз болса да, сол 
кездің өзінде қауіпті деп саналған бола-
тын. Екінші жағынан, федералдық бюд-
жеттен жасалған ақша аударымдары 
арқасында 2017 жылы жалпы аймақтық 
қарыз 1,6%-ға және 2018 жылдың бірін-
ші тоқсанында шамамен 2%-ға төмен-
деді. Алайда бұл болмашы оң үрдістер 
Ресей аумағында біркелкі болмады. 
Кейбір аймақтар бюджеттік тепе-теңді-
гін жақсартып, басқалары қарыздық 
жүктемені одан сайын арттырды. Мәсе-
лен, 2017 жылы 49 аймақ қарыз көлемін 
төмендете алды, ал қалған 35-і одан да 
көп қарыз жинады. Бүгінгі күні 21 аймақ 
қарыз / кіріс коэффициентінде 80%-дық 
межені асса, ал қалған жеті аймақтың 
қарызы аймақтық бюджет кірістері-
нен 100% асып кетті. Аймақтық қарыз 
/ аймақтық кірістер орташа коэффи-
циенті 30,5%-ды құрайды. Аймақтарға 
қаржылық қиындықтарды еңсеруге 
көмектесу мақсатында Ресей үкіметі 
2018 жылы федералдық бюджеттен (ай-
мақтарға жасалған ақша аударымда-
рының барлық түрлерін қоса алғанда) 
1,700 млрд. рубль (30,9 млрд. доллар) 
жұмсауға шешім қабылдады. Бұл 2017 
жылғы көрсеткішке қарағанда 2,5%-ға 
жоғары. Бұл сома соңғы алты жыл ішін-
де рубль тұрғысынан артып келеді. Са-
лыстырмалы түрде, бұл көрсеткіш 2010 
жылы шамамен 1,398 млрд. рубль (45,3 
млрд. доллар) болған еді.

Әсілінде, аймақтық бюджеттерде кірі-
стердің жетіспеушілігі негізінен салық 
салынатын табыстың жалпы төменде-
уі сияқты неғұрлым күрделі мәселенің 
нәтижесі болып табылады. Ресей эконо-
микасындағы соңғы бәсеңсуге кәсіпо-
рындар мен халық кірістерінің айтар-
лықтай төмендеуі қосылғандықтан бұл 
жағдай тұтыну және салық түсімдері-
не кері әсерін тигізіп, аймақтық бюд-
жеттің төмендеуіне әкеліп соқты. Шын 
мәнінде, елдің бүкіл салық жүйесі үшін 
аса маңызды өте үлкен тау-кен салығы 
мен кедендік баждар толығымен және 
тікелей федералдық бюджетке түсетін-
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діктен, барлық аймақтық бюджет түсім-
дерінің шамамен 70%-ы екі салықтан 
тұрады. Атап айтқанда, жеке табыс са-
лығы және корпоративтік табыс салығы. 
Ресей Федералдық мемлекеттік стати-
стика қызметінің ресми статистикалық 
мәліметтеріне сәйкес, тұтыну бағалары-
ның индексі бойынша түзетілген міндетті 
төлемдер шегерілгеннен кейінгі табыс 
болып табылатын тоқсан сайын өлше-
нетін нақты қолда бар табыс 2014 жыл-
дан бері үнемі төмендеп келеді. 2014 
жылдың үшінші тоқсаны нақты қолда 
бар табыс 2,6%-дық өсім көрсеткен ең 
соңғы кез болды. Содан бері бұл көр-
сеткіш тұрақты төмендеп, 2018 жылдың 
бірінші тоқсанында 11,6%-ға төмендеді. 
Бұл 1990-шы жылдардан бері бұрын 
соңды болмаған үрдіс. Аймақтар ең үл-
кен шығындарды талап ететін білім беру 
және денсаулық сақтау салаларының 
шығыстарын қаржыландыруға жауапты 
екенін ескергенде, жалпы түсімнің аза-
юы жиынтық қарыздың одан әрі ұлға-
юына алып келеді.

Сонымен қатар, Ресейдің аймақтық 
әкімшіліктері 2012 жылдың 7 мамырында 
өткен инаугурация күні Президент Вла-
димир Путин тарапынан қол қойылған 
«мамыр жарлықтарының» орындалуына 
жауапты. Бұл жарлықтар Ресей Федера-
циясының Үкіметі үшін 2012-2020 жыл-
дарға арналған 218 бұйрықтан тұрады 
және негізінен мемлекеттік сектордағы 
қызметкерлердің жалақысына бағытта-
лып, шағын және орта кәсіпкерлікке қол-
дау көрсету шараларын енгізу арқылы 
федералдық бюджетпен қамтылмаған 
Ресей аймақтарына маңызды әлеуметтік 
шығын жоспарын жүзеге асырады. Нәти-
жесінде, аймақтардың сенімді қаржы са-
ясатын жүргізу қабілетіне қатысты әле-
уметтік осалдығы артып келеді. Бұл өз 
кезегінде елдің федералдық құрылымы-
ның мәніне нұқсан келтіруі мүмкін.

2018 жылғы 7 мамырда инаугурация-
сы өткеннен кейін Президент Владимир 
Путин аймақтық бюджеттерге қаржылық 
жүктеменің төмендеуіне ықпал етіп, 2024 
жылға қарай әлеуметтік салаға шамамен 
10 трлн. рубль (159 млрд. доллар) бөлу 

системы страны, целиком и полностью 
идут в федеральный бюджет, около 70% 
всех доходов региональных бюджетов 
составляют два налога, а именно: подо-
ходный налог с физических лиц и налог 
на прибыль организаций. Согласно офи-
циальной статистике Федеральной службы 
государственной статистики России, изме-
ряемый квартально реальный располага-
емый доход, который представляет собой 
доход после вычета обязательных плате-
жей, скорректированный с учетом индекса 
потребительских цен, постоянно падает с 
2014 года. В последний раз реальный рас-
полагаемый доход показал рост (на 2,6%) в 
третьем квартале 2014 года. С тех пор этот 
показатель постоянно падает и снизился 
на 11,6% к первому кварталу 2018 года, 
чего не происходило с 1990-х годов. Учи-
тывая, что регионы несут ответственность 
за финансирование расходов на образо-
вание и здравоохранение, то есть сферы, 
которые требуют наибольших расходов, 
сокращение общих доходов приводит к 
дальнейшему увеличению совокупного 
долга.

Более того, администрации российских 
регионов несут ответственность за выпол-
нение так называемых «майских указов», 
подписанных президентом Владимиром 
Путиным 7 мая 2012 года, в день инаугу-
рации. Они состоят из 218 распоряжений 
правительства Российской Федерации, 
которые должны быть выполнены в тече-
ние 2012–2020 годов, и возлагает на реги-
оны России тяжелый план по социальным 
расходам, в основном ориентированный 
на заработные платы работников госу-
дарственного и бюджетного секторов и 
вводящий меры поддержки для малого и 
среднего предпринимательства, которые 
не покрываются федеральным бюджетом. 
В результате растет уязвимость регионов в 
отношении их способности поддерживать 
надежную налогово-бюджетную полити-
ку, которая может подорвать саму сущ-
ность федеративного устройства страны.

Ожидается, что президент Владимир 
Путин издаст указ о выделении около 
10 трлн. рублей (159 млрд. долл.) на со-
циальную сферу до 2024 года после его 
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инаугурации 7 мая 2018 года, что будет 
способствовать смягчению финансового 
бремени региональных бюджетов. Однако 
это также будет иметь пагубные послед-
ствия для фискального федерализма в Рос-
сии, укрепляя позиции центрального пра-
вительства. Например, в январе 2018 года 
Федеральному казначейству России при-
шлось установить контроль над бюдже-
тами Костромской области и Республики 
Хакасия за превышение 80%-ного предела 
задолженности регионального бюджета, 
а в настоящее время с таким же риском 
столкнулись еще пять регионов. Это на-
глядный пример того, как ненадлежащие 
фискальные отношения между центром 
и регионами были трансформированы 
в необходимость установления полного 
фискального контроля над субнациональ-
ными единицами, тем самым подрывая 
принципы фискального федерализма. 
Очевидно, что в существующих условиях 
экономического спада, который усугубля-
ется растущими экономическими санкци-
ями, региональная экономическая полити-
ка требует фундаментального пересмотра 
и изменений в пользу предоставления 
большего самоуправления регионам.

туралы шешім қабылдайды деп күтілуде. 
Бірақ бұл Ресейдің орталық үкіметінің 
позициясын нығайтып, бюджеттік фе-
дерализмге кері әсер етуі мүмкін. Мы-
салы, 2018 жылдың қаңтарында Ресей 
Федерациясының Федералдық Қазына-
шылығы аймақтық бюджет қарызының 
80%-дық шегінен асып кеткені үшін 
Кострома және Хакасия Республикасы 
аймақтарының бюджеттеріне бақыла-
уды қамтамасыз етуге мәжбүр болды 
және тағы бес аймаққа осындай қауіп 
төніп тұр. Бұл орталық пен аймақтар 
арасындағы бұрыс салықтық қатына-
стар қосалқы ұлттық бірліктерді толық 
қаржылық бақылауға алу қажеттілігіне 
айналып, бюджеттік федерализм қағи-
даларының бұзылуының көрнекі мы-
салы болып табылады. Экономикалық 
санкциялардың күшеюінен туындай-
тын экономикалық рецессияның қазіргі 
жағдайында аймақтық экономикалық 
саясат аймақтарға көбірек автономды 
билік беру үшін түбегейлі қайта қарауды 
және бірқатар өзгерістерді талап етеді.
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Политические потрясения в Украине, 
начавшиеся в 2014 году, вызвали серьез-
ное ухудшение экономической ситуации в 
стране вкупе со снижением социально-э-
кономического благосостояния граждан 
Украины. Протесты Евромайдана при-
вели к отставке президента Януковича, 
что привело к аннексии Крыма Россией 
и вооруженному конфликту на Донбас-
се. Эти драматические события серьезно 
повлияли на экономику Украины, вызвав 
резкие колебания ВВП. Фактически ВВП 
страны сократился на 6,6% и 9,8% в 2014 
и 2015 годах соответственно, а в 2016 и 
2017 годах вырос на 2,3% и 2,0% соответ-
ственно. Кроме того, национальная валюта 
страны, гривна, обесценилась с примерно 
8 гривен за 1 доллар в начале 2014 года 
до около 29 гривен за 1 доллар в начале 
2018 года, что представляет собой почти 
250% обесценения. Между тем, инфляция 
выросла на 24,9%, 43,3%, 12,4% и 13,7% в 
2014, 2015, 2016 и 2017 годах соответствен-
но. Эти неблагоприятные условия значи-
тельно снизили стабильность банковского 
сектора страны, который серьезно зависит 
от уровня политической и экономической 
нестабильности.

По данным Национального банка Укра-
ины (НБУ), в начале 2014 года, когда от-
носительно стабильный период в стране 
подходил к концу, совокупные активы ее 
банковского сектора составляли 1277,51 
млрд. гривен (159,6 млрд. долл.). После-
дующие финансово-экономические труд-
ности, такие как нехватка ликвидности и 
высокий уровень проблемных кредитов, 
привели к закрытию 22 банков, в результа-
те чего число банков в стране сократилось 
до 158. Несмотря на меньшее количество 
банков, номинальная стоимость совокуп-
ных активов сектора выросла на 3,07% до 

2014 жылы Украинада басталған са-
яси төңкерістер елдің экономикалық 
жағдайының нашарлауына және укра-
индықтардың әлеуметтік-экономикалық 
әл-ауқатының төмендеуіне себеп болды. 
Президент Виктор Януковичті биліктен 
кетірген Еуромайдандағы наразылық 
шерулері Ресейдің Қырымды аннек-
сиялауына және Донбасс аймағында 
қарулы қақтығыстарға алып келді. Бұл 
шиеленіскен жағдайлар ЖІӨ-нің күрт 
ауытқуларын тудырып, Украинаның 
экономикасына айтарлықтай әсер етті. 
Елдің ЖІӨ-і 2014 және 2015 жылдары 
сәйкесінше 6,6% және 9,8%-ға төмен-
десе, 2016 және 2017 жылдары тиісінше 
2,3% және 2,0%-ға өсті. Сонымен қатар, 
елдің ұлттық валютасы – гривнаның 
АҚШ долларына қатысты бағамы 250%-
ға төмендеді. 2014 жылдың басында 8 
гривна болған доллар 2018 жылдың ба-
сында 29 гривнаға тең болды. Сонымен 
қатар, 2014, 2015, 2016 және 2017 жыл-
дары инфляция тиісінше 24,9%, 43,3%, 
12,4% және 13,7%-ға өсті. Бұл қолайсыз 
жағдайлар саясат пен экономиканың құ-
былмалылығына байланысты болатын 
елдегі банк секторының тұрақтылығын 
едәуір төмендетті.

Украина Ұлттық банкінің (УҰБ) 
мәліметінше, 2014 жылдың басында 
елдегі салыстырмалы тұрақты кезең 
аяқталған кезде банк секторының жиын-
тық активтері 1277,51 млрд. гривнаны 
(159,6 млрд. доллар) құрады. Өтімділік-
тің жетіспеушілігі және төлем мерзімі өт-
кен несиелердің жоғары деңгейі сынды 
қаржылық-экономикалық қиындықтар 
елде 22 банктің жабылып, олардың са-
нының 158-ге дейін азаюына себеп бол-
ды. Банктердің аз болуына қарамастан, 
сектордың жиынтық активтерінің номи-
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1316,72 млрд. гривен (81,4 млрд. долл.). 
Однако стоит отметить, что рост произо-
шел из-за переоценки активов банков в 
иностранной валюте из-за обесценения 
национальной валюты. Таким образом, 
реальный рост активов (без учета ин-
фляции) был отрицательным и составил 
17,48%. В 2015 году кризис в банковском 
секторе углубился, и число банков упало 
до 117, тогда как номинальная стоимость 
совокупных активов сектора упала на 
4,7%, сократившись на 33,52% в реальном 
выражении. В 2016-2017 годах ситуация в 
банковском секторе все еще имела тен-
денцию к ухудшению. В 2016 году коли-
чество банков сократилось до 96, а в 2017 
году снизилось до 83.

Другими основными причинами сни-
жения банковских активов были отток де-
позитов и рост просроченных кредитов. 
Резкое обесценивание гривны и высокая 
инфляция снизили доверие населения как 
к национальной валюте, так и к банковской 
системе. Из-за снижения доверия населе-
ние начало выводить свои сбережения из 
банков. Например, по данным НБУ, депо-
зиты в национальной валюте сократились 
на 28,21% с 365,96 млрд. гривен (45,74 
млрд. долл.) в 2013 году до 262,71 млрд. 
гривен (16,24 млрд. долл.) в 2014 году. При 
этом регулятор показывает, что иностран-
ные валютные депозиты, рассчитанные в 
гривнах, выросли на 35,81% с 336,95 млрд. 
гривен в 2013 году до 455,49 млрд. гри-
вен в 2014 году. Однако важно отметить, 
что рост депозитов в иностранной валюте 
произошел в основном за счет обесцене-
ния гривны, тогда как те же депозиты, рас-
считанные в долларах, фактически имели 
отрицательный темп роста, снизившись на 
32,41% с 42,19 млрд. долл. в 2013 году до 
28,24 млрд. долл. в 2014 году. После значи-
тельного снижения в 2014 году депозиты 
в местной валюте были относительно ста-
бильными в течение следующих двух лет. 
В 2015 году депозиты в местной валюте 
выросли на 0,23%, тогда как в 2016 году 
произошло снижение на 1,07%. Между 
тем, депозиты в иностранной валюте, рас-
считанные в долларах, упали на 71,83% до 

налды құны 3,07%-ға өсіп, 1316,72 млрд. 
гривнаға (81,4 млрд. доллар) дейін өсті. 
Алайда, бұл өсу үрдісі ұлттық валютаның 
құнсыздануы салдарынан банктердің 
шетел валютасындағы активтерін қай-
та бағалау есебінен болды. Осылайша, 
активтердің нақты өсуі (инфляцияны 
қоспағанда) 17,48%-ға дейін төмендеді. 
2015 жылы банк секторындағы дағда-
рыс тереңдей түсіп, банктердің саны 
117-ге жетті, ал сектордың жиынтық ак-
тивтерінің номиналды мөлшері 4,7%-ға 
төмендеп, нақты мәнде 33,52%-ға аза-
йды. 2016-2017 жж. банк секторында 
бұрынғысынша төмендеу үрдісі байқал-
ды. 2016 жылы банктер саны 96-ға дейін, 
ал 2017 жылы 83-ке дейін төмендеді.

Депозиттердің жылыстауы және 
төлем мерзімі өткен несиелердің артуы 
банк активтерінің азаюының басты се-
бептерінің бірі болып табылады. Грив-
наның күрт құнсыздануы және жоғары 
инфляция халықтың ұлттық валютаға, 
әрі банк жүйесіне деген сенімін азайтты. 
Сенімділіктің азаюына байланысты ха-
лық банктерден жинақтарын ала баста-
ды. Мәселен, УҰБ деректері бойынша 
ұлттық валютадағы депозиттер 2013 
жылы 365,96  млрд. гривнаны (45,74 
млрд. доллар) құраған болса, 2014 жылы 
28,21%-ға азайып, 262,71 млрд. гривнаға 
(16,24 млрд. доллар) дейін төмендеді. 
Сонымен қатар, гривнамен есептелген 
шетелдік валютадағы депозиттер 2013 
жылы 336,95 млрд. гривнаға тең болса, 
2014 жылы 35,81%-ға өсіп, 455,49 млрд. 
гривнаға дейін ұлғайды. Алайда ше-
тел валютасындағы депозиттердің өсуі, 
негізінен, гривнаның құнсыздануына 
байланысты болғанын ұмытпаған жөн. 
АҚШ долларымен есептелген дәл сол 
депозиттер 2013 жылы 42,19 млрд. дол-
лар болса, 2014 жылы 32,41%-ға азайып, 
28,24 млрд. долларға дейін төмендеді. 
2014 жылы едәуір төмендегеннен кей-
ін ұлттық валютадағы депозиттер одан 
кейінгі екі жыл бойы салыстырмалы 
түрде тұрақты болды. 2015 жылы ұлт-
тық валютадағы депозиттер 0,23%-ға 
өссе, 2016 жылы 1.07%-ға төмендеді. 
Сонымен қатар, АҚШ долларымен есеп-
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20,71 млрд. долл. в 2015 году и выросли на 
6,17% до 21,98 млрд. долл. в 2016 году.

Стоит отметить, что депозитная база со-
кратилась, несмотря на то, что правитель-
ство ввело некоторые ограничения, чтобы 
остановить снятие депозитов. Например, 
в июле 2014 года НБУ ввел норму, уста-
навливающую дневные лимиты на снятие 
средств в размере 150 тыс. гривен (9317 
долл.) в национальной валюте и 20 тыс. 
гривен (1250 долл.) в иностранной валюте 
на человека. Позднее лимиты были увели-
чены в несколько раз и в марте 2016 года 
достигли 500 тыс. гривен (19 230 долл.) в на-
циональной валюте и 50 тыс. гривен (1923 
долл.) в иностранной валюте. В июле 2016 
года был отменен лимит на снятие депози-
тов в национальной валюте, в то время как 
лимит на снятие депозитов в иностранной 
валюте был увеличен до 250 тыс. гривен 
(9615 долл.) в сентябре 2016 года и в ко-
нечном итоге был отменен в августе 2017 
года. В течение этого времени НБУ пытал-
ся уменьшить отток депозитов не только 
введением лимитов на снятие средств, но 
и поддерживая национальную валюту. На-
пример, в августе 2014 года регулятор ввел 
пруденциальную норму по обязательной 
продаже валютных поступлений, обязав 
всех экспортеров продавать 100% своей 
валютной выручки на валютном рынке 
Украины. Требование было снижено до 
75% и 65% в сентябре 2014 года и мае 2016 
года соответственно.

По данным Международного валют-
ного фонда, доля просроченной задол-
женности в Украине постепенно увеличи-
вается с 2013 года, когда она составляла 
12,9% от совокупных активов банковской 
системы. Доля просроченных кредитов 
выросла до 19,0%, 28,0% и 30,5% в 2014, 
2015 и 2016 годах соответственно. В кон-
це 2017 года доля просроченных кредитов 
достигла 54,5% от общего объема активов, 
что стало рекордно высоким показателем 
просроченной задолженности в мире. Это 
число указывает на высокую вероятность 
того, что более половины всех кредитов 
банковского сектора не будет возвращено, 
что оказывает серьезное давление на при-
быльность и стабильность сектора. Причи-

телген шетелдік валютадағы депозиттер 
2015 жылы 71,83%-ға азайып, 20,71 млрд. 
долларға жетті, ал 2016 жылы 6,17%-ға 
артып, 21,98 млрд. долларға дейін өсті.

Айта кету керек, үкіметтің депозит-
тердің жылыстауын тоқтату үшін кейбір 
шектеулер енгізгеніне қарамастан де-
позиттік база төмендеді. Мәселен, 2014 
жылғы шілдеде УҰБ адам басына ұлт-
тық валютамен күніне 150,000 гривна 
(9,317 доллар) және шетел валютасымен 
20,000 гривна (1,250 доллар) мөлшерін-
де ақша алуға шектеу енгізді. Кейінірек 
бұл шектеулер бірнеше рет арттырылып, 
2016 жылғы наурызда ұлттық валюта-
мен 500,000 гривнаға (19,230 доллар) 
және шетел валютасымен 50,000 грив-
наға (1,923 доллар) дейін ұлғайтылды. 
2016 жылғы шілдеде ұлттық валютадағы 
депозиттерді алуға шектеу жойылды. 
Ал шетел валютасындағы депозиттерді 
алуға шектеу 2016 жылдың қыркүйе-
гінде 250,000 гривнаға (9,615 доллар) 
дейін ұлғайтылып, тек 2017 жылдың та-
мызында ғана алып тасталды. Сол кезде 
УҰБ тек депозиттен ақша алуға шектеу-
лерді енгізу арқылы ғана емес, сонымен 
қатар ұлттық валютаны қолдау арқылы 
депозиттердің жылыстауын азайтуға ты-
рысты. Мәселен, 2014 жылғы тамызда 
реттеуші валюталық түсімдерді міндетті 
түрде сатудың пруденциалдық норма-
тивін енгізді, бұл барлық экспорттаушы-
ларға украиндық валюта нарығындағы 
валюталық кірістердің 100%-ын сатуды 
міндеттеді. Бұл талап 2014 жылдың қы-
ркүйегінде және 2016 жылдың мамы-
рында тиісінше 75% және 65%-ға дейін 
төмендетілді.

Халықаралық валюта қорының 
мәліметтері бойынша, Украинадағы 
төлем мерзімі өткен несиелердің үлесі 
банк жүйесінің жиынтық активтерінің 
12,9%-ына тең болған 2013 жылдан бері 
біртіндеп артып келеді. Төлем мерзімі 
өткен несиелердің үлесі 2014, 2015 
және 2016 жылдары тиісінше 19,0%, 
28,0% және 30,5%-ға дейін өсті. 2017 
жылдың соңында төлем мерзімі өткен 
несиелердің үлесі активтердің жалпы 
көлемінің 54,5%-ына жетті, бұл төлем 
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ной увеличения просроченной задолжен-
ности стало серьезное снижение доходов 
населения из-за высокой инфляции, обес-
ценивания национальной валюты и паде-
ния общего объема производства в стране. 
Стоит отметить, что в 2016 году украинские 
власти приняли Закон о финансовой ре-
структуризации, который направлен на 
уменьшение количества проблемных кре-
дитов. Тем не менее, в конце 2017 года 
сумма реструктурированных просрочен-
ных кредитов составила всего 8 млрд. гри-
вен (307 млн. долл.) из примерно 500 млрд. 
гривен (19 млрд. долл.) от общего объема 
проблемных кредитов. Следовательно, 
предпринятых правительством шагов не-
достаточно для уменьшения количества и 
суммы просроченных кредитов.

В целом понятно, что проблемы бан-
ковского сектора Украины не будут ре-
шены в ближайшее время. Тем не менее, 
можно ожидать, что сектор будет рабо-
тать лучше в 2018 году, чем в предыдущие 
годы, в силу улучшения макроэкономиче-
ской ситуации в стране. Ожидается, что в 
2018 году экономика вырастет на 3,4%, что 
значительно выше, чем в 2014-2017 годах, 
а это означает, что более интенсивная эко-
номическая активность увеличит спрос 
на кредиты. Более высокий ВВП увеличит 
средний доход домохозяйств, что, в свою 
очередь, позволит людям возвращать 
часть своих плохих кредитов. Кроме того, 
НБУ ожидает, что в 2018 году инфляция со-
ставит около 8,9%. Более низкая инфляция 
позволит украинским банкам снизить свои 
проценты по кредитам, что также увели-
чит спрос на депозиты. Таким образом, 
при условии отсутствия более серьезных 
внешних и внутренних политических и 
экономических потрясений страна может 
постепенно стабилизировать свой банков-
ский сектор.

мерзімі өткен несиелердің әлемдегі ең 
жоғарғы көрсеткіші. Бұл банк секторы-
ның жалпы несиелерінің жартысынан 
астамының қайтарылмау қатерін көр-
сетеді және сектордың кірістілігі мен 
тұрақтылығына елеулі қысым жасайды. 
Жоғары инфляция, ұлттық валютаның 
құнсыздануы және елдің жалпы өнімінің 
төмендеуі салдарынан халық кірістерінің 
айтарлықтай азаюы төлем мерзімі өткен 
несиелердің ұлғаюына себеп болды. 
Айта кету керек, 2016 жылы украиндық 
билік төлем мерзімі өткен несиелердің 
санын азайтуды көздеген «Қаржылық 
қайта құрылымдау туралы» Заң қабыл-
дады. Дегенмен, 2017 жылдың соңында 
қайта құрылымдалған төлем мерзімі өт-
кен несиелердің мөлшері шамамен 500 
млрд. гривна (19 млрд. доллар) болған 
жалпы төлем мерзімі өткен несиелердің 
тек 8 млрд. гривнасын (307 млн. дол-
лар) құрады. Демек, үкімет қабылдаған 
қадамдар төлем мерзімі өткен несие-
лердің саны мен мөлшерін азайту үшін 
жеткіліксіз.

Тұтастай алғанда, жуық арада Украина 
банк секторының мәселелері шешілмей-
тіні анық. Алайда, елдегі макроэкономи-
калық жағдай жақсара бастағандықтан 
2018 жылы сектор алдыңғы жылдарға 
қарағанда жақсырақ жұмыс істейтін бо-
лады деп күтілуде. 2018 жылы экономи-
каның 3,4%-ға өсуі күтілуде, бұл 2014-
2017 жылдарға қарағанда айтарлықтай 
жоғары. Мұндай қарқынды экономика-
лық белсенділік несиелерге сұранысты 
арттыра түседі. ЖІӨ-нің өсуі орташа тұр-
мыстық табысты арттырады, бұл өз кезе-
гінде адамдарға кейбір төлем мерзімі өт-
кен несиелерін өтеуге мүмкіндік береді. 
Бұдан басқа, УҰБ 2018 жылы инфляция 
8,9% деңгейінде болады деп болжайды. 
Инфляцияның төмендеуі Украинаның 
банктеріне несие бойынша пайыздарын 
төмендетуге мүмкіндік береді, бұл да 
депозиттерге деген сұранысты арттыра-
ды. Осылайша, елеулі ішкі және сыртқы 
саяси және экономикалық дағдарыстар 
болмаған жағдайда, елдің банк секторы 
бірте-бірте тұрақтандырылуы мүмкін.
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Возможность владения жильем путем 
получения ипотечного кредита являет-
ся общепризнанной практикой во всем 
мире. Довольно низкие процентные став-
ки и приемлемые условия оплаты делают 
ипотечное кредитование привлекатель-
ным для населения, особенно в развитых 
странах. Однако ситуация на казахстанском 
рынке ипотечного кредитования имеет 
ряд отличительных особенностей. Из-за 
высоких цен на жилье как на первичном, 
так и на вторичном рынках подавляющему 
большинству казахстанцев чрезвычайно 
трудно купить дом или квартиру без ипо-
теки. Кроме того, условия ипотеки, такие 
как квалификационные требования для 
заемщика, условия кредита и процентные 
ставки, не только варьируются от банка 
к банку, но также подвержены ежегод-
ным изменениям. Поскольку наблюдается 
устойчивая тенденция к постоянному уве-
личению населения страны, вопрос обе-
спечения граждан достойными условиями 
жизни становится одной из первоочеред-
ных задач правительства Казахстана.

Следует отметить, что за последние не-
сколько лет казахстанские власти значи-
тельно активизировали темпы строитель-
ства нового жилья. Например, в 2017 году 
в жилищное строительство было инвести-
ровано 979,8 млрд. тенге. В результате в Ка-
захстане было построено более 11 млн. кв. 
м жилья, что на 6,2% больше, чем в 2016 
году. Примечательно, что за последние 
три года объем сданного в эксплуатацию 
жилья не опускался ниже отметки 9,3 млн. 
кв. м. По состоянию на 2017 год общий 
жилищный фонд Казахстана составил 353 
млн. кв. м, а это означает, что за послед-
ние 10 лет коэффициент обеспеченности 

Ипотекалық несие арқылы тұрғын үй 
алу мүмкіндігі бүкіл әлемде кең таралған 
тәжірибе болып табылады. Айтарлықтай 
төмен пайыздық мөлшерлемелер мен 
қолайлы төлем шарттары ипотекалық 
несиелендіруді әсіресе дамыған елдер-
дегі адамдар үшін тартымды етеді. Алай-
да, Қазақстанның ипотекалық несиелен-
діру нарығындағы жағдайдың бірқатар 
ерекшеліктері бар. Бастапқы және қай-
талама нарықтарда тұрғын үй бағала-
рының жоғары болуына байланысты 
қазақстандықтардың басым көпшілігі 
үшін ипотекасыз үй немесе пәтер сатып 
алу өте қиын. Сонымен қатар, қарыз 
алушыға қойылатын талаптар, несие 
мерзімі және пайыздық мөлшерлемелер 
сияқты ипотекалық шарттар әр банкте 
әртүрлі болып қана қоймай, сонымен 
бірге жыл сайын өзгерістерге ұшырай-
ды. Ел халқының тұрақты өсу үрдісі бай-
қалғандықтан, азаматтарды лайықты 
өмір сүру жағдайымен қамтамасыз ету 
мәселесі Қазақстан үкіметінің басты мін-
деттерінің бірі болып табылады.

Соңғы жылдары қазақстандық билік 
жаңа тұрғын үй құрылысының қарқы-
нын айтарлықтай арттырғанын айта кету 
керек. Мысалы, 2017 жылы тұрғын үй 
құрылысына 979,8 млрд. теңге бөлінді. 
Нәтижесінде Қазақстанда 11 млн. шар-
шы метрден астам тұрғын үй салынды, 
бұл 2016 жылға қарағанда 6,2%-ға артық. 
Соңғы үш жылда пайдалануға берілген 
тұрғын үй көлемі 9,3 млн. шаршы метр 
деңгейінен төмендемегені назар ауда-
рарлықтай жайт. 2017 жылғы жағдай 
бойынша Қазақстандағы тұрғын үй қо-
рының жалпы ауданы 353 млн. шаршы 
метрді құрады. Осылайша, соңғы 10 
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жильем в стране вырос на 30%, а именно 
с 16,5 кв. м на человека в 2007 году до 21,6 
кв. м на человека в 2017 году. Однако этот 
показатель по-прежнему ниже стандартов 
ООН, согласно которым коэффициент обе-
спеченности жильем должен составлять 
30 кв. м на человека.

Говоря о доступе к ипотеке для покупки 
строящегося жилья в Казахстане, следует 
отметить, что выплаты по ипотечным кре-
дитам, предоставляемым частными ком-
мерческими банками, с годовыми став-
ками от 14% до 17%, являются серьезным 
бременем для бюджет домохозяйств. На 
самом деле среднемесячный ипотечный 
платеж превышает стоимость аренды на 
20-30%; более того, ежемесячный платеж 
по кредиту в Казахстане в среднем превы-
шает 40% среднемесячного дохода заем-
щика, что считается чрезвычайно обреме-
нительным по стандартам развитых стран. 
После экономического кризиса 2008 года, 
который положил конец внешним заим-
ствованиям банковской системы под низ-
кие процентные ставки, казахстанским фи-
нансовым учреждениям пришлось брать 
дорогие кредиты с процентными ставками 
8-10%. Кроме того, банкам второго уровня 
пришлось сделать надбавки к процентной 
ставке, принимая во внимание риск не-
возврата, что в конечном итоге привело 
к таким высоким ставкам по ипотечным 
кредитам, что не каждый может позволить 
себе ипотеку с учетом снижения реальных 
доходов населения. В результате в настоя-
щее время только 18 из 33 банков второго 
уровня, официально функционирующих 
в Казахстане, предоставляют ипотечные 
кредиты, а 12 из этих 18 банков выдают 
кредиты только после первоначального 
взноса, достигающего 30%.

В целях стимулирования ипотечно-
го кредитования в стране казахстанские 
власти создали ряд институтов, таких как 
Жилищный строительный сберегатель-
ный банк Казахстана (ЖССБК), который 
был учрежден для поддержки реализации 
низкопроцентных ипотечных программ в 
рамках системы жилищных строительных 
сбережений, и Казахстанская ипотечная 
компания (КИК), созданная для выкупа 

жылда елде тұрғын үймен қамтамасыз 
ету коэффициенті 30%-ға өсті, яғни 2007 
жылы бір адамға шаққанда 16,5 шаршы 
метр болса, 2017 жылы 21,6 шаршы ме-
трге дейін артты. Алайда, бұл көрсеткіш 
әлі де БҰҰ стандарттарының деңгейінен 
төмен, оған сәйкес тұрғын үймен қамта-
масыз ету коэффициенті бір адамға 
шаққанда 30 шаршы метрді құрауы тиіс.

Қазақстанда ипотекалық несие 
арқылы салынып жатқан тұрғын үйді са-
тып алу мүмкіндіктеріне келетін болсақ, 
жеке коммерциялық банктер 14-17%-
дық жылдық мөлшерлемемен несиелер 
ұсынуда. Бұл жағдайда берілген ипоте-
калық несие бойынша төлемдер отба-
сылық бюджетке ауыртпалық түсіретінін 
атап өткен жөн. Мысалы, ипотекалық 
несие бойынша орташа айлық төлем 
жалға алу құнынан 20-30%-ға асып 
түседі. Сонымен қатар, несие бойынша 
ай сайынғы төлем орташа есеппен қарыз 
алушының айлық табысының 40%-ынан 
асады, бұл дамыған елдердің стандарт-
тары бойынша өте ауыртпалықты деп 
саналады. Төмен пайыздық мөлшерле-
мелер бойынша банк жүйесінің сыртқы 
қарыз алуын тоқтатқан 2008 жылғы 
экономикалық дағдарыстан кейін қа-
зақстандық қаржы институттары 8-10%-
дық мөлшерлемелермен қымбат несие 
алуға мәжбүр болды. Сонымен қатар, 
екінші деңгейдегі банктер өтелмеу қа-
упін ескере отырып, пайыздық мөлшер-
лемеге үстеме қосуға мәжбүр болды. Бұл 
халықтың нақты табыстарының төмен-
деуіне байланысты екінің бірі төлей ал-
майтын жоғары ипотекалық мөлшерле-
мелерге алып келді. Нәтижесінде қазіргі 
уақытта Қазақстанда ресми түрде жұмыс 
істейтін 33 екінші деңгейлі банктің 18-і 
ғана ипотекалық несие береді, ал бұл 
18 банктің 12-сі 30% көлемінде міндетті 
алдын ала төлем жасағаннан кейін ғана 
несие береді.

Елде ипотекалық несиелендіруді ын-
таландыру мақсатында қазақстандық 
билік тұрғын үй құрылысы жинақ жүй-
есі бойынша төмен пайыздық ипотека-
лық бағдарламаларды жүзеге асыруды 
қолдау үшін құрылған «Қазақстанның 
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ипотечных кредитов у банков второго 
уровня. Работая в тандеме с КИК, ЖССБК 
стал крупнейшим игроком на рынке 
ипотечного кредитования, владея боль-
шей частью жилищных кредитов, предо-
ставленных за последние годы. В 2017 году 
75% всех ипотечных кредитов на сумму 
290 млрд. тенге (889,5 млн. долл.) были 
выданы через ЖССБК. Однако устойчиво 
высокие темпы инфляции в сочетании с 
низкими темпами роста экономики, вы-
званными резким падением цен на нефть 
в 2014 году, значительно снизили для на-
селения стимулы к получению жилищных 
кредитов, при том, что цены на жилье 
оставались высокими. Действительно, 
за последние три года цены на жилье на 
первичном рынке выросли на 18%. В ре-
зультате, в 2017 году, чтобы оживить ры-
нок ипотеки, правительство Казахстана 
запустило государственную программу 
«Нурлы жер», направленную на субсиди-
рование ипотечных кредитов на покупку 
первичного жилья. В соответствии с усло-
виями программы заемщику предостав-
ляется ипотека по годовой ставке 10%, а 
КИК возмещает банку разницу с процент-
ной ставкой финансового учреждения. 
В настоящее время в осуществлении го-
сударственной программы «Нурлы жер» 
участвуют семь банков страны, а именно: 
«Сбербанк», «Банк ЦентрКредит», «АТФ-
Банк», ЖССБК, «Tengri Bank», «Цеснабанк» 
и «Bank RBK». Следует отметить, что уча-
стие частных коммерческих банков в этой 
программе позволило им увеличить объ-
ем выданных ипотечных кредитов до 50%, 
что можно рассматривать как позитивный 
сигнал для рынка в целом. Также можно 
отметить, что государственная программа 
оказала положительное влияние на сек-
тор жилищного строительства. Однако по-
стоянный рост числа вкладчиков ЖССБК, 
которое увеличилось с 814,6 тыс. в 2016 
году до 1 млн. в 2017 году, показывает, что 
большинство казахстанцев по-прежнему 
предпочитают систему жилищных строи-
тельных сбережений.

Если сравнить условия государственной 
программы помощи в ипотечном креди-
товании с условиями, предоставляемыми 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
(ТҮҚЖБ) және екінші деңгейдегі банктер-
ден ипотекалық несиелерді сатып алу 
үшін құрылған «Қазақстан ипотекалық 
компаниясы» (ҚИК) сияқты бірқатар 
институттарды құрды. ҚИК-пен бірлесе 
отырып жұмыс істеген ТҮҚЖБ ипоте-
калық несиелендіру нарығында соңғы 
жылдары берілген тұрғын үй қарызда-
рының негізгі үлесіне ие болып, ең ірі ой-
ыншыға айналды. 2017 жылы 290 млрд. 
теңге (889,5 млн. доллар) сомасындағы 
барлық ипотекалық несиелердің 75%-ы 
ТҮҚЖБ арқылы берілді. Алайда, тұрақты 
жоғары инфляция қарқыны және 2014 
жылы мұнай бағасының күрт төменде-
уі салдарынан ұлттық экономиканың 
төмен өсу қарқыны халықтың бағасы 
әлі де жоғары деңгейде қалған тұрғын 
үйді сатып алуға қызығушылығын ай-
тарлықтай азайтты. Шынында да, соңғы 
үш жылда бастапқы нарықтағы үйлердің 
бағасы 18%-ға өсті. Нәтижесінде, 2017 
жылы ипотека нарығын жандандыру 
мақсатында Қазақстан үкіметі «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламасын іске 
қосты. Бұл бағдарлама бастапқы тұрғын 
үйді сатып алуға ипотекалық несиелерді 
субсидиялауға бағытталған. Бағдарла-
ма шарттарына сәйкес, қарыз алушыға 
жылдық 10%-бен ипотекалық несие 
беріледі, ал банктік пайыздың айыр-
машылығы ҚИК арқылы қаржы институ-
тына өтеледі. Бүгінгі таңда «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасына елдің жеті 
банкі, атап айтқанда «Сбербанк», «Банк 
ЦентрКредит», «АТФ Банк», «Қазақстан-
ның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», 
«Тенгри Банк», «Цеснабанк» және «Банк 
RBK» кіреді. Бұл бағдарламаға жеке ком-
мерциялық банктердің қатысуы ипоте-
калық несиелердің көлемін 50%-ға дейін 
ұлғайтуға мүмкіндік бергенін атап өткен 
жөн. Тұтастай алғанда бұны нарық үшін 
жақсы белгі деп қарастыруға болады. 
Мемлекеттік бағдарламаның тұрғын үй 
құрылысы секторына оң әсерін тигізгенін 
атап өтуге болады. Дегенмен, қазақстан-
дықтардың көпшілігі тұрғын үй құрылыс 
жинақ жүйесіне басымдық береді. Бұған 
ТҮҚЖБ салымшылары санының үнемі 
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партнерами Астаны в рамках Евразийско-
го экономического союза, становится оче-
видным, что в Казахстане одна из самых 
высоких ставок по ипотечным кредитам. 
Наиболее доступная процентная ставка по 
ипотечным кредитам наблюдается в Ар-
мении, где минимальная годовая процент-
ная ставка составляет 5%, в то время как 
в России и Кыргызстане граждане могут 
приобретать жилье по государственным 
программам ипотечной помощи по годо-
вой ставке 6% и 8% соответственно. В этих 
условиях президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев недавно предложил запустить 
программу «7-20-25» для снижения сто-
имости ипотечных кредитов. В ходе со-
вместного заседания палат Парламента 
Казахстана, состоявшегося 5 марта 2018 
года, глава государства объявил, что в рам-
ках новой государственной программы 
годовая процентная ставка по ипотечным 
кредитам будет снижена до 7% при пер-
воначальном взносе, не превышающем 
20%, а срок кредита будет увеличен до 25 
лет. Ожидается, что такая инновационная 
схема сократит размер ежемесячных пла-
тежей по ипотечным кредитам, предостав-
ляя возможность покупать жилье всем 
слоям населения. Согласно Националь-
ному банку, новая ипотечная программа 
«7-20-25», как ожидается, будет запущена 
в мае 2018 года, а ипотечные кредиты в 
рамках этой программы начнут выдавать-
ся во второй половине этого года.

Можно заметить, что в Казахстане 
ипотечный рынок смещается в государ-
ственный ипотечный сегмент. В целом 
можно предположить, что в 2018 году бла-
годаря усилению роли государства в рам-
ках программ «7-20-25» и «Нурлы жер», а 
также расширению деятельности ЖССБК, 
рынок ипотеки продолжит восстанавли-
ваться. В то же время ожидается, что в 
2018 году более низкие ставки по ипотеч-
ным кредитам создадут избыточный спрос 
на рынке жилья, что приведет к измене-
нию цен на жилье в сторону повышения. 
Следует также отметить, что реализация 
государственной политики, направленной 
на улучшение жилищных условий населе-
ния, станет дополнительным финансовым 

өсуі дәлел бола алады. Салымшылар 
саны 2016 жылы 814,6 мыңды құраса, 
2017 жылы 1 млн. адамға дейін ұлғайды.

Егер ипотекалық несиелендіруді қол-
дауға арналған мемлекеттік бағдарлама-
ның шарттарын Астананың Еуразиялық 
экономикалық одақтағы серіктестері 
ұсынған шарттармен салыстырсақ, онда 
Қазақстан ипотека мөлшерлемесі ең 
жоғары мемлекеттердің бірі екені ай-
қындалады. Ипотекалық несиелер бой-
ынша ең қолжетімді пайыздық мөлшер-
леме Арменияда байқалады, онда ең 
төменгі жылдық пайыздық мөлшерлеме 
5%-ды құрайды. Ал Ресей және Қырғыз-
стан азаматтары сәйкесінше жылдық 6% 
және 8%-бен мемлекеттік ипотекалық 
көмек бағдарламалары бойынша тұрғын 
үй сатып ала алады. Осыған байланысты 
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев ипотекалық несие шығынын азайту 
үшін «7-20-25» бағдарламасын ұсынды. 
2018 жылдың 5 наурызында Қазақстан 
Республикасы Парламенті палатала-
рының бірлескен отырысында Елбасы 
жаңа мемлекеттік бағдарлама аясында 
ипотекалық несиелер бойынша жыл-
дық пайыздық мөлшерлеме 7%-ға дей-
ін төмендетіліп, бастапқы жарна 20%-
дан аспайтынын және несие мерзімі 25 
жылға дейін ұзартылатынын мәлімдеді. 
Мұндай инновациялар ай сайынғы ипо-
текалық төлемдер көлемін азайтып, ха-
лықтың барлық сегменттеріне тұрғын үй 
сатып алуға мүмкіндік беретін болады. 
Ұлттық Банктің мәліметтері бойынша, «7-
20-25» атты жаңа ипотекалық несиелік 
бағдарлама 2018 жылдың мамыр айын-
да бекітіледі деп жоспарланып отыр, ал 
бағдарлама бойынша ипотекалық неси-
елер осы жылдың екінші жартысында 
беріле бастайды.

Қазіргі таңда Қазақстанда ипотекалық 
нарықтың мемлекеттік ипотекалық сег-
ментке көшуі байқалады. Жалпы алған-
да, 2018 жылы «7-20-25» және «Нұр-
лы жер» атты бағдарламалар арқылы 
мемлекет рөлінің күшеюіне, сондай-ақ 
ТҮҚЖБ қызметінің кеңеюіне байланысты 
ипотекалық нарық өсу үрдісін жалға-
стыратын болады. Сонымен қатар, 2018 
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бременем для государственного бюджета. 
Таким образом, с запуском новой иници-
ативы возникнет настоятельная необходи-
мость в более эффективном управлении 
выделенными средствами для устранения 
иждивенческих настроений и снижения 
уровня коррупции.

жылы несиелендірудің төмендетілген 
мөлшерлемелері жылжымайтын мүлік 
нарығында артық сұранысқа әкеп соқты-
рады, бұл өз кезегінде тұрғын үй бағала-
рының қымбаттауына әкеледі. Алайда, 
халықтың тұрғын үй жағдайын жақсар-
туға бағытталған мемлекеттік саясаттың 
іске асырылуы мемлекеттік бюджетке 
қосымша ауыртпалық түсіретінін атап 
өткен жөн. Сондықтан, жаңа бастаманы 
іске қосқан кезде арқа сүйеушілік кей-
іпті жою және сыбайлас жемқорлықты 
азайту мақсатында бөлінген қаражатты 
тиімді басқару қажет болады.



52

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ



53

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

Государственный бюджет является 
ключевым элементом национальной эко-
номики и всей финансовой системы лю-
бого государства. С момента обретения 
независимости Казахстан предпринима-
ет интенсивные усилия по повышению 
эффективности бюджетных расходов и 
бюджетного процесса путем осуществле-
ния ряда реформ бюджетного законода-
тельства. Принятие Концепции внедрения 
ориентированной на результат системы 
государственного планирования (2007 г.) и 
нового Бюджетного кодекса (2008 г.) обе-
спечило правовую основу этих реформ. С 
начала 2010 года изменения и дополнения 
в Бюджетный кодекс вносились на регу-
лярной основе, причем последние из них 
имели место в 2017 году.

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса 
в бюджетной системе Казахстана утвер-
ждаются бюджеты следующих уровней: 
1) республиканский бюджет; 2) местный 
бюджет, который включает областные 
бюджеты, бюджеты города республи-
канского значения (Алматы) и столицы 
(Астана), бюджеты районов (городов об-
ластного значения) и бюджеты област-
ных центров. На случай чрезвычайных 
ситуаций, таких как стихийные бедствия 
или масштабные техногенные катастро-
фы, в Казахстане может быть разработан 
и введен чрезвычайный республиканский 
бюджет. В Казахстане действует трехлетняя 
бюджетная система, одним из ключевых 
принципов которой является предостав-
ление независимости всем уровням госу-
дарственного управления в самостоятель-
ном исполнении бюджетного процесса. 

Мемлекеттік бюджет ұлттық экономи-
каның және кезкелген мемлекеттің бүкіл 
қаржы жүйесінің басты элементі болып 
табылады. Тәуелсіздік алғаннан бері Қа-
зақстан бірқатар бюджеттік заңнама ре-
формаларын жүзеге асыру арқылы бюд-
жет шығыстары мен бюджеттік үдерістің 
тиімділігін арттыру бойынша белсенді 
жұмыс жүргізіп келеді. Нәтижелер-
ге бағдарланған мемлекеттік жоспар-
лау жүйесін жетілдіру тұжырымдамасы 
(2007 ж.) мен жаңа Бюджет кодексінің 
(2008 ж.) күшіне енуі бұл реформалар-
дың құқықтық негізін қамтамасыз етті. 
2010 жылдың басынан бері Бюджет 
кодексіне тұрақты негізде өзгерістер 
мен толықтырулар енгізіліп отырды. Ең 
соңғы өзгерістер 2017 жылы енгізілді.

Бюджет кодексінің 6-бабына сәйкес, 
Қазақстанның бюджеттік жүйесінде ке-
лесі деңгейдегі бюджеттер кіреді: 1) ре-
спубликалық бюджет; 2) облыстық бюд-
жеттер, республикалық маңызы бар қала 
(Алматы қ.) және астана (Астана қ.) бюд-
жеттері, аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттер және облыстық 
орталықтардың бюджеттері кіретін жер-
гілікті бюджет. Табиғи апаттар немесе ірі 
технологиялық апаттар сияқты төтенше 
жағдайлар кезінде Қазақстанда төтенше 
республикалық бюджет әзірленіп, ен-
гізілуі мүмкін. Қазақстан бюджет жүйесін 
үш жылдық кезеңге бөліп жүзеге асы-
рады. Бюджет жүйесінің негізгі қағида-
ларының бірі – мемлекеттік басқарудың 
барлық деңгейлеріне бюджеттік үдерісті 
дербес жүзеге асыру өкілеттігін беру. 
Сондықтан жергілікті бюджетті тиісті 
уәкілетті органдар (мәслихаттар) бекітеді 
және жүзеге асырады, ал республика-

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 
И ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОХОДНЫХ СТАТЬЯХ 
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Поэтому местный бюджет утверждается 
и исполняется соответствующими упол-
номоченными органами (маслихатами), 
а республиканский бюджет утверждается 
правительством и парламентом. Мини-
стерство финансов Казахстана и его подве-
домственные организации и учреждения, 
представляющие центральные и местные 
органы власти, осуществляют всю работу 
по исполнению бюджета.

Следует отметить, что доходы бюджета в 
Бюджетном кодексе Казахстана включают 
налоги, неналоговые поступления, доходы 
от продажи основного капитала и транс-
ферты, тогда как расходная часть бюджета 
состоит из расходов, бюджетных кредитов, 
покупки финансовых активов и погаше-
ния займов. В случае уменьшения дохо-
дов или увеличения расходов в бюджетах 
нижнего уровня существует возможность 
перевести средства из бюджетов верхнего 
уровня. Кроме того, существуют отдельные 
категории бюджета, такие как Националь-
ный фонд Казахстана.

Стоит отметить, что Казахстану удалось 
значительно увеличить доходы и расходы 
республиканского бюджета в 2013-2017 
годах. Доходы республиканского бюдже-
та составили в 2013 году 5,18 трлн. тенге 
(34,51 млрд. долл.) и достигли 7,66 трлн 
тенге (22,93 млрд. долл.) в 2016 году (паде-
ние значения в долларах связано с обес-
ценением тенге к доллару) с дальнейшим 
увеличением до 9,54 трлн. тенге (28,91 
млрд. долл.) в 2017 году. С другой стороны, 
расходы республиканского бюджета вы-
росли с 5,7 трлн. тенге (37,97 млрд. долл.) в 
2013 году до 10,74 трлн. тенге (32,55 млрд. 
долл.) в 2017 году, что на 180% больше в 
тенговом выражении. За отчетный период 
значительно увеличился объем кредитов, 
выделенных из республиканского бюдже-
та. В 2013 году было выдано бюджетных 
ссуд на сумму 122,1 млрд. тенге (813,46 
млн. долл.), в то время как в 2016 году 
стоимость кредитов достигла 205,2 млрд. 
тенге (943,11 млн. долл.). Кроме того, 480 
млрд. тенге (2,67 млрд. долл.) было потра-
чено на приобретение финансовых акти-
вов в 2014 году, однако в 2017 году этот по-

лық бюджет Үкімет пен Парламент та-
рапынан бекітіледі. Қазақстан Республи-
касының Қаржы министрлігі және оның 
қосалқы ұйымдары мен мекемелері бо-
лып табылатын орталық және жергілікті 
билік органдары бюджетті орындау бой-
ынша барлық жұмысты атқарады.

Қазақстан Бюджет кодексіндегі бюд-
жет кірістеріне салықтар, салықтық 
емес түсімдер, негізгі капиталды сату-
дан түскен түсімдер және трансферттер 
жатады. Ал бюджет шығыстары шығы-
стардан, бюджеттік несиелерден, қаржы 
активтерін сатып алу және қарыздарды 
өтеуден тұрады. Төменгі деңгейдегі бюд-
жеттерде табыстың төмендеуі неме-
се шығыстардың ұлғаюы жағдайында 
жоғарғы деңгейдегі бюджеттерден қа-
ражат аударуға болады. Бұдан басқа, Қа-
зақстанның Ұлттық Қоры сияқты бөлек 
бюджет санаттары бар.

Айта кету керек, Қазақстан 2013-2017 
жылдары республикалық бюджеттің 
кірістері мен шығыстарын едәуір арт-
тыра алды. 2013 жылы республикалық 
бюджеттің кірістері 5,18 триллион тең-
гені (34,51 миллиард доллар) құрап, 2016 
жылы 7,66 триллион теңгеге (22,93 мил-
лиард доллар) жетті (доллар құнының 
төмендеуі теңгенің долларға қатысты 
құнсыздануымен байланысты), ал 2017 
жылы 9,54 триллион теңгеге (28,91 мил-
лиард доллар) дейін ұлғайды. Ал респу-
бликалық бюджеттің шығыстары 2013 
жылы 5,7 триллион теңгені (37,97 милли-
ард доллар) құраған болса, 2017 жылы 
теңге эквивалентімен 180%-ға артып, 
10,74 триллион теңгеге (32,55 миллиард 
доллар) дейін өсті. Аталмыш кезеңде 
республикалық бюджеттен бөлінген не-
сие көлемінің едәуір ұлғаюы байқалды. 
2013 жылы 122,1 миллиард теңге (813,46 
миллион доллар) сомасында бюджеттік 
несие берілді, ал 2016 жылы бұл көрсет-
кіш 205,2 миллиард теңгені (943,11 мил-
лион доллар) құрады. Сонымен қатар, 
2014 жылы қаржылық активтерді сатып 
алуға 480 миллиард теңге (2,67 милли-
ард доллар) жұмсалды, бірақ 2017 жылы 
бұл көрсеткіш 162,4 миллиард теңгеге 
(492,12 миллион доллар) дейін айтар-
лықтай төмендеді.
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Қазіргі уақытта салықтық түсімдер 
мен трансферттер республикалық бюд-
жет кірістерінің құрылымында негізгі 
элементтер болып табылады. 2013 жылы 
салық түсімдерінің көлемі 3,5 триллион 
теңге (23,33 миллиард доллар) болып, 
2014 жылы 3,66 триллион теңгеге (20,33 
миллиард доллар) дейін өсті, алайда 
2015 жылы 3,32 триллион теңгеге (12,30 
миллиард доллар) дейін төмендеді. 2016 
жылы өсу үрдісі байқалып, салықтық 
түсімдердің республикалық бюджетке 
қосқан үлесі 4,28 триллион теңгеге (12,81 
миллиард доллар) дейін артты. Сонымен 
қатар, соңғы жылдары облыстық бюд-
жеттерден, аудандық бюджеттерден, 
Алматы және Астана қалаларының бюд-
жеттерінен трансферттер мен Ұлттық 
қордан трансферттерден тұратын Қа-
зақстанның республикалық бюджеттегі 
трансферттік кірістердің үлесі тұрақты 
түрде артып келеді. 2016 жылы Ұлттық 
қордан бөлінетін кепілдендірілген транс-
ферттердің республикалық бюджеттегі 
үлесі 53,7%-ға жетті. Ағымдағы статисти-
каға сәйкес, 2013 жылы Ұлттық қордан 
бөлінетін кепілдендірілген трансферт-
тердің көлемі 1,38 триллион теңге (9,19 
миллиард доллар), 2014 жылы 1,48 трил-
лион теңге (8,22 миллиард доллар), 2015 
жылы 1,7 триллион теңге (6,3 миллиард 
доллар) және 2016 жылы теңге эквива-
лентімен 146%-ға өсіп, 2,88 триллион 
теңге (7,43 миллиард доллар) болды. 
2017 жылы бұл көрсеткіш 2,88 триллион 
теңге (8,73 миллиард доллар) деңгейінде 
қалды. Президент Нұрсұлтан Назарба-
ев «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан 2018-2020 жылдарға арналған 
кепілдендірілген трансферт туралы» 
заңға қол қойды. Бұл заңға сәйкес үкімет 
қордан кепілдендірілген трансферттер 
көлемін бірте-бірте азайтуға тиіс.

2017 жылғы 4 желтоқсанда Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев «2018-2020 жыл-
дарға арналған республикалық бюджет 
туралы» заңға қол қойды. 2018 жыл-
дың 1 қаңтарында күшіне енген заңға 
сәйкес, 2018 жылы бюджет тапшылығы 
1,1%-ға және 2019-2020 жылдары 1%-ға 
төмендейді деп күтілуде. 2018 жылы ре-
спубликалық бюджеттің кірістері (транс-
ферттерді есептемегенде) 5,53 трилли-

казатель значительно снизился – до 162,4 
млрд. тенге (492,12 млн. долл.).

В настоящее время налоговые посту-
пления и трансферты представляют собой 
ключевые статьи в структуре доходов ре-
спубликанского бюджета. Сумма нало-
говых поступлений увеличилась до 3,66 
трлн. тенге (20,33 млрд. долл.) в 2014 году 
по сравнению с 3,5 трлн. тенге (23,33 млрд. 
долл.) в 2013 году. Однако в 2015 году они 
снизились до 3,32 трлн. тенге (12,30 млрд. 
долл.). В 2016 году наблюдалась тенденция 
к росту, а вклад налоговых поступлений 
в республиканский бюджет увеличился 
до 4,28 трлн. тенге (12,81 млрд. долл.). С 
другой стороны, в последние годы доля 
трансфертных доходов в республиканском 
бюджете Казахстана, которые состоят из 
трансфертов из региональных бюджетов, 
бюджетов районов, бюджетов Алматы и 
Астаны и трансфертов из Национального 
фонда, неуклонно растет. В 2016 году доля 
гарантированного трансферта из Нацио-
нального фонда в республиканский бюд-
жет достигла 53,7%.

Согласно имеющейся статистике, гаран-
тированные трансферты из Национально-
го фонда в 2013 году составили 1,38 трлн. 
тенге (9,19 млрд. долл.), 1,48 трлн. тенге 
(8,22 млрд. долл.) в 2014 году, 1,7 трлн. тен-
ге (6,3 млрд. долл.) в 2015 году и 2,88 трлн. 
тенге ($7,43 млрд. долл.) в 2016 году, что на 
146% больше в тенговом эквиваленте. В 
2017 году этот показатель остался на преж-
нем уровне в 2,88 трлн. тенге (8,73 млрд. 
долл.). Стоит отметить, что президент На-
зарбаев подписал закон о гарантирован-
ном трасферте из Национального фонда 
Казахстана на 2018-2020 годы, в соответ-
ствии с которым правительство должно 
постепенно уменьшать сумму гарантиро-
ванных трансфертов из фонда.

4 декабря 2017 года президент Назар-
баев также подписал закон о республи-
канском бюджете на 2018–2020 годы, ко-
торый вступил в силу 1 января 2018 года. 
Согласно закону, ожидается, что дефицит 
бюджета сократится на 1,1% в 2018 году и 
на 1% в 2019-2020 гг. Прогнозируется, что 
доходы республиканского бюджета (без 
учета трансфертов) составят 5,53 трлн. тен-
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ге (16,70 млрд. долл.) в 2018 году, 6,40 трлн. 
тенге (19,33 млрд. долл.) в 2019 году и 7,17 
трлн. тенге (21,16 млрд. долл.) в 2020 году.

В то же время ожидается, что объем 
гарантированных трансфертов из Наци-
онального фонда достигнет 2,6 трлн. тен-
ге (7,86 млрд млрд. долл.) в 2018 году, 2,3 
трлн. тенге (6,95 млрд. долл.) в 2019 году и 
2 трлн. тенге (6,04 млрд. долл.) в 2020 году. 
При прогнозируемой цене на нефть в 45 
долларов за баррель и сокращении объ-
ема гарантированных трансфертов общая 
сумма резервов Национального фонда в 
2020 году оценивается в 62,4 млрд. долл. 
(32,5% ВВП). Ожидается, что расходы ре-
спубликанского бюджета составят 9,21 
трлн. тенге (27,85 млрд. долл.) в 2018 году, 
9,79 трлн. тенге (29,6 млрд. долл.) в 2019 
году и 10,22 трлн. тенге (30,88 млрд. долл.) 
в 2020 году.

Похоже, что Казахстану удалось над-
лежащим образом управлять бюджетной 
политикой, несмотря на трудности, с кото-
рыми сталкивается его экономика. Таким 
образом, была создана интегрированная 
система, которая направлена на регули-
рование отношений, связанных с плани-
рованием и использованием бюджетных 
средств и государственных активов. Более 
того, предпринимаются усилия по совер-
шенствованию системы межбюджетных 
отношений, обеспечению прозрачности 
и стабильности и укреплению практики 
распределения бюджетных средств. Од-
нако для повышения эффективности бюд-
жетной политики в будущем необходимо 
определить общий экономический потен-
циал каждого региона Казахстана. На дан-
ном этапе должны быть тщательно изуче-
ны источники доходов регионов, и важно 
оказывать финансовую поддержку реги-
онам, которые отстают в экономическом 
отношении. В результате основной целью 
бюджетной политики Казахстана является 
улучшение бюджетного контроля и мони-
торинга расходов, что приведет к эффек-
тивному и рациональному использованию 
ресурсов.

он теңге (16,70 миллиард доллар), 2019 
жылы 6,40 триллион теңге (19,33 милли-
ард доллар), ал 2020 жылы 7,17 трилли-
он теңге (21,16 миллиард доллар) бола-
ды деп болжануда.

Сонымен бірге, Ұлттық қордан бөлі-
нетін кепілдендірілген трансферттердің 
көлемі де 2018 жылы 2,6 триллион тең-
геге (7,86 миллиард доллар) дейін ұлғай-
ған соң, 2019 жылы 2,3 триллион теңгеге 
(6,95 миллиард доллар), ал 2020 жылы 2 
триллион теңгеге (6,04 миллиард доллар) 
дейін төмендейді деп күтілуде. Мұнай 
бағасы барреліне 45 доллар деңгейін-
де қалыптасып, кепілдендірілген транс-
ферттер көлемі азаятын болса, 2020 
жылы Ұлттық қордың жалпы қорлары 
62,4 миллиард доллар (ЖІӨ-нің 32,5%-ы) 
деңгейінде болады деп бағаланып отыр. 
2018 жылы республикалық бюджеттің 
шығыстары 9,21 триллион теңге (27,85 
миллиард доллар), 2019 жылы 9,79 трил-
лион теңге (29,6 миллиард доллар) және 
2020 жылы 10,22 триллион теңгені (30,88 
миллиард доллар) құрайды деп күтілуде.

Қазақстан экономикасындағы қиын-
дықтарға қарамастан, бюджеттік сая-
сатты жақсы басқара алды. Осылайша, 
бюджет қаражаты мен мемлекеттік 
активтерді жоспарлау және пайдала-
ну мәселелеріне байланысты қатына-
старды реттейтін кешенді жүйе құрыл-
ды. Бұдан басқа, бюджетаралық 
қатынастар жүйесін жетілдіру, ашықтық 
пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, 
сондай-ақ бюджетті бөлу тәжірибесін 
нығайту жөніндегі жұмыстар жалғасу 
үстінде. Алайда, болашақта бюджет са-
ясатының тиімділігін арттыру үшін Қа-
зақстанның әрбір өңірінің жалпы эко-
номикалық әлеуетін анықтау қажет. Осы 
тұрғыда облыстардың кіріс көздері жақ-
сы зерттеліп, экономикалық жағынан 
артта қалған өңірлерге қаржылық қол-
дау көрсету маңызды. Қорытып келген-
де, Қазақстан бюджеттік саясатының 
негізгі мақсаты бюджеттік бақылау мен 
шығыстардың мониторингін жетілдіру 
және осылайша ресурстардың тиімді 
пайдаланылуын қамтамсыз ету болып 
табылады.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭНЕРГИЯ НАРЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚҰРЫЛЫМДАР
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По данным Общества инженеров-не-
фтяников, Россия владеет восемью круп-
нейшими нефтяными месторождениями 
в мире, содержащими около 5% мировых 
разведанных запасов нефти и газового 
конденсата (80 млрд. баррелей). В насто-
ящее время на Россию приходится 14% 
мировой добычи нефти, что составляет 
11 млн. баррелей в сутки. Это является 
рекордно высоким уровнем для России, 
делая ее одной из ведущих нефтедобыва-
ющих стран. Прогнозируемый Министер-
ством энергетики России средний уровень 
добычи нефти на 2018 год составляет 11,2 
млн. баррелей в сутки, тогда как Междуна-
родное энергетическое агентство прогно-
зирует 11,4 млн. баррелей в сутки к 2020 
году.

С другой стороны, недавний отчет Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации раскрыл ряд 
поразительных фактов: в течение 2016-
2017 годов в стране не было введено в 
эксплуатацию ни одного нового газового 
месторождения, не было обнаружено ни 
одного крупного нефтяного месторожде-
ния, а буровые работы на арктическом 
шельфе были приостановлены на неопре-
деленный период времени. Интересно, 
что ни один из вышеупомянутых фактов 
невозможно было бы предсказать до 2014 
года. Существует несколько факторов, сви-
детельствующих о том, что в настоящее 
время Россия находится на пике добычи 
нефти, которая в среднесрочной перспек-
тиве начнет необратимо снижаться.

Во-первых, несмотря на огромное ко-
личество доказанных запасов нефти, су-
ществуют определенные обстоятельства 
и фундаментальные геологические огра-
ничения, которые делают дорогостоящим 

Мұнайшы инженерлер қоғамының 
мәліметтері бойынша, Ресейде әлемнің 
ең ірі сегіз мұнай кен орны орналасқан 
және онда дәлелденген мұнай және газ 
конденсатының әлемдік қорының ша-
мамен 5%-ы шоғырланған (80 млрд. 
баррель). Қазіргі уақытта Ресей тәулігіне 
11 млн. баррель өндіріп, әлемдік мұнай 
өндірудің 14%-ын құрап отыр. Бұл ре-
кордтық жоғары деңгейдің арқасында 
Ресей алдыңғы қатарлы мұнай өндіруші 
елдердің бірі болып табылады. Ресей 
Энергетика министрлігінің 2018 жылға 
арналған мұнай өндірудің болжамды ор-
таша деңгейі күніне 11,2 млн. баррельді 
құрайды, ал Халықаралық энергетика-
лық агенттіктің болжамы бойынша бұл 
көрсеткіш 2020 жылға қарай күніне 11,4 
млн. баррельге жететін болады.

Ресей Федерациясы Табиғи ресурстар 
және экология министрлігінің жуыр-
дағы есебінде бірқатар маңызды фак-
тілер анықталды: 2016-2017 жж. елде 
бірде-бір жаңа газ кен орны пайдала-
нуға берілмеді, бірде-бір ірі мұнай кен 
орны ашылмады және Арктика қай-
раңында бұрғылау жұмыстары белгісіз 
бір уақытқа тоқтатылды. Бір қызығы, 
жоғарыда айтылған фактілердің ешқай-
сысы 2014 жылға дейін болжанбаған 
еді. Қазіргі уақытта Ресей мұнай өндіру 
саласында өз шыңына жеткенін және 
орта мерзімді перспективада қайтымсыз 
түрде төмендей бастайтынын көрсететін 
бірнеше фактор бар.

Біріншіден, мұнайдың дәлелден-
ген үлкен қорына қарамастан Ресейдің 
қазіргі капиталы мен технологиялық 
мүмкіндіктері мұнай өндірісі үздіксіз 
артқан жағдайда іргелі геологиялық 
шектеулерге байланысты одан сайын 
қымбаттауы мүмкін. Бүгінгі күні Ресейде 
өндірілетін барлық мұнайдың шамамен 

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 
НА ПОРОГЕ СПАДА

ҚҰЛДЫРАУ АЛДЫНДА ТҰРҒАН РЕСЕЙ МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІ

Канат Маханов*
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постоянное увеличение добычи нефти 
в России при том же уровне капитала и 
технологий, который имеется на сегодня. 
Около 60% всей добываемой в России 
нефти в настоящее время добывается на 
месторождениях Западной Сибири, в ос-
новном сосредоточенных в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Остальная часть 
добычи разбросана по многим другим ме-
сторождениям, преимущественно сосре-
доточенным в соседнем Приволжско-У-
ральском регионе, других частях Сибири и 
на арктическом шельфе. Многие из суще-
ствующих крупных нефтяных месторожде-
ний, которые в настоящее время эксплу-
атируются, на самом деле значительно 
истощены.

Так, согласно недавнему отчету россий-
ской компании «VYGON Consulting», добы-
ча нефти в Западной Сибири за последнее 
десятилетие сократилась на 10%, а сред-
няя производительность скважин упала на 
36%. Без существенных технологических 
обновлений производство будет падать 
более чем на 2% в год, а к 2024 году общее 
производство в Западной Сибири сокра-
тится на 17%. Основной причиной сниже-
ния добычи является увеличение содер-
жания воды в нефтяных месторождениях, 
что является результатом закачки воды 
в скважины. По данным Министерства 
природных ресурсов и экологии России, 
в настоящее время степень истощения 
Западно-Сибирского нефтегазоносного 
бассейна превышает 50%. Истощение Вол-
го-Уральского нефтегазоносного бассейна 
приближается к 70%.

Несмотря на то, что увеличение добы-
чи за счет эксплуатации существующих 
нефтяных месторождений становится все 
более и более дорогостоящим, в других 
частях страны по-прежнему имеются зна-
чительные запасы нефти, которые потен-
циально могут поддержать текущий объ-
ем добычи нефти или даже увеличить его. 
Однако с недавнего времени этот вариант 
стало трудно реализовать, поскольку рос-
сийская экономика и ее нефтегазовая от-
расль, в частности, несут бремя санкций, 
введенных США, Европейским союзом 
(ЕС) и некоторыми другими странами, что 

60%-ы көбінесе Ямало-Ненец автоно-
миялық округінде шоғырланған Батыс 
Сібір мұнай кен орындарынан алынады. 
Өндірістің қалған бөлігі көптеген басқа 
кен орындарында, негізінен көршілес 
Волга-Орал өңірінде, Сібірдің басқа 
бөліктерінде және Арктика қайраңында 
жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта жұ-
мыс істеп тұрған ірі мұнай кен орында-
рының көбі айтарлықтай сарқылған.

Ресейдің VYGON Consulting компа-
ниясының соңғы есебіне сәйкес, соңғы 
онжылдықта Батыс Сібірде мұнай өн-
діру 10%-ға, ал ұңғымалардың орташа 
өнімділігі 36%-ға төмендеді. Маңызды 
технологиялық жаңартулар болмаса, 
мұнай өндірісі жылына 2%-дан астамға 
төмендеп, 2024 жылға қарай Батыс 
Сібірдегі жалпы өндіріс 17%-ға азая-
ды. Өндірістің төмендеуінің негізгі се-
бебі мұнай ұңғымаларына су айдаудан 
туындайтын мұнай кен орындарындағы 
судың жоғарылауы болып табылады. 
Ресейдің Табиғи ресурстар және эколо-
гия министрлігінің мәліметтері бойын-
ша, Батыс Сібір мұнай-газ бассейнінің 
қазіргі сарқылу дәрежесі 50%-дан асады. 
Ал Волга-Орал мұнай-газ бассейнінің 
сарқылуы 70%-ға жуықтады.

Қолданыстағы мұнай кен орындарын 
игеру арқылы өндірісті ұлғайту барған 
сайын қымбатқа түсіп жатса да, елдің 
басқа аймақтарында мұнайдың қазіргі 
көлемін сақтап қалуға немесе оны арт-
тыруға мүмкіндік беретін айтарлықтай 
мұнай қоры бар. Дегенмен, бұны жүзе-
ге асыру қиынға соғатын тәрізді. Себебі 
ресейлік экономика және әсіресе оның 
мұнай-газ саласы АҚШ, Еуропалық Одақ 
(ЕО) және кейбір басқа елдердің санк-
цияларына ұшыраған және бұл ұзақ 
мерзімді перспективада айтарлықтай 
теріс салдарға алып келуі мүмкін. 2014 
жылдың 1 тамызында ЕО тарапынан 
мұнай секторына санкциялар енгізіліп, 
өнеркәсіпті дамытуға қажетті бірқатар 
инновациялық технологияларды жет-
кізуге тыйым салынды. Кейінірек, 2014 
жылдың қыркүйегінде АҚШ пен ЕО ірі 
ресейлік мұнай-газ компанияларының 
капитал нарығына кіруін шектейтін тағы 
бір санкция пакетін енгізді. Ресей Фе-
дерациясымен терең суда өндіру және 
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мұнай өндіру қызметтеріне қатысты қан-
дай да бір ынтымақтастық шектелді.

Батыс елдерінің санкциялары шетел-
дік мұнай бұрғылау және мұнай өңдеу 
жабдығын импорттауға, сондай-ақ ха-
лықаралық қаржыландыруға негізделген 
Ресейдің мұнай-газ секторына біршама 
теріс әсерін тигізді. Мысалы, шектеулі 
ынтымақтастық және жаңа мұнай өндіру 
технологияларына қол жеткізуді шектеу 
Ресейдің ең ірі мұнай компаниясы «Ро-
снефть» пен АҚШ-тың «ЭксонМобил» 
компаниясы арасындағы тоғыз ірі бір-
лескен жобаның тоқтатылуына себеп 
болды. Бұл «ЭксонМобил» үшін инве-
стицияларды жоғалтуды, ал «Роснефть» 
үшін жаңа серіктестер мен инвестор-
ларды іздей бастау қажеттілігін білдіреді. 
Ресейдің АКРА Сараптамалық несиелік 
рейтинг агенттігінің жақында жүргізген 
зерттеулеріне сүйенсек, бұл жобалар-
дың тоқтатылуы салдарынан 2020 жылға 
дейін ірі мұнай кен орындарында өндіріс 
көлемі қысқарып, мұнай өндіру шығын-
дары жоғары болғандықтан жаңа мұнай 
кен орындарында өндіріс жүзеге аспа-
уы мүмкін. Соңғы екі жылда «Роснефть» 
Арктикадағы қайраңда орналасқан Рус-
ский, Оңтүстік Приновоземельский, По-
морский, Солтүстік Поморский-1, Сол-
түстік Поморский-2 және Шығыс Сібір 
лицензиялық аудандарындағы үмітті жо-
баларды да тоқтатты.

Батыс елдерінің санкциялары мен 
мұнай-газ секторындағы шектеулі ын-
тымақтастықтың тікелей салдары – жаңа 
мұнай ұңғымаларын іске қосу және теңіз 
қайраңында мұнай алу үшін қажетті 
жабдықтардың жетіспеушілігі. Ресей-
дің Энергетика министрлігінің мәліметі 
бойынша, теңіз мұнай платформалары, 
бұрғылау жабдықтары, электр сорғы-
лары және тиісті бағдарламалық жаб-
дықтау сияқты мұнай-газ өнеркәсібі үшін 
бұрын импортталған жабдықтардың ша-
мамен 68%-ы санкциялар тізіміне енді. 
Санкциялар Ресейдің экономикасы үшін 
маңызды болып табылатын басқа өн-
діруші салаларға да кері әсерін тигізуде.

Ресей экономикасы мұнай-газ экс-
портына тәуелді екендігі белгілі. Эконо-
миканы әртараптандыруға бағытталған 
көптеген бастамалар мен мемлекет-

приведет в долгосрочной перспективе к 
серьезным негативным последствиям. 1 
августа 2014 года ЕС ввел секторальные 
санкции, которые, помимо многих других 
ограничений, включают запрет на пре-
доставление инновационных технологий 
российской нефтяной промышленности. В 
сентябре 2014 года США и ЕС ввели еще 
один пакет санкций, ограничивающий до-
ступ крупнейших российских нефтегазо-
вых компаний к рынкам капитала. Любое 
сотрудничество с Российской Федерацией, 
связанное с услугами по глубоководной 
добыче полезных ископаемых и добыче 
нефти, также было существенным образом 
ограничено.

Западные санкции уже привели к ряду 
ощутимых негативных последствий для 
российского нефтегазового сектора, ко-
торый в значительной степени зависит от 
импорта иностранного бурового и нефте-
перерабатывающего оборудования, а так-
же от международного финансирования. 
Например, сворачивание сотрудничества 
и ограничения доступа к новым техно-
логиям добычи нефти привели к отмене 
девяти масштабных совместных проектов 
между крупнейшей российской нефтяной 
компанией «Роснефть» и американской 
компанией ExxonMobil, что означает по-
терю инвестиций для ExxonMobil и необ-
ходимость начать поиск новых партнеров 
и инвесторов для «Роснефти». Согласно 
недавнему исследованию российского 
кредитно-рейтингового агентства «АКРА», 
негативные последствия отмены этих 
проектов проявятся к 2020 году в виде 
сокращения добычи на основных место-
рождениях нефти и невозможности до-
бычи на новых месторождениях с более 
высокими затратами на добычу нефти. В 
течение последних двух лет «Роснефть» 
также приостановила свои проекты на 
расположенных на арктическом шельфе 
лицензионных участках «Русский», «Юж-
ный Приновоземельский», «Поморский», 
«Северный Поморский-1», «Северный По-
морский-2» и «Восточно-Сибирский», ко-
торые считаются весьма перспективными.

Прямым следствием западных санк-
ций и ограниченного сотрудничества в 
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нефтегазовой сфере является дефицит 
оборудования, необходимого для запуска 
новых нефтяных скважин и добычи неф-
ти на морском шельфе. По данным Ми-
нистерства энергетики России, около 68% 
ранее импортированного оборудования 
для нефтяной и газовой промышленности, 
такого как морские нефтяные платформы, 
буровое оборудование, электрические 
насосы и соответствующее программное 
обеспечение, теперь включено в санкци-
онный список. Фактически санкции также 
негативно влияют на другие добывающие 
отрасли России, которые чрезвычайно 
важны для ее экономики.

Хорошо известно, что российская эко-
номика сильно зависит от экспорта неф-
ти и газа. Несмотря на многочисленные 
инициативы и государственные програм-
мы, направленные на диверсификацию 
экономики, непрерывный рост добычи и 
экспорта нефти и газа с 2014 года привел 
к дальнейшему усилению доминирования 
углеводородной промышленности в рос-
сийской экономике. Подсчитано, что при 
нынешних ценах на нефть продолжение 
западных санкций приведет к ежегодным 
потерям прямых доходов от экспорта рос-
сийской нефти в размере 3-4 млрд. долл. К 
2025 году эта цифра достигнет 25-30 млрд. 
долл. в год. В 2017 году доля доходов от не-
фтегазового сектора в федеральном бюд-
жете России составила 39,58%. В этом свете 
становится ясно, что продление, не говоря 
уже об ужесточении, нынешнего режима 
санкций приведет к постепенному сокра-
щению добычи нефти в России, вызывая 
негативные экономические последствия.

тік бағдарламаларға қарамастан, 2014 
жылдан бастап мұнай-газ өндіру мен 
экспорттаудың үздіксіз артуы Ресей эко-
номикасында мұнай-газ саласы үстемді-
гінің одан әрі нығаюына алып келді. 
Мұнайдың ағымдағы бағаларында батыс 
елдерінің санкциялары жалғасатын бол-
са, Ресейдің мұнай экспортынан түскен 
тікелей табыстары жылына 3-4 млрд. 
доллар көлемінде шығынға ұшырайды 
деп болжанып отыр. 2025 жылға қарай 
бұл көрсеткіш жылына 25-30 млрд. дол-
ларға жетуі мүмкін. 2017 жылы Ресей-
дің федералдық бюджетіндегі мұнай-
газ секторынан түскен табыстардың 
үлесі 39,58%-ды құрады. Осы тұрғыдан 
алғанда, қазіргі санкциялар режимінің 
жалғасуы мен қатаңдауы Ресейде мұнай 
өндірісінің біртіндеп қысқаруына себеп 
болып, теріс экономикалық салдарларға 
алып келетіні айқын.
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Проект газопровода Иран-Паки-
стан-Индия (ИПИ) был впервые иници-
ирован Ираном в середине 1990-х годов 
с целью транспортировки иранского газа 
через Пакистан в Индию. Однако сама 
идея была впервые предложена в конце 
1950-х годов в научной статье, опублико-
ванной Военным инженерным колледжем 
Пакистана. Идея вышла на первый план в 
1989 году, когда Пакистан столкнулся с де-
фицитом газа. К предварительному согла-
шению, подписанному в 1995 году между 
Тегераном и Исламабадом, в 1999 году 
присоединилась Индия. Проект направ-
лен на обеспечение транспортировки 
газа с иранского газового месторождения 
Южный Парс в расположенный вблизи 
индийской границы пакистанский город 
Навабшах, а затем в Индию.

Из 188 трлн. кубометров доказанных 
мировых запасов природного газа Иран 
обладает крупнейшими в мире – 34 трлн. 
кубометров. На эту цифру приходится 
18% мировых запасов газа, 51% общих 
запасов газа на Ближнем Востоке и 40% 
запасов газа в странах ОПЕК. По данным 
Международного энергетического агент-
ства, Иран является третьим по величи-
не производителем газа в мире с еже-
годной добычей 190 млрд. кубометров. 
Следует отметить, что иранская нефть и 
природный газ часто сопутствуют друг 
другу. На сегодняшний день в Иране за-
регистрировано 42 месторождения газа, 
крупнейшими из которых являются Се-
верный Парс, Табнак, Хайям, Хангиран, 
Далан и Канган. Кроме того, у Ирана есть 
газовые месторождения, используемые 
совместно с соседними странами, вклю-
чая газовое месторождение Салман (со-

Иран-Пәкістан-Үндістан (ИПҮ) газ құ-
быры жобасы алғаш рет Иран тарапынан 
1990-шы жылдардың ортасында Иран 
газын Пәкістан арқылы Үндістанға тасы-
малдау мақсатында басталды. Алайда, 
бұл идея алғаш рет 1950-ші жылдардың 
соңында Пәкістанның Әскери-техникалық 
колледжі тарапынан жарияланған ғылыми 
мақалада ұсынылған болатын. Аталмыш 
идея 1989 жылы Пәкістанда газ жетіспе-
ушілігі нәтижесінде күн тәртібіне шықты. 
1995 жылы Тегеран мен Исламабад ара-
сында алдын ала келісімге қол қойылып, 
1999 жылы бұл келісімге Үндістан қосыл-
ды. Бұл жоба Иранның Оңтүстік Парс газ 
кен орнынан Пәкістанның Үндістанмен 
шекаралары маңында орналасқан Наваб-
шах қаласына, ал одан кейін Үндістанға газ 
тасымалдауды көздейді.

Иран әлем бойынша дәлелденген 188 
трлн. текше метр газ қорының 34 трлн. 
текше метріне ие болып бірінші орында 
келеді. Бұл көрсеткіш әлемдік табиғи газ 
қорының 18%-ын, Таяу Шығыс аймағын-
дағы жалпы табиғи газ қорының 51%-ын 
және ОПЕК елдеріндегі газ қорының 40%-
ын құрайды. Халықаралық энергетикалық 
агенттіктің мәліметтері бойынша, Иран 
жылына 190 млрд. текше метр газ өндіріп, 
әлемдегі үшінші ірі газ өндіруші ел болып 
табылады. Иранның газ қоры мұнай-газ 
кен орындарында мұнаймен бірге орна-
ласқан. Бүгінгі таңда Иранда 42 табиғи газ 
кен орны тіркелген. Олардың ең үлкен-
дері – Солтүстік Парс, Табнак, Хайям, Хан-
гиран, Далан, және Канган. Бұдан басқа, 
Иранның көрші елдермен бөлісетін та-
биғи газ кен орындары бар, мысалы: Сауд 
Арабиясымен бірге Салман газ кен орны, 
Біріккен Араб Әмірліктерімен Мобарак 

ГАЗОПРОВОД ИРАН-ПАКИСТАН-ИНДИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИРАН-ПӘКІСТАН-ҮНДІСТАН ГАЗ ҚҰБЫРЫ: 
ІСКЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Динара Талдыбаева*

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dinarataldybayeva@gmail.com
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вместно с Саудовской Аравией), Мобарак 
(с Объединенными Арабскими Эмирата-
ми), Хенгам (с Оманом), Гундбали (с Тур-
кменистаном) и Южный Парс (с Катаром). 
Южный Парс – крупнейшее в мире газо-
вое месторождение, которое находится 
на границе Ирана и Катара в Персидском 
заливе. 3700 км2 месторождения Южный 
Парс, площадь которого составляет 9700 
км2, расположены в пределах иранских 
границ и содержат примерно половину 
общих запасов газа в стране.

Согласно предварительному соглаше-
нию по ИПИ 1995 года, общая стоимость 
проекта составляла 2,5 млрд. долл. Одна-
ко в последующие годы приблизительная 
стоимость газопровода протяженностью 
2700 км была существенно пересмотре-
на в сторону повышения – до 7,5 млрд. 
долл. Предполагалось, что протяженность 
иранского участка газопровода составит 
1100 км, а пакистанского и индийского 
участков – 1000 и 600 км соответственно, 
и было согласовано, что строительство 
газопровода будет завершено примерно 
через пять лет. Первоначальная годовая 
пропускная способность газопровода 
должна была составить 22 млрд. кубоме-
тров природного газа, который, как ожи-
далось, будет затем увеличен до 55 млрд. 
кубометров. Из этого потенциального 
объема 22 млрд. кубометров предназна-
чались для Пакистана и 33 млрд. кубоме-
тров – для Индии. Было подсчитано, что 
обеспечение транспортировки природ-
ного газа по суше, а не под водой, позво-
лит снизить затраты в четыре раза.

Первоначально реализацию проек-
та замедлили напряженные отношения 
между Индией и Пакистаном, но позитив-
ные тенденции в их двусторонних отно-
шениях, которые произошли в 2004 году, 
значительно ускорили процесс. 2005-
2007 годы стали периодом двусторон-
них и трехсторонних переговоров между 
Ираном, Пакистаном и Индией. В февра-
ле 2007 года стороны начали перегово-
ры по определению цены на природный 
газ, несмотря на возникшую проблему с 
ценой на транзит природного газа через 
Пакистан. Казалось, что проблема была 

газ кен орны, Оманмен Хенгам газ кен 
орны, Түркіменстанмен Гундбали газ кен 
орны және Катармен Оңтүстік Парс газ 
кен орны. Оңтүстік Парс – Парсы шыға-
нағында Иран-Катар шекарасында орна-
ласқан әлемдегі ең ірі газ кен орны. Бар-
лығы 9700 км2 алаңды қамтитын Оңтүстік 
Парс кен орнының 3700 км2 Иран шека-
раларының шегінде орналасқан және ел-
дегі жалпы газ қорының шамамен жарты-
сын құрайды.

1995 жылы қол қойылған ИПҮ жоба-
сына қатысты алдын ала келісімге сәйкес, 
жобаның құны 2,5 млрд. доллар болып 
белгіленді. Алайда, одан кейінгі жылдары 
2700 шақырымдық газ құбыры желісінің 
құны 7,5 млрд. долларға дейін арттырыл-
ды. Газ құбыры желісінің 1100 шақырымы 
Иран, 1000 шақырымы Пәкістан және 600 
шақырымы Үндістан аумағы арқылы өтеді 
деп жоспарланып, шамамен 5 жылда са-
лынып бітеді деп келісілген болатын. Құ-
бырдың бастапқы жылдық қуаты 22 млрд. 
текше метр табиғи газды құрап, кейіннен 
55 млрд. текше метрге дейін арттыру көз-
делген болатын. Осы әлеуетті қуаттың 22 
млрд. текше метрі Пәкістанға, ал 33 млрд. 
текше метрі – Үндістанға бағытталады деп 
көзделген. Табиғи газды суасты құбыр 
желісі арқылы емес, жер үстімен тасы-
малдау да шығындарды төрт есе азайтуға 
мүмкіндік береді деп есептелген.

Бастапқыда Үндістан мен Пәкістан ара-
сындағы шиеленіскен қарым-қатынастар 
жобаның құрылысын бәсеңдетті, бірақ 
2004 жылы екі ел арасындағы қарым-қа-
тынастарда оң үрдістердің байқалуы 
үдерісті айтарлықтай жеделдетті. 2005-
2007 жылдар жалпы Иран, Пәкістан және 
Үндістан арасындағы екі жақты және үш 
жақты келіссөздер кезеңі болды. Пәкістан 
арқылы табиғи газ транзитінің бағасына 
қатысты мәселелерге қарамастан, 2007 
жылдың ақпанында тараптар газ баға-
сын анықтау туралы келіссөздерді баста-
ды. 2007 жылдың маусымында Нью-Де-
ли қаласында өткен үш жақты кездесуде 
мәселе шешілгендей болып, халықаралық 
бұқаралық ақпарат құралдарында 2010-
2011 жылдар құбыр желісінің іске қосылу 
кезеңі ретінде жарияланды. Алайда, 2007 
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жылдың шілдесінде Иран табиғи газдың 
бағасына байланысты келіссөздер әр үш 
жыл сайын жүргізілуі керек екенін мәлім-
деді. Бұл ұсынысқа Үндістан мен Пәкістан 
қарсы болды. Алдыңғы келісімдерде Иран 
бағаға байланысты келіссөздерді әр жеті 
жылда бір рет жүргізуге келісім берген 
болатын.

Одан кейінгі келіссөздер барысында 
Пәкістан Ираннан газ бағасының төмен-
детуін талап етті. Иран газ бағасының 
келіссөздер жүргізілген кездегі шикі мұнай 
бағасының 85%-ын, ал Пәкістан 70%-ын 
құрауын талап етті. Нәтижесінде, тараптар 
мұнай бағасы барреліне 50 доллар дең-
гейінде болған кезде табиғи газ бағасы 
шикі мұнай бағасының шамамен 80%-ын 
құрауы тиіс деп келісті. 

Үндістан құбыр желісі арқылы елге жет-
кізілетін газ көлемі жөнінде наразылық 
танытты, себебі ол Үндістанның табиғи 
газға қажеттілігінің тек 5-10%-ын ғана 
қанағаттандырады. Сонымен қатар елге 
жеткізілетін Иран табиғи газы тек отын 
мақсаттарында пайдаланылып, химиялық 
қайта өңдеуге жарамайды. Сондай-ақ, 
Үндістан Пәкістанмен газ транзиті баға-
сы екіжақты жолмен шешілуі тиіс екенін 
алға тарта отырып, 2008 жылы жобадан 
шықты. Жобадағы табиғи газ бағасына 
қатысты даулар мен Пәкістанның газбен 
үздіксіз қамтамасыз етуге кепілдік бермеуі 
Үндістанның жобадан шығуының ресми 
себебі болса да, нағыз себептердің бірі 
АҚШ-тың Иранға қарсы санкциялары бо-
лып табылады. Тегеран мен Исламабад екі 
ел арасындағы газ жобасы «Бейбітшілік 
құбыр желісі» деген атаумен жалғасатын-
дығын мәлімдеді. Алайда, АҚШ Пәкістан-
ның Иранмен ынтымақтастығын қол-
дамайтынын мәлімдеді. Кейінірек 2013 
жылы Пәкістан және Үндістан АҚШ тара-
пынан қолдау тапқан Түркіменстан-Ауған-
стан-Пәкістан-Үндістан (ТАПҮ) жобасына 
қосылды.

ИПҮ жобасын іске асырудағы тағы бір 
мәселе жобаны қаржыландыру болатын. 
Негізінде аймақтық энергетикалық жо-
балардың басым бөлігін Азия даму банкі 
(АДБ) қаржыландырады. Алайда ИПҮ жо-
басы бойынша белсенді талқылаулар жүр-

решена на трехсторонней встрече, состо-
явшейся в Нью-Дели в июне 2007 года, и 
международные СМИ сообщили о 2010-
2011 годах как о дате запуска трубопрово-
да. Однако в июле 2007 года Иран потре-
бовал пересматривать цену на газ каждые 
три года, против чего выступили Индия и 
Пакистан. Согласно предыдущим согла-
шениям, Иран соглашался с тем, что оцен-
ка цены будет проводиться раз в семь лет.

В ходе последующих переговоров Па-
кистан просил снизить цену на иранский 
газ. Позиция Ирана в отношении цены 
заключалась в том, что она должна быть 
равна примерно 85% цены на сырую 
нефть в период, когда проводились пере-
говоры, в то время как Пакистан настаи-
вал на 70%. В результате страны договори-
лись, что цена на природный газ должна 
составлять около 80% цены сырой нефти, 
равной 50 долл. за баррель.

С другой стороны, Индия выразила 
недовольство количеством природного 
газа, который должен был поставляться в 
страну по трубопроводу, что позволило 
бы удовлетворить лишь 5-10% потребно-
стей Индии. Кроме того, иранский газ, ко-
торый должен был поставляться в страну, 
мог использоваться только в качестве то-
плива и не мог быть переработан. В 2008 
году Индия вышла из проекта, утверждая, 
что цена транзита газа должна решаться 
на двусторонней основе с Пакистаном. 
Хотя официальной причиной выхода Ин-
дии было несогласие по поводу ценоо-
бразования и неспособность Пакистана 
предоставить гарантию на непрерывную 
поставку газа, реальной причиной этого 
были санкции США против Ирана. Затем 
Тегеран и Исламабад объявили, что про-
ект газопровода между двумя странами 
будет продолжаться под названием «Га-
зопровод мира». Однако США объявили, 
что не будут поддерживать сотрудниче-
ство Пакистана с Ираном. В результате в 
2013 году Пакистан и Индия стали частью 
проекта газопровода Туркменистан-Афга-
нистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), поддер-
живаемого США.

Еще одна важная проблема была свя-
зана с финансированием проекта ИПИ. 
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Фактически большинство региональных 
энергетических проектов финансируется 
Азиатским банком развития (АБР). Однако 
в 2008 году, в период активных дискуссий 
по проекту ИПИ, АБР объявил, что банк 
поможет проекту только в том случае, 
если Пакистан импортирует природный 
газ из стран Центральной Азии, а не из 
Ирана. Кроме того, АБР предложил Па-
кистану и Индии решать свои энергети-
ческие проблемы только за счет импор-
та газа и энергии из Центральной Азии. 
Позиция АБР, вероятно, была результатом 
давления со стороны США, которые на-
стаивали на сохранении строгого режима 
санкций против Ирана.

В 2016 году после подписания Совмест-
ного всеобъемлющего плана действий 
(СВПД) по ядерной программе Тегерана, 
который предусматривал постепенную 
отмену санкций против Ирана, проект 
ИПИ вновь стал предметом обсуждения. 
В 2017 году Постоянный комитет по нефти 
и природному газу правительства Индии 
начал поддерживать возрождение про-
екта ИПИ. Это также могло быть связано 
с ослаблением позиции Индии в проекте 
ТАПИ. Согласно официальным оценкам, 
к 2030 году страна станет третьим по ве-
личине потребителем энергии в мире. 
Учитывая это, Индия планирует удовлет-
ворять свои энергетические потребности 
не через Афганистан, чья стабильность в 
рамках проекта ТАПИ еще не достигнута, 
а из других каналов.

По мнению экспертов, строительство 
трубопровода было в интересах трех 
стран-участниц. Иран имел возможность 
экспортировать природный газ по низ-
ким ценам через Пакистан в Индию, на-
селение которой растет при постоянно 
увеличивающемся спросе на энергию. 
Что касается Пакистана, то, помимо его 
энергетических потребностей, страна 
могла бы зарабатывать 500 млн. долларов 
в год, предоставляя транзитный коридор. 
Для Пакистана и Индии решение принять 
участие в таком энергетическом проекте, 
как трубопровод ИПИ, имело большое 
политическое значение. Проект позволил 
бы двум странам принимать общие поли-

гізілген кезеңде 2008 жылы АДБ Пәкістан-
ның табиғи газ импортын Ираннан емес, 
тек Орталық Азия елдерінен жасаған 
жағдайда ғана қолдауға ие болатынын 
мәлімдеді. Сонымен қатар, АДБ Пәкістан 
мен Үндістан энергетикалық мәселелерді 
тек Орталық Азияның газы мен энерги-
ясын импорттау арқылы шешуі тиіс деп 
ұсынды. АДБ-ның бұл ұстанымы Иранға 
қарсы қатаң санкциялар режимінің сақта-
луын талап еткен АҚШ қысымының нәти-
жесі болуы мүмкін.

2016 жылы Иранға қарсы санкция-
ларды бірте-бірте жоюды көздейтін Те-
геранның ядролық бағдарламасы бой-
ынша Жан-жақты қамтылған бірлескен 
іс-қимылдар жоспарына (ЖҚБІЖ) қол 
қойылғаннан кейін ИПҮ жобасы қайта-
дан талқылауға ашық болды. 2017 жылы 
Үндістан үкіметінің Мұнай және табиғи газ 
жөніндегі тұрақты комитеті ИПҮ жобасын 
жандандыруға қолдау көрсете бастады. 
Бұл Үндістанның ТАПҮ жобасындағы по-
зициясының әлсіреуіне де байланысты 
болуы мүмкін. Ресми болжамдарға сәй-
кес, Үндістан 2030 жылға қарай әлемдегі 
үшінші ірі энергия тұтынушы елге айна-
лады. Осыны ескере отырып, Үндістан 
елдің энергетикалық қажеттіліктерін ТАПҮ 
жобасында тұрақтылығы әлі қамтамасыз 
етілмеген Ауғанстан арқылы емес, басқа 
арналардан қанағаттандыруды жоспар-
лап отыр.   

Сарапшылардың пікірінше, құбыр 
желісінің құрылысы үш қатысушы елдің 
де мүддесіне жараған еді. Иран үшін Үн-
дістан сияқты халқының саны мен энер-
гетикалық қажеттіліктері өсіп келе жатқан 
газ тұтынушы елге газды Пәкістан арқылы 
арзан бағамен экспорттау мүмкіндігі туды. 
Ал Пәкістан елдің энергетикалық қажет-
тілігінен бөлек, транзиттік коридорды 
ұсыну арқылы жылына 500 млн. доллар 
табатын еді. Пәкістан мен Үндістан үшін 
ИПҮ жобасы сияқты энергетикалық жо-
баға қатысу туралы шешім үлкен саяси 
маңызға ие болды. Жоба сондай-ақ екі ел-
дің аймақтағы энергетикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін ортақ саяси шешім-
дер қабылдауға мүмкіндік беретін еді.  

2018 жылы Вашингтон ЖҚБІЖ-дан 
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тические решения для обеспечения энер-
гетической безопасности в регионе.

В 2018 году Вашингтон вышел из 
СВПД и восстановил санкции в отноше-
нии энергетического сектора Ирана, что 
создает неопределенность в отношении 
перспектив проекта ИПИ. Российский 
«Газпром» предлагает инвестировать в 
строительство трубопровода ИПИ, тог-
да как Китай стремится обеспечить по-
ставки иранских энергоносителей через 
Китайско-пакистанский экономический 
коридор. Тот факт, что США не поддержи-
вают проект ИПИ, также может повысить 
готовность России и Китая участвовать в 
этом проекте. Если Москва и Пекин будут 
инвестировать в проект, ожидается, что 
он внесет значительный вклад в диверси-
фикацию энергоснабжения в регионе.

шығып, Иранның энергетикалық секторы-
на салынған санкцияларды қайта енгізді. 
Бұл ИПҮ жобасының келешегіне қатысты 
белгісіздік жағдайларын тудырады. Ресей-
дің «Газпром» компаниясы ИПҮ құбыр 
желісінің құрылысына инвестиция салу-
ды ұсынады. Қытай болса Қытай-Пәкістан 
экономикалық дәлізі арқылы Иранның 
энергетикалық ресурстарын жеткізуді 
қамтамасыз етуге ұмтылады. АҚШ-тың 
ИПҮ жобасына қолдау көрсетпеуі Ресей 
мен Қытайдың жобаға қатысу ниетін арт-
тыруы мүмкін. Егер Ресей мен Қытай бұл 
жобаға инвестиция ретінде қаржы сала-
тын болса, аймақтағы энергиямен қамта-
масыз етуді әртараптандыруға елеулі үлес 
қосуы мүмкін.
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В настоящее время Казахстан является 
одним из самых быстрорастущих мировых 
производителей и экспортеров первичных 
источников энергии. Энергетика Казахста-
на включает добычу нефти, газа и угля, а 
также производство электроэнергии. На-
ходясь в центре энергетической отрасли 
Казахстана, нефтегазовый сектор тради-
ционно генерирует значительную долю 
ВВП страны. Например, нефтегазовый 
сектор обеспечил около 20% ВВП страны 
в 2017 году. Более того, хорошо известно, 
что более 90% денег, перечисляемых в 
Национальный фонд Казахстана, посту-
пают от налогов, взимаемых с доходов от 
экспорта нефти. Принимая во внимание, 
что эти средства выделяются как для сти-
мулирования экономического роста, так и 
для финансирования дефицита бюджета, 
существует потребность в обеспечении 
устойчивой добычи нефти и газа в пред-
стоящие десятилетия.

В последние годы спрос на казахстан-
скую нефть во всем мире был относитель-
но стабильным. В 2017 году Казахстан уве-
личил добычу нефти на 10,5% до 86,2 млн. 
тонн, что на 8,2 млн. тонн больше по срав-
нению с 2016 годом, что является лучшим 
показателем в истории страны. Такой рост 
стал возможным в результате тенденции к 
увеличению добычи нефти в Атырауской 
области, где за первые 11 месяцев 2017 
года был зарегистрирован рост на 21,4%, 
в основном из-за значительного увели-
чения добычи нефти на месторождении 
Кашаган, которая достигла 8,3. млн. тонн, 
что на 66% выше первоначального годо-
вого плана в 5 млн. тонн. Это совпало с 
устойчивым увеличением добычи нефти 
на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, 

Қазіргі таңда Қазақстан әлемдегі ең 
жылдам дамып келе жатқан бастапқы 
энергия көздерін өндіруші және экс-
порттаушы елдердің бірі болып табыла-
ды. Қазақстанның энергетикалық сала-
сына мұнай, газ және көмір өндірісі мен 
электр энергиясының өндірісі кіреді. 
Қазақстанның энергетикалық саласында 
маңызды орын алатын мұнай-газ сала-
сы дәстүрлі түрде елдің ЖІӨ-інің үлкен 
пайызын құрайды. Мысалы, мұнай-газ 
саласы 2017 жылы елдің ЖІӨ-інің ша-
мамен 20%-ын құрады. Сонымен қатар, 
Қазақстанның Ұлттық қорына келетін 
қаражаттардың 90%-ынан астамы мұнай 
экспорты кірістерінен түскен салықтар 
болып табылатыны белгілі. Бұл қаражат-
тардың экономикалық өсуді ынталанды-
ру және бюджет тапшылығын қаржы-
ландыру үшін бөлінгенін ескере отырып, 
алдағы онжылдықтарда мұнай мен газ-
дың тұрақты түрде өндірілуін қамтама-
сыз ету қажет.

Өткен жылдары бүкіл әлем бойынша 
қазақстандық мұнайға сұраныс салы-
стырмалы түрде тұрақты болды. 2017 
жылы Қазақстанда мұнай өндірісі 2016 
жылмен салыстырғанда 8,2 млн. тон-
наға немесе 10,5%-ға артып, 86,2 млн. 
тоннаға дейін ұлғайды және бұл ел та-
рихындағы ең жоғары нәтиже болып 
табылады. Бұл 2017 жылдың алғашқы 
11 айында 21,4% деңгейінде өсім бай-
қалған Атырау облысында мұнай өндіру 
көлемінің өсу үрдісінің нәтижесі болып 
табылады. Себебі Қашаған кен орнын-
да мұнай өндіру 8,3 млн. тоннаға жетті, 
бұл бастапқы жылдық жоспардан (5 млн. 
тонна) 66%-ға артық. Бұған қоса, Теңіз 
және Қарашығанақ кен орындарында 
мұнай өндіру көлемі тиісінше 4,1%-ға 
және 9,5%-ға артып, 28,7 млн. тоннаға 

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ 
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а именно на 4,1% и 9,5% до 28,7 млн. тонн 
и 12,5 млн. тонн соответственно. На эти три 
крупнейших нефтяных месторождения в 
Казахстане приходится более 57% от об-
щего объема добычи нефти в 2017 году. 
Таким образом, несмотря на то, что Кызы-
лординская и Мангистауская области про-
должают демонстрировать отрицатель-
ную динамику с падением добычи нефти 
на 3,9% и 0,4% соответственно, Казахстан 
смог увеличить общую добычу нефти по-
сле четырех лет спада. Для сравнения, до-
быча нефти в стране упала с 81,8 млн. тонн 
в 2013 году до 80,8 млн. тонн в 2014 году, 
еще больше снизившись до 79,4 млн. тонн 
в 2015 году и, наконец, достигнув 78 млн. 
тонн в 2016 году.

Однако, достигнув рекордного уровня, 
Казахстан превысил максимальный объ-
ем добычи нефти, который он согласился 
соблюдать в рамках соглашения ОПЕК о 
сокращении добычи. В соответствии с со-
глашением, Казахстан обязался сократить 
добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки 
с уровня базового месяца (октябрь 2016 
года) до среднего уровня в 1,7 млн. бар-
релей в сутки, начиная с ноября 2016 года. 
В результате, чтобы выполнить свое обяза-
тельство, данное ОПЕК, Казахстан должен 
был сократить добычу нефти на 1 млн. 
тонн в 2017 году. Но следует учитывать, что 
если бы страна продолжала поддерживать 
уровень добычи октября 2016 года, общий 
объем добычи нефти в 2017 году достиг бы 
более 86 млн. тонн. Таким образом, Аста-
на не считает себя нарушителем соглаше-
ния ОПЕК по сокращению добычи нефти, 
учитывая, что объем избыточной добычи 
составил всего 40 тыс. баррелей в сутки. 
Однако, поскольку Казахстан установил 
прогноз добычи нефти на 2018 год на 
уровне 87 млн. тонн, это может стать при-
чиной для беспокойства среди участников 
сделки по сокращению добычи нефти.

Следует также отметить, что с запуском 
Кашаганского проекта Казахстану удалось 
увеличить объемы поставок нефти по тру-
бопроводам, проходящим по территории 
России, а именно через нефтепроводы 
Тенгиз-Новороссийск, или Каспийский тру-
бопроводный консорциум (КТК), и Атыра-

және 12,5 млн. тоннаға жетті. Қазақстан-
дағы осы үш ірі мұнай кен орны 2017 
жылы жалпы мұнай өндіру көлемінің 
57%-ынан астамын құрады. Осылайша, 
Қызылорда және Маңғыстау облыстары 
мұнай өндіруде тиісінше 3,9%-ға және 
0,4%-ға төмендеу арқылы теріс динами-
каны көрсетсе де, Қазақстан төрт жыл-
дық бәсеңдеу үдерісінен кейін жалпы 
мұнай өндірісі көлемін арттыра алды. 
Салыстыру үшін елдің мұнай өндіру 
көлемі 2013 жылы 81,8 млн. тоннаны 
құрап, 2014 жылы 80,8 млн. тоннаға дей-
ін, ал 2015 жылы 79,4 млн. тоннаға дейін 
азайса, 2016 жылы 78 млн. тоннаға дейін 
төмендеді.

Дегенмен, ең жоғары деңгейіне жет-
кен Қазақстан ОПЕК-тің мұнай өндірісін 
қысқарту жөніндегі келісімі шеңберінде 
сақтауға келіскен мұнай өндірудің мак-
сималды деңгейінен асып түсті. Келісімге 
сәйкес, Қазақстан 2016 жылдың қара-
шасынан бастап мұнай өндіру көлемін 
базалық айлық деңгейден (2016 жылғы 
қазан) тәулігіне 20 мың баррельге 
қысқартып тәулігіне 1,7 млн. баррельге 
дейін төмендетуге міндеттенді. Нәтиже-
сінде Қазақстан ОПЕК-ке берілген мін-
деттемесін орындау үшін 2017 жылы 
мұнай өндіруді 1 млн. тоннаға қысқар-
туға мәжбүр болды. Алайда, ел 2016 
жылдың қазан айындағы өндіріс деңгей-
ін сақтап қалған жағдайда, жалпы мұнай 
өндіру көлемі 86 млн. тоннадан асушы 
еді. Сондықтан, артық өндіріс көлемі 
тек тәулігіне 40 мың баррельді құраған-
дықтан Қазақстан өзін ОПЕК-тің мұнай 
өндірісін қысқарту жөніндегі келісімді 
бұзушы мемлекет ретінде санамайды. 
Алайда, Қазақстан 2018 жылға арналған 
мұнай өндіру болжамын 87 млн. тонна 
деңгейінде белгілегендіктен, бұл мұнай 
өндірісін қысқарту жөніндегі келісімге 
қатысушылардың алаңдаушылығын ту-
дыруы мүмкін.

Сонымен қатар, Қашаған жобасын 
іске қосқаннан кейін Қазақстан Ресей-
ге бағытталған мұнай құбырлары, атап 
айтқанда, Теңіз-Новороссийск неме-
се Каспий Құбыр Консорциумы (КҚК) 
мен Атырау-Самара мұнай құбырлары 
арқылы мұнай жеткізуді ұлғайта алды. 
Мысалы, 2018 жылы қаңтардың басын-
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у-Самара. Например, в начале января 2018 
года КТК сообщил, что на казахстанские 
углеводороды приходится около 50 млн. 
тонн из 55,1 млн. тонн нефти, экспортиро-
ванной по трубопроводу, что на 10,8 млн. 
тонн больше, чем в 2016 году. Более того, 
согласно отчету «КазТрансОйл», объем 
нефти, транспортируемой по трубопрово-
ду Атырау-Самара, составил 15 млн. тонн, 
или на 0,8 млн. тонн больше, чем в 2016 
году. С другой стороны, объем казахстан-
ской нефти, отправляемой по трубопрово-
ду Атасу-Алашанькоу в Китай, продолжает 
неуклонно снижаться, уменьшившись с 
2,8 млн. тонн в 2016 году до 1,6 млн. тонн 
в 2017 году. Учитывая, что общий объем 
экспорта нефти Казахстана достиг 69,8 млн. 
тонн, увеличившись на 12,4%, становится 
ясно, что нефтепроводы в направлении 
России остаются ключевыми экспортны-
ми маршрутами для добываемых в стране 
углеводородов.

Однако, хотя добыча нефти в Казахста-
не растет, а цена на нефть стабилизиро-
валась, поступления от продажи нефти в 
Национальный фонд в следующем году 
снизятся. Дело в том, что Кашаган, также 
как Тенгиз и Карачаганак, разрабатывает-
ся по соглашению о разделе продукции 
(СРП). В результате Национальный фонд 
начнет получать нефтяные доходы от ка-
шаганского СРП только после того, как 
его операторы получат реальную отдачу 
от своих инвестиций. Несмотря на то, что 
государственная компания «КазМунайГаз» 
входит в число акционеров проекта, в 
2016 году компания достигла соглашения с 
международным энергетическим и сырье-
вым трейдером Vitol о предэкспортном 
финансировании поставок нефти с место-
рождения Кашаган в размере 1 млрд. долл. 
в течение пяти лет по схеме, аналогичной 
той, которая применялась в соглашении 
по месторождению Тенгиз. Более того, в 
августе 2017 года «КазМунайГаз» получил 
дополнительную предоплату на сумму 600 
млн. долл. Таким образом, компания уже 
получила свои доходы от нефти на следу-
ющие несколько лет.

Одним из имеющихся вариантов уве-
личения суммы поступлений в Нацио-

да КҚК құбыр арқылы тасымалданған 
55,1 млн. тонна мұнайдың шамамен 
50 млн. тоннасын қазақстандық көмір-
сутегі шикізаты құрағанын мәлімдеді. 
Бұл көрсеткіш 2016 жылға қарағанда 
10,8 млн. тоннаға артық. Сонымен қа-
тар, «ҚазТрансОйл» АҚ есебіне сәйкес, 
Атырау-Самара құбыры арқылы тасы-
малданған мұнай көлемі 2016 жылға 
қарағанда 0,8 млн. тоннаға артып, 15 
млн. тоннаға жетті. Екінші жағынан, Ата-
су-Алашанькоу мұнай құбыры арқылы 
Қытайға тасымалданған қазақстандық 
мұнайдың көлемі тұрақты түрде төмен-
деп, 2016 жылғы 2,8 млн. тоннадан 2017 
жылы 1,6 млн. тоннаға дейін жетті. Қа-
зақстанның жалпы мұнай экспортының 
12,4%-ға ұлғайып, 69,8 млн. тоннаға жет-
кенін ескере отырып, Ресейге бағдар-
ланған мұнай құбырларының елде өн-
дірілген көмірсутегі шикізатының негізгі 
экспорттық бағыттары болып қала бе-
ретініне көз жеткізуге болады.

Алайда, Қазақстанның мұнай өндірісі 
өсіп, мұнай бағасының тұрақтануына 
қарамастан, алдағы жылы Ұлттық қорға 
мұнай кірістері азаяды. Өйткені, Қа-
шаған кен орны Теңіз және Қарашыға-
нақ сияқты өнімді бөлу туралы келісім 
бойынша (ӨБК) әзірленген. Яғни, Ұлттық 
қор кен орны операторлары өздерінің 
инвестициялары бойынша нақты табы-
старға қол жеткізгеннен кейін ғана Қа-
шаған ӨБК-нен мұнай табыстарын ала 
бастайды. Жобаның акционерлері қата-
рына кіретініне қарамастан мемлекеттік 
«ҚазМұнайГаз» компаниясы 2016 жылы 
«Витол» халықаралық энергетикалық 
трейдерімен Теңіз кен орны мәмілесінде 
қолданылатын схемаға ұқсас схема бой-
ынша 1 млрд. доллар көлемінде 5 жыл 
мерзімге Қашаған кен орнынан мұнай 
жеткізуді аванстау бойынша келісімге 
қол қойды. Сонымен қатар, 2017 жыл-
дың тамызында «ҚазМұнайГаз» 600 млн. 
доллар сомасында қосымша алдын ала 
төлем алды. Нәтижесінде, компания ал-
дағы бірнеше жыл үшін мұнайдан түскен 
табысты алды. 

Ұлттық қорға түсетін кірістердің 
көлемін арттыру жолдарының бірі газ 
экспортының ұлғаюы болуы мүмкін. 
Мәселен, 2017 жылы Қазақстанда газ 
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нальный фонд может быть увеличение 
экспорта газа. Действительно, в 2017 году 
добыча газа в Казахстане составила 59,9 
млрд. кубометров, что на 14% больше, чем 
в 2016 году, а экспорт газа увеличился на 
26,3% до 17,3 млрд. кубометров. Основная 
часть экспортируемого газа шла в Россию, 
но в октябре 2017 года Казахстан впервые 
начал экспортировать газ в Китай. К концу 
2017 года объем экспортируемого газа со-
ставил 1,1 млрд. кубометров. Принимая во 
внимание план увеличения поставок газа 
в Китай до 10 млрд. кубометров, а общего 
объема добычи газа до 53,4 млрд. кубоме-
тров в 2018 году, существует вероятность 
того, что ожидаемый рост экспорта газа 
может частично компенсировать сниже-
ние государственных доходов от истоще-
ния нефтяных месторождений в Кызылор-
динской и Мангистауской областях.

Чтобы обеспечить высокий рост до-
бычи нефти и газа в стране, важно не те-
рять темп и продолжать инвестировать 
в разведку энергоресурсов. В настоящее 
время в Казахстане разрабатывается 271 
участок углеводородов, включая добычу 
на 92 участках, разведку на 64 участках 
и совместную добычу и разведку на 115 
участках. Фактически с 2003 года не про-
изошло существенного увеличения объе-
мов извлекаемых запасов как нефти, так и 
газа. Более того, рост запасов, зарегистри-
рованных за последние 10-15 лет, был в 
основном связан с дополнительной раз-
ведкой ранее известных месторождений 
нефти и газа. Львиная доля геологораз-
ведочных работ, на основе которых были 
определены основные перспективные 
запасы Казахстана, проводилась в совет-
ское время, а именно в 1970-1980-х годах. 
Таким образом, нынешняя геологоразвед-
ка основана главным образом на исследо-
ваниях советских специалистов 50-летней 
давности. Поэтому, несмотря на некоторое 
увеличение запасов нефти и газа Казахста-
на, темп прироста не является достаточ-
ным для удовлетворения прогнозируемо-
го роста добычи нефти и газа.

По сути, поскольку большая часть при-
родных ресурсов Казахстана сосредото-
чена в западной части страны, а именно в 

өндіру көлемі 2016 жылға қарағанда 
14%-ға өсіп 59,9 млрд. текше метрге 
ұлғайды, ал газ экспорты 26,3%-ға ар-
тып, 17,3 млрд. текше метрге жетті. Экс-
портталатын газдың басым бөлігі Ресей-
ге жіберілді, бірақ 2017 жылдың қазан 
айында Қазақстан алғаш рет Қытайға 
газ экспорттай бастады. 2017 жылдың 
соңына қарай экспортқа шығарылған 
газ көлемі 1,1 млрд. текше метрді құра-
ды. 2018 жылы Қытайға газ жеткізуді 10 
млрд. текше метр және жалпы газ өндіру 
көлемін 53,4 млрд. текше метр деңгейіне 
жеткізу жоспарын есепке ала отырып, 
газ экспортының күтілетін өсуі Қызы-
лорда және Маңғыстау облыстарындағы 
сарқылып жатқан мұнай кен орында-
рынан түсетін мемлекеттік кірістердің 
төмендеуін ішінара өтеуі мүмкін.

Елдің мұнай-газ өндірісінің жоғары 
өсуін қамтамасыз ету үшін қарқынды 
жоғалтпай энергетикалық ресурстарды 
барлауға инвестиция салуды жалғасты-
ру маңызды. Қазіргі уақытта Қазақстан-
да 271 көмірсутегі кен орны бар, оның 
ішінде 92 кен орнында өндіру, 64 кен 
орнында барлау, 115 кен орнында бір-
лескен өндіру және барлау жұмыстары 
жүргізілуде. 2003 жылдан бері мұнай 
мен газдың өндірілетін қорларының 
көлемінде айтарлықтай ұлғаю бай-
қалмады. Сонымен қатар соңғы 10-15 
жылда тіркелген қорлардың өсуі не-
гізінен бұрыннан белгілі мұнай-газ кен 
орындарын барлау есебінен болды. Қа-
зақстанның ірі перспективалық қорлары 
анықталған геологиялық барлау жұмы-
старының ең үлкен үлесі Кеңес дәуірін-
де, атап айтқанда, 1970-1980 жылдары 
жүзеге асырылды. Осылайша, қазіргі ге-
ологиялық барлау жұмыстары негізінен 
кеңес мамандары тарапынан жасалған 
50 жылдық зерттеулерге негізделген. 
Сондықтан, Қазақстанның мұнай-газ 
қорларының біршама артуына қара-
мастан, бұл өсім қарқыны мұнай мен 
газды өндірудің болжанған өсуін қамта-
масыз ету үшін жеткіліксіз.

Қазақстандық табиғи ресурстардың 
көп бөлігі елдің батыс бөлігінде, атап 
айтқанда, Атырау (72%) және Маңғы-
стау (12%) өңірлерінде шоғырланып, 
елдегі мұнай-газдың перспективалы 
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Атырауской (72%) и Мангистауской (12%) 
областях, в то время как прогнозные за-
пасы нефти и газа страны потенциально 
находятся в казахстанском секторе Каспий-
ского моря, можно легко понять, что При-
каспийский бассейн обладает наибольшим 
потенциалом для разработки месторожде-
ний углеводородов. В настоящее время в 
казахстанском секторе осуществляется ряд 
проектов, включая Северо-Каспийский 
проект (Кашаган, Каламкас-море, Кай-
ран, Актоты), Жемчужина (Хазар, Ауэзов), 
Н-блок, Курмангазы, Сатпаев и Жамбыл, 
которые реализуются национальным опе-
ратором «КазМунайГаз» в партнерстве с 
некоторыми транснациональными и ино-
странными энергетическими компаниями. 
Однако из-за отсутствия развитой инфра-
структуры и высоких капитальных затрат 
дальнейшее развитие оффшорных проек-
тов сталкивается с рядом проблем.

Похоже, что правительство Казахстана 
признало проблему недостаточно финан-
сируемых геологоразведочных работ и 
ограниченных технологических возмож-
ностей. Поскольку нефтегазовый сектор 
Казахстана сильно зависит от своих ме-
гапроектов, таких как Тенгиз, Кашаган и 
Карачаганак, любая неопределенность в 
отношении планов по их расширению, 
неожиданные простои в добыче и воз-
можные промышленные аварии могут 
привести к значительному снижению об-
щего объема производства жидких угле-
водородов в стране. Следовательно, чтобы 
одновременно минимизировать риски и 
стабилизировать перспективы добычи, 
Казахстан мог бы получить больше преи-
муществ от расширения геологоразведоч-
ных работ и разработки проектов среднего 
масштаба.

қорлары Каспий теңізінің қазақстан-
дық секторында орналасқандықтан 
Каспий бассейнінің көмірсутегі кен 
орындарын игеру тұрғысынан ең үлкен 
әлеуетке ие екенін оңай көруге болады. 
Қазіргі уақытта қазақстандық сектор-
да Солтүстік Каспий жобасы (Қашаған, 
Қаламқас теңіз, Қайран, Ақтоты), Жем-
чужина (Хазар, Әуезов), Блок «Н», Құр-
манғазы, Сәтпаев және Жамбыл сияқты 
бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. 
Бұл жобалар бірқатар трансұлттық 
және шетелдік энергетикалық компа-
ниялармен серіктестікте жұмыс істейтін 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық операторы та-
рапынан жүзеге асырылуда. Дегенмен, 
дамыған инфрақұрылымның жетіспе-
ушілігі мен жоғары капитал шығын-
дарының болуына байланысты офф-
шорлық жобаларды одан әрі дамыту 
бірқатар қиындықтарға тап болуда.

Қазақстан үкіметі геологиялық-бар-
лау жұмыстарының жеткіліксіз екен-
дігін және технологиялық мүмкіндік-
тердің шектеулі екендігін мойындады. 
Қазақстанның мұнай-газ секторы Теңіз, 
Қашаған және Қарашығанақ сияқты үл-
кен жобаларға тәуелді болғандықтан, 
оларды кеңейту жоспары, күтпеген өн-
діріс кідірістері және ықтимал өндірістік 
апаттар бойынша кез-келген белгісіздік 
елдегі жалпы сұйықтықтардың өн-
дірісінде айтарлықтай төмендеуге әкелуі 
мүмкін. Сондықтан, қауіптерді барынша 
азайту және өндірістік перспективалар-
ды тұрақтандыру үшін Қазақстан геоло-
гиялық барлау жұмыстарын ұлғайтудан 
және орта мерзімді жобаларды дамы-
тудан үлкен артықшылыққа ие болуы 
мүмкін.       
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В настоящее время российско-китай-
ские отношения стали стратегическими, 
что связано с рядом событий: глубоким 
кризисом в отношениях между Россией и 
США, а также между Россией и ЕС, и объ-
явленным Москвой на этом фоне разво-
ротом на Восток. Этот формат отношений 
между Китайской Народной Республикой 
(КНР) и Российской Федерацией, двумя 
ключевыми региональными игроками в 
Центральной Азии, создает новые условия 
для стран региона, и это может особенно 
повлиять на реализацию китайской ини-
циативы «Пояс и путь» (ИПП), которая от-
крывает для стран Центральной Азии окно 
возможностей для успешной реализации 
инфраструктурных проектов.

В то время как Россия и Китай явля-
ются основными внешними игроками в 
Центральной Азии, Пекин понимает, что 
Москва по-прежнему имеет преимуще-
ство в регионе. В то же время оба игрока 
осознают, что политические элиты стран 
Центральной Азии возлагают большие на-
дежды на ИПП. Поэтому в целом Россия и 
Китай готовы проявить гибкость и понима-
ние в своих взаимоотношениях, чтобы не 
подвергать опасности реализацию инфра-
структурных проектов ИПП. Это означает, 
например, что Пекин не может просто 
свернуть некоторые проекты, чтобы удов-
летворить интересы Москвы, поскольку 
существует риск значительно испортить их 
имидж в регионе.

Между тем Россия и Китай проводят 
осторожную политику в Центральной 
Азии, которая является «стратегическим 
тылом» для обеих стран. У них общая 
цель – обеспечение безопасности в ре-
гионе: это позволяет Китаю полагаться на 

Қазіргі уақытта Ресей-Қытай қа-
рым-қатынасы Ресей-АҚШ және Ре-
сей-ЕО қатынастарындағы терең дағда-
рыс пен Мәскеудің Шығысқа бетбұрыс 
жасауы сияқты бірқатар жағдайларға 
байланысты дамып отыр. Орталық Ази-
ядағы екі негізгі актор ретінде Қытай 
Халық Республикасы (ҚХР) мен Ресей 
Федерациясы арасындағы қарым-қаты-
настың бұл форматы аймақ елдері үшін 
жаңа жағдайлар тудыруда. Бұл әсіресе 
Орталық Азия елдеріне инфрақұрылым-
дық жобаларды ойдағыдай орындауға 
мүмкіндік беретін Қытайдың «Белдеу 
және жол» бастамасын (БЖБ) жүзеге 
асыруға әсер етуі мүмкін.

Ресей мен Қытай Орталық Азия-
дағы ең маңызды шетелдік акторлар 
болғанымен, Пекин Мәскеудің аймаққа 
үстемдік ететінін біледі. Сонымен қатар, 
екі актор да Орталық Азия елдерінің са-
яси элиталары БЖБ-ға үлкен үміт артып 
отырғанын түсінеді. Сондықтан, Ресей 
мен Қытай БЖБ инфрақұрылымдық жо-
баларының жүзеге асырылуына қауіп 
төндірмеу үшін қарым-қатынасында 
икемділік пен өзара түсіністік танытуға 
дайын. Демек, Пекин аймақтағы имиджі-
не зиян келтірмеу үшін тек Мәскеудің 
мүдделерін қанағаттандыру үшін ғана 
кейбір жобаларды тоқтата алмайды.

Бұл ретте Ресей мен Қытай үшін де 
«стратегиялық ішкі аймақ» болып табы-
латын Орталық Азияда сақ саясат жүр-
гізуде. Бұл елдердің аймақта қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша ортақ мақсат-
тары бар. Бұл Қытай үшін энергиямен 
тұрақты жабдықтау мен Шыңжаң шека-
расындағы тұрақтылықты білдірсе, Ресей 
үшін оңтүстік шекарадағы тыныштықтың 

ИНИЦИАТИВА «ПОЯС И ПУТЬ» И КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

«БЕЛДЕУ ЖӘНЕ ЖОЛ» БАСТАМАСЫ ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ 
АЗИЯДАҒЫ ҚЫТАЙ-РЕСЕЙ ҚАТЫНАСЫ 

Асет Ордабаев*
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устойчивые поставки энергоносителей и 
стабильность на границах Синьцзяна, а 
для России это означает спокойствие на 
южных рубежах. Кроме того, обе страны 
нуждаются друг в друге для преодоления 
существующих и будущих противоречий 
с Западом, но в разной степени. Для КНР 
поддержание хороших отношений с Рос-
сией является и будет незаменимым во 
время продолжающейся и потенциаль-
ной напряженности в отношениях с США 
и другими ключевыми региональными 
игроками по периметру ее границ. Для 
Москвы Пекин остается единственным 
сильным союзником и необходимым эко-
номическим партнером, в то время как она 
находится под санкциями и противостоит 
коллективному Западу. Еще в 2014 году 
«Газпром» и CNPC подписали контракт 
на 400 млрд. долл. на поставку в Китай 38 
млрд. кубометров российского газа в год 
по трубопроводу «Сила Сибири». Также 
есть соглашения о строительстве скорост-
ной автомагистрали Москва-Казань стои-
мостью около 15 млрд. долл. и совместной 
разработке проекта «Ямал СПГ». Что еще 
более важно, стоит отметить, что поворот 
Кремля на Восток еще не привел к проры-
вам в его отношениях с другими ключевы-
ми азиатскими странами.

Широко распространено мнение, что 
между Россией и Китаем в Центральной 
Азии существует статус-кво, в рамках ко-
торого КНР отвечает за экономическое 
развитие региона, а Россия обеспечивает 
безопасность, имея для этого такой полез-
ный инструмент, как ОДКБ. Тем не менее, 
есть мнение, что это «разделение труда» 
претерпело серьезные изменения после 
первоначального объявления о запуске 
ИПП в 2013 году. Однако, по-видимому, 
вышеупомянутый статус-кво на сегодня 
все еще существует, поскольку он продол-
жает приносить пользу обеим странам. 
Для Пекина это разделение ответствен-
ности снижает затраты на реализацию 
инфраструктурных проектов в отличие 
от Азиатско-Тихоокеанского региона, где 
КНР должна защищать свои инвестиции 
в одиночку, сталкиваясь со значительным 
сопротивлением со стороны Японии и Ин-

қамтамасыз етілуін білдіреді. Сонымен 
қатар, екі ел Батыспен қазіргі және бо-
лашақтағы қайшылықтарын еңсеру үшін 
әртүрлі дәрежеде болса да бір-біріне 
мұқтаж деуге болады. ҚХР үшін АҚШ-
пен және басқа да шекаралас аймақтық 
елдермен болып жатқан және бола-
шақта болуы ықтимал шиеленістер 
кезінде Ресеймен жақсы қарым-қаты-
наста болу маңызды. Ал санкциялар 
қысымына байланысты Батысқа қарсы 
болған Мәскеу үшін Пекин жалғыз күшті 
одақтас және қажетті экономикалық 
серіктес болып қала бермек. 2014 жылы 
«Газпром» мен Қытай ұлттық мұнай-газ 
корпорациясы (CNPC) «Сібір күші» газ 
құбыры арқылы Қытайға жылына 38 
млрд. текше метр ресейлік газды жет-
кізу үшін 400 млрд. долларлық келісім-
шартқа қол қойды. Сондай-ақ, құны 15 
млрд. долларға жуық жоғары жылдам-
дықты Мәскеу-Казань автожолын салу 
және «Ямал СТГ» жобасын бірлесіп да-
мыту туралы келісімдер бар. Бұл ретте 
Кремльдің Шығысқа бетбұрысы басқа 
Азия елдерімен қарым-қатынастарында 
әлі де серпіліс тудырмағанын атап өткен 
жөн.

Орталық Азияда Ресей мен Қытай 
арасында қалыптасқан жағдай бар. Яғни 
ҚХР аймақтың экономикалық дамуына 
мүдделілік танытса, Ресей Ұжымдық қа-
уіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) си-
яқты пайдалы құрал арқылы қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуде. Алайда, 2013 жылы 
БЖБ алғаш жарияланғаннан кейін бұл 
«еңбек бөлінісі» елеулі өзгерістерге 
ұшырағанымен, Ресейдің басымдылығы 
сақталды. Пекин үшін бұл міндет бөлінісі 
инфрақұрылымдық жобаларды жүзе-
ге асыру шығындарын төмендетеді. Ал 
Азия-Тынық мұхиты аймағында керісін-
ше, АҚШ-тың қолдауымен Жапония мен 
Үндістан тарапынан айтарлықтай қар-
сылыққа тап болғандықтан, ҚХР-ға ин-
вестицияларын жалғыз өзі қорғауға тура 
келеді. Орталық Азияда Пекинмен эко-
номикалық тұрғыдан бәсекеге түсе ал-
майтындықтан, қауіпсіздік саласындағы 
ынтымақтастыққа көңіл бөлу Мәскеу 
үшін ең қолайлы нұсқа болып табылады. 
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дии при поддержке США. Для Москвы ее 
традиционный упор на сотрудничество в 
области безопасности является предпоч-
тительным вариантом, поскольку она не 
способна экономически конкурировать с 
Пекином в Центральной Азии. Это было 
одной из причин, по которым Россия не 
создала существенных препятствий для 
Китая, когда Пекин открыл в конце 2000-х 
годов энергетический рынок Центральной 
Азии.

Тем не менее, существуют опреде-
ленные риски, которые могут привести 
к разногласиям в регионе между двумя 
государствами. Одним из них может быть 
односторонняя политика Москвы в рам-
ках Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС). В 2015 году, пытаясь снизить 
обеспокоенность по поводу того, что ИПП 
угрожает евразийской интеграции, Россия 
подписала соглашение с Китаем о сопря-
жении ЕАЭС и ИПП без консультаций с 
другими членами ЕАЭС. Этот шаг не при-
вел к значительным разногласиям внутри 
ЕАЭС, но в ответ Казахстан, одно из госу-
дарств-основателей союза, подписал от-
дельное соглашение о сопряжении своей 
программой «Нурлы жол» и ИПП. Это был 
четкий сигнал Кремлю о том, что ему сле-
дует координировать действия с другими 
членами ЕАЭС.

В то же время опыт Китая по ведению 
бизнеса в других регионах делает очевид-
ным еще один риск, а именно «долговую 
ловушку» для страны, участвующей в ИПП. 
Сценарий морского порта Хамбантота в 
Шри-Ланке, который попал под контроль 
Китая вследствие погашения долга, может 
быть реализован в Центральной Азии. На-
пример, китайские кредиты составляют 
70% внешнего долга Таджикистана, а об-
щая долговая нагрузка страны, по данным 
Всемирного банка, равняется почти 60% 
ее ВВП. Таким образом, теоретически есть 
вероятность, что Таджикистан может пере-
дать некоторые объекты инфраструктуры, 
такие как недавно запущенная Рогунская 
ГЭС, китайской стороне, чтобы уменьшить 
свой долг, тем более, что Душанбе сейчас 
ищет инвестиции, чтобы вывести электро-
станцию на запланированную мощность. 

2000 жылдардың соңында Пекин Орта-
лық Азияның энергетикалық нарығына 
кірген кезде Ресейдің Қытайға аса кедер-
гі жасамауының негізгі себептерінің бірі 
де осы болды.

Дегенмен, аймақтағы екі ел ара-
сында келіспеушіліктерге алып келетін 
белгілі бір қауіптер бар. Олардың бірі 
Мәскеудің Еуразиялық экономикалық 
одақ (ЕЭО) аясындағы бір жақты саяса-
ты болуы мүмкін. 2015 жылы БЖБ-ның 
Еуразиялық ықпалдастыққа қауіп төн-
діруіне қатысты алаңдаушылықты азайту 
мақсатында Ресей ЕЭО-ның басқа мү-
шелерімен ақылдаспай Қытаймен ЕЭО 
мен БЖБ арасында үйлестіру бойынша 
келісім жасасты. Бұл қадам ЕЭО-да еле-
улі келіспеушіліктерге әкеп соқтырмады. 
Алайда бұған жауап ретінде одақтың 
негізін қалаушысы – Қазақстан «Нұрлы 
жол» бағдарламасы мен БЖБ арасында 
үйлестіру туралы жеке келісімге қол қой-
ды. Бұл Кремльге ЕЭО-ның басқа мүше-
лерімен іс-қимылдарды үйлестіру керек 
екендігі туралы айқын белгі болды.

Сонымен қатар, Қытайдың басқа 
аймақтарда бизнес жүргізу тәжіри-
бесі БЖБ-ға қатысатын ел үшін «қарыз 
қақпаны» сияқты тағы бір қауіптің бар 
екенін көрсетеді. Қарызын өтеу үшін 
Шри-Ланканың Хамбантота портын Қы-
тайға жалға беру сценарийі Орталық 
Азияда да жүзеге асырылуы мүмкін. 
Мысалы, қытайлық несиелер Тәжікстан-
ның сыртқы қарыздарының 70%-ын 
құрайды, ал Дүниежүзілік банктің де-
ректері бойынша елдің жалпы қарыз 
ауыртпалығы ЖІӨ-нің шамамен 60%-
ын құрайды. Сондықтан, теориялық 
тұрғыда Тәжікстан қарыздарын азайту 
үшін жақында іске қосылған Рогун ГЭС 
сияқты кейбір инфрақұрылымдық объ-
ектілерді Қытай тарапына беруі мүмкін. 
Әсіресе, Душанбе қазіргі уақытта объ-
ектіні жоспарланған қуатқа жеткізу үшін 
инвестициялар іздеу үстінде. Алайда бұл 
теория жүзінде қалса да, Орталық Азия 
экономикаларының Қытай несиелері-
не тәуелді бола бастау үрдісі Мәскеудің 
алаңдаушылығын туғызуда.
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Однако даже если эта возможность оста-
нется теоретической, тенденция, при кото-
рой экономики стран Центральной Азии 
начинают зависеть от китайских кредитов, 
является источником беспокойства для 
Москвы.

Спустя пять лет после начала ИПП меж-
ду Россией и Китаем стала очевиден еще 
один нарратив. Москва создает скрытые 
барьеры в реализации определенных про-
ектов в Центральной Азии, а российская 
политическая элита поддерживает любые 
противоречия, возникающие при плани-
ровании транспортной инфраструктуры. 
Это замедляет китайские проекты, кото-
рые невыгодны для Москвы и/или требу-
ют ее вмешательства для урегулирования 
разногласий, тем самым укрепляя позиции 
Кремля в регионе. Причина такого пове-
дения заключается в том, что Россия хочет 
сохранить свою монополию на транзит 
товаров из Центральной Азии на Запад и 
наоборот. В Москве четко понимают, что 
сдерживать стремление центральноази-
атских стран выйти на мировой рынок 
через альтернативные маршруты невоз-
можно, но стараются минимизировать 
имеющиеся варианты, чтобы наиболее 
неблагоприятный маршрут выглядел наи-
более реалистичным. Примером может 
служить железная дорога «Китай-Кыргы-
зстан-Узбекистан», которую Россия вроде 
бы поддерживает, но иногда подталкивает 
Таджикистан и Кыргызстан к исключению 
узбекской стороны и продвижению аль-
тернативного проекта железной дороги 
по маршруту Китай-Кыргызстан-Таджики-
стан-Туркменистан. Еще одним примером 
является строительство автомагистрали 
«Западная Европа-Западный Китай», ка-
захстанский участок которой начал не-
давно функционировать, в то время как в 
России даже нет утвержденной проектной 
документации.

В то же время Россия активно про-
двигает Международный транспортный 
коридор (МТК) «Север-Юг», который 
должен использовать железную дорогу 
«Иран-Туркменистан-Казахстан» для до-
ступа на российский и европейский рын-
ки. В этом случае Москва поддерживает 

БЖБ басталғаннан кейін бес жыл өт-
кен соң, Ресей мен Қытай арасында тағы 
бір жағдай туындады. Мәскеу Орталық 
Азиядағы кейбір жобаларды жүзеге 
асыруда жасырын түрде кедергі туды-
рады, ал Ресейдің саяси элитасы көлік 
инфрақұрылымын жоспарлау кезін-
де туындайтын қайшылықтарды қол-
дайды. Бұл Мәскеу үшін тиімсіз болып 
табылатын немесе келіспеушіліктерді 
шешуге араласуын қажет ететін қытай-
лық жобаларды бәсеңдетеді. Осылайша 
Кремльдің аймақтағы ықпалын нығай-
тады. Мұндай әрекеттің себебі – Ре-
сейдің Орталық Азиядан Батысқа және 
керісінше бағытта тауарлар транзитін-
дегі монополиясын сақтап қалғысы ке-
луі. Мәскеу Орталық Азияның әлемдік 
нарыққа басқа бағыттар арқылы 
шығуына ұмтылысын шектеу мүмкін 
емес екенін түсінеді, бірақ ең қолайсыз 
бағытты лайықты қылып көрсету үшін 
қолжетімді нұсқаларды барынша азай-
туға тырысады. Қытай-Қырғызстан-Өз-
бекстан теміржолы бұған мысал бола 
алады. Ресей бұны қолдаған тәрізді бо-
лып көрінгенмен, кейде Тәжікстан мен 
Қырғызстанды өзбек тарапын шеттетіп, 
Қытай-Қырғызстан-Тәжікстан-Түркімен-
стан теміржолына көшуге мәжбүр етеді. 
Тағы бір мысал – Батыс Еуропа-Батыс 
Қытай автожолының құрылысы. Бұл 
жолдың қазақстандық бөлігі жақында 
іске қосылды, ал Ресейде тіпті бекітілген 
жобалау құжаттары да жоқ.

Сонымен бірге, Ресей мен Еуропалық 
нарыққа қол жеткізу үшін Иран-Түр-
кіменстан-Қазақстан теміржолын пай-
далануды көздеген «Солтүстік-Оңтүстік» 
халықаралық көлік дәлізін (СОХКД) 
Ресей белсенді түрде қолдайды. Бұл 
жағдайда Мәскеу Пәкістанның Гвадар 
теңіз портының бәсекелесі – Иранның 
Шабахар портын дамыту үшін БЖБ-ның 
жетекші жобаларының бірі болып табы-
латын бірлескен Иран-Үндістан жобасын 
қолдайды. Ағымдағы жағдайларға бай-
ланысты Пекин жасайтын қадамдарын 
әлі де қарастырып жатқандықтан СОХКД 
бойынша өз ұстанымын көрсетпеді.
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Қорытындылай келе, Ресей мен Қы-
тай арасындағы қарым-қатынастар екі 
тарап үшін де стратегиялық маңызға ие. 
Бұл жағдай аталмыш елдерге Орталық 
Азияда прагматикалық және болжамды 
саясат жүргізулеріне үміт артуға мүм-
кіндік береді. Бүгінде Мәскеу де, Пекин 
де жаһандық қақтығыстарға қатысады, 
бұл Орталық Азия елдерімен қарым-қа-
тынастарында кедергі факторы болуы 
мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта ай-
мақта орын алып жатқан жағдай сақта-
лып, жалпы ахуал салыстырмалы түрде 
тұрақты болады. Алайда, егер Ресей не 
Қытай немесе екеуі де ойын ережелерін 
өзгерту туралы шешім қабылдаса, оның 
салдарын болжау қиынға соғады. Бірақ, 
бұл ірі акторлардың жақын болашақта 
қандайда бір шешуші қадамдар жасауы-
на ықтимал себептер жоқ.

совместный ирано-индийский проект по 
развитию иранского морского порта Ча-
бахар, который является конкурентом па-
кистанского морского порта Гвадар, явля-
ющегося одним из флагманских проектов 
ИПП. В нынешних обстоятельствах Пекин 
не озвучивает свою позицию по МТК «Се-
вер-Юг», поскольку он, возможно, все еще 
обдумывает возможные ответные шаги.

Подводя итог, можно сказать, что от-
ношения между Россией и Китаем имеют 
огромное стратегическое значение для 
обеих сторон, что позволяет надеяться на 
их прагматичную и предсказуемую поли-
тику в Центральной Азии. Сегодня и Мо-
сква, и Пекин вовлечены в глобальное 
противостояние, и это может послужить 
сдерживающим фактором в их отношени-
ях со странами Центральной Азии. Таким 
образом, до поры до времени статус-кво 
в регионе останется в силе, и общая ситуа-
ция будет относительно стабильной. Одна-
ко, если Россия или Китай или, возможно, 
обе страны решат изменить правила игры, 
последствия будет трудно предсказать. В 
ближайшем будущем этого не ожидается, 
и у крупных игроков нет причин делать 
быстрые значимые ходы.
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НОВЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КИТАЯ
ҚЫТАЙДЫҢ ЖАҢА СЫРТҚЫ САЯСАТ ҰСТАНЫМДАРЫ 

Омирбек Канай*

Китай стал второй по величине эконо-
микой мира благодаря устойчивому и вы-
сокому экономическому росту. В результа-
те произошедших за последние несколько 
лет событий в политической, экономиче-
ской и военной областях Китай выходит 
на авансцену, становясь глобальной сверх-
державой, а не постепенно возвышаю-
щейся страной. За последние несколько 
лет геополитическое, геоэкономическое и 
геостратегическое влияние США, которые 
были единственной сверхдержавой после 
холодной войны, ослабло, а влияние Китая 
на региональном и глобальном уровнях, а 
также его экономический рост усилились. 
Можно констатировать, что во многих 
частях мира Китай заполняет геополи-
тические пробелы, оставленные США, и 
благодаря различным инициативам Китай 
рассматривается как важная альтернатива 
США как в экономическом, так и в дипло-
матическом отношении.

В результате изменений в глобальной 
позиции Китая курс внешнеполитической 
системы Пекина также достиг решающей 
стадии. Китай, который придерживался не-
зависимой и мирной внешней политики, 
ориентированной на экономический рост, 
в течение последних пяти лет проводит 
активную внешнюю политику, наращивая 
свои политические, экономические, ди-
пломатические и культурные связи в ре-
гионе и мире. В частности, правительство 
в Пекине во главе с президентом Китая 
Си Цзиньпином придерживается внешне-
политического подхода, в соответствии с 
которым оно стремится играть более ак-
тивную роль во всех региональных и гло-
бальных событиях, особенно в непосред-
ственной близости от Китая. Так, в 2013 
году, продвигая свою дипломатическую 
повестку дня всеобъемлющим, многоу-
ровневым и многогранным образом, Ки-
тай призвал к новому типу международных 
отношений, ориентированных на взаимо-
выгодное сотрудничество. Во время 19-го 

Ұзақ жылдар бойы тұрақты және 
жоғары экономикалық өсуі нәтиже-
сінде әлемдегі екінші ірі экономикаға 
айналған Қытай соңғы бірнеше жыл-
да саяси, экономикалық және әскери 
дамуы арқасында бірте-бірте күшейіп 
келе жатқан ел болудан гөрі ғаламдық 
держава болуға ұмтылып келеді. Қы-
рғиқабақ соғыстан кейін әлемде жалғыз 
державаға айналған АҚШ-тың соңғы 
жылдары геосаяси, геоэкономикалық 
және геостратегиялық салмағы әлсірей 
бастаса, керісінше Қытайдың экономи-
калық дамуымен қатар аймақтық және 
жаһандық ықпалы барған сайын артып 
келеді. Қытай әлемнің көптеген аймақта-
рында АҚШ-тың геосаяси бостығын тол-
тырып, түрлі бастамаларымен диплома-
тиялық тұрғыдан болсын, экономикалық 
жағынан болсын АҚШ-қа қарсы маңыз-
ды балама ретінде қаралып келеді.

Қытайдың әлемдегі орнының өзгеруі-
не байланысты Пекиннің сыртқы саясат 
жүйесі де маңызды бұрылыс кезеңіне 
жетті. Негізінен экономикалық даму 
үрдісіне баса назар аударып, әдетте тәу-
елсіз және бейбіт сыртқы саясат бағы-
тын ұстанған Қытай соңғы бес жылда 
аймақтық және жаһандық ауқымдағы 
саяси, экономикалық, дипломатиялық 
және мәдени байланыстарын арттырып 
белсенді сыртқы саясат жүргізіп ке-
леді. Атап айтқанда, Си Цзиньпин бас-
шылыққа келгеннен бері Пекин сыртқы 
саясат бағытында, әсіресе Қытайдың 
жақын көрші аймағын негіз ете отырып, 
барлық аймақтық және жаһандық оқиға-
ларда тіпті де белсенді рөл атқаруға құл-
шыныс жасай бастады. Осылайша, 2013 
жылы Қытай «ортақ пайда көру қағи-
дасына негізделген жаңа халықаралық 
қатынастар жүйесін қалыптастыруға» 
шақырып, «көп үйекті, жан-жақты және 
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Всекитайского съезда Коммунистической 
партии Китая (КПК), состоявшегося в октя-
бре 2017 года, было объявлено, что Китай 
вступил в новую эру социализма и будет 
следовать дипломатии великой державы. 
Можно сказать, что концепция «диплома-
тии великой державы с китайскими харак-
теристиками», официально предложенная 
Пекином, является важным изменением, 
которое отмечает стремление Китая к гло-
бальной гегемонии.

В контексте изменений в своей внеш-
неполитической системе Китай также про-
водит соответствующие реформы в своей 
внешнеполитической структуре. Первое, 
что следует упомянуть, это повышение 
статуса института высшего уровня, ответ-
ственного за дипломатию в Центральном 
комитете (ЦК) КПК. В частности, в марте 
2018 года по решению ЦК КПК ведущая 
малая группа по иностранным делам ко-
митета была заменена Комиссией по ино-
странным делам ЦК КПК. Кроме того, на 
первой сессии Всекитайского собрания 
народных представителей 13-го созыва 
в марте 2018 года министр иностранных 
дел Китая Ван И был назначен членом Го-
сударственного совета КНР. Повышение 
уровня китайского министра иностранных 
дел, который также является членом ЦК 
КПК, до одного из пяти нынешних членов 
Госсовета встречается довольно редко в 
политической структуре Китая. Решения 
Пекина показали, что в ближайшие годы 
Китай будет уделять больше внимания 
внешней политике.

Стоит отметить, что в рамках своего но-
вого внешнеполитического подхода Китай 
сосредоточился на политике мягкой силы. 
Сегодня наиболее важными инструмента-
ми мягкой силы Пекина являются инсти-
туты Конфуция и китайские культурные 
центры, созданные для популяризации ки-
тайского языка и культуры по всему миру. 
Согласно китайским данным, к концу 2017 
года Китай создал 525 институтов Конфу-
ция и 1113 классов Конфуция в 146 стра-
нах мира, в том числе 173 в Европе, 161 в 
Америке, 118 в Азии, 54 в Африке и 19 в 
Океании. В настоящее время в мире на-
считывается 35 китайских культурных цен-
тров, и ожидается, что в 2020 году эта циф-
ра достигнет 50. Более того, в последние 
годы правительство Китая внедряет раз-
личные стипендии и программы поддерж-

түрлі деңгейдегі» сыртқы саясат бағытын 
қалыптастыруға күш салды. 2017 жылы 
қазанда өткен Қытай Коммунистік пар-
тиясының (ҚКП) 19-шы съезінде қытай-
лық ерекшелікке ие социализмнің жаңа 
бір дәуірге аяқ басқаны атап көрсетіліп, 
алдағы уақытта Қытайдың державалық 
дипломатия ұстанатыны айтылды. Пе-
киннің алғаш рет ресми түрде жария-
лаған «қытайлық ерекшелікке ие держа-
валық дипломатия» тұжырымдамасын 
Қытайдың ғаламдық гегемония құру жо-
лындағы талпынысын көрсететін маңыз-
ды бір өзгеріс ретінде айтуға болады.

Қытайдың сыртқы саясат жүйесін-
дегі өзгерістері аясында елдің сыртқы 
саясат құрылымында да тиісті реформа-
лар жүргізілді. Бұл тұрғыда ең алдымен 
ҚКП Орталық комитетінің дипломатияға 
жауапты жоғарғы деңгейдегі мекемесі 
мәртебесінің өзгеруін айтып өту керек. 
Атап айтқанда, ҚКП Орталық комитетінің 
2018 жылғы наурыздағы шешімі бойын-
ша ҚКП Орталық комитеті Сыртқы істер 
басқармасы ҚКП Орталық комитеті Сы-
ртқы істер комиссиясы болып өзгертілді. 
Бұдан басқа, 2018 жылдың наурызын-
да өткен Бүкілқытайлық халық өкілдері 
жиналысының XIII шақырылымының 
бірінші сессиясында Қытай Сыртқы 
істер министрі Ван И Қытай мемлекеттік 
кеңесінің мүшесі болып сайланды. ҚКП 
Орталық комитетінің де мүшесі болып 
табылатын Қытай Сыртқы істер мини-
стрінің Қытай мемлекеттік кеңесінің бес 
мүшесінің бірі ретінде мәртебесінің ар-
туы, Қытайдың саяси құрылымында өте 
сирек кездесетін жағдай. Пекин билігінің 
аталмыш шешімдері Қытайдың алдағы 
жылдардағы сыртқы саясатына үлкен 
мән беретіндігін көрсетеді.

Қытайдың жаңа сыртқы саясат ұста-
нымында жұмсақ күш саясатына үлкен 
мән беріле бастағанын айта кету керек. 
Әлемде қытай тілі мен мәдениетін наси-
хаттау үшін құрылған Конфуций инсти-
туттары мен Қытай мәдениет орталықта-
ры қазіргі таңда Пекиннің ең маңызды 
жұмсақ күш құралдары ретінде қызмет 
атқаруда. Қытай деректеріне сәйкес, 
2017 жылыдың соңына дейін Қытай 
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ки для иностранных студентов, которые 
учатся в Китае, такие как государственная 
стипендия Китая, стипендия Шелкового 
пути и стипендия Института Конфуция. По 
данным Министерства образования Китая, 
в 2017 году число иностранных студентов, 
обучающихся в стране по китайским сти-
пендиальным программам, достигло 58 
600 человек.

Кроме того, деятельность известных ки-
тайских бизнесменов можно рассматри-
вать как новую особенность публичной 
дипломатии Китая. Наиболее ярким при-
мером этой новой тенденции в публич-
ной дипломатии страны является Джек 
Ма – председатель совета директоров 
китайского гиганта электронной коммер-
ции Alibaba и один из богатейших людей 
в Китае или даже в мире. Он провел дву-
сторонние переговоры с лидерами многих 
стран, в том числе с бывшим президентом 
США Бараком Обамой. Встреча Джека Ма 
с президентом США Дональдом Трампом в 
феврале 2017 года стала важной темой для 
обсуждения вопросов публичной дипло-
матии Китая. Более того, тот факт, что во 
время южноафриканского турне в августе 
2017 года Джек Ма создал фонд для под-
держки молодых африканских предпри-
нимателей в размере 10 млн. долл., внес 
значительный вклад в усиление влияния 
Китая в Африке.

Таким образом, уверенность властей в 
Пекине в своих силах на международной 
арене, подкрепленная новыми внешне-
политическими подходами, основана на 
экономических, политических и военных 
успехах, а также на геостратегических 
приоритетах Китая. Прежде всего, можно 
сказать, что активные подходы Китая во 
внешней политике являются отражением 
экономической динамики страны на внеш-
ней политике. Действительно, инициатива 
«Пояс и путь» (ИПП), которая была вклю-
чена в повестку дня геостратегических и 
геоэкономических интересов Китая в 2013 
году, в значительной степени способствует 
региональному и глобальному экономи-
ческому влиянию страны. В 2016 году в 
инфраструктурные проекты 66 стран, за-
пущенных вдоль маршрута ИПП, было ин-
вестировано в общей сложности 493 млрд. 
долл., из которых одна треть приходится на 
долю Китая. В 2017 году Китай инвестиро-
вал 20,17 млрд. долл. в 59 стран, участвую-

әлемнің 146 елінде жалпы 525 Конфу-
ций институты мен 1113 Конфуций сы-
ныбын құрып үлгеріпті, соның ішінде Еу-
ропада 173, Америкада 161, Азияда 118, 
Африкада 54 және Океанияда 19 Конфу-
ций институты бар екен. Қазіргі уақытта 
әлемде 35 қытай мәдени орталығы бар 
және 2020 жылға қарай бұл сан 50-ге 
жетеді деп күтілуде. Сондай-ақ, Қытай 
үкіметі соңғы жылдары Қытайға келіп 
оқитын шетелдік студенттер үшін Қытай 
мемлекеттік стипендиясы, Жібек жолы 
стипендиясы және Конфуций стипен-
диясы сияқты түрлі білім гранттары мен 
қолдау бағдарламаларын іске асыруда. 
Қытай білім министрлігінің 2017 жылғы 
мәліметтері бойынша, елдегі білім 
гранттарын алып оқып жатқан шетелдік 
студенттер саны 58 мың 600-ге жеткен.

Сонымен қатар, Қытайдың қоғам-
дық дипломатиясының жаңа ерекшелігі 
ретінде қытайлық танымал бизнесмен-
дердің осы саладағы белсенділігін ата-
уға болады. Қытайдың қоғамдық дипло-
матиясындағы аталмыш жаңа трендтің 
маңызды бір мысалы – Қытайдағы тіпті 
әлемдегі ең бай адамдардың бірі болып 
саналатын Alibaba компаниясының ди-
ректоры Джек Ма. Осыған дейін АҚШ-
тың бұрынғы президенті Барак Обама 
сияқты көптеген мемлекет басшыла-
рымен екіжақты кездесулер өткізген 
Джек Маның 2017 жылдың ақпанында 
АҚШ президенті Дональд Трамппен кез-
десуі Қытайдың қоғамдық дипломатия 
туралы пікірталастарының маңызды 
тақырыбы болған еді. Сондай-ақ, 2017 
жылдың тамыз айында Оңтүстік Афри-
каға барған Джек Маның 10 млн. дол-
лар шығарып Африка жастар инновация 
қорын құруы, Қытайдың Африкада күн 
сайын артып келе жатқан ықпалын тіпті 
де арттыра түсті.

Сөйтіп, Пекиннің жаңа сыртқы сая-
сат тәсілдерімен халықаралық аренада 
өзін нық сеніммен көрсете білуінің аста-
рында Қытайдың экономикалық, сая-
си және әскери жетістіктерімен қатар, 
геостратегиялық бастамалары жатыр. 
Ең алдымен, Қытайдың сыртқы саяса-
тындағы белсенді тәсіл – елдің эконо-
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микалық динамизмінің сыртқы саясатта 
көрініс табуы. 2013 жылы Қытайдың ге-
остратегиялық және геоэкономикалық 
мүдделері тұрғысынан жарияланған 
«Бір белдеу – бір жол» бастамасы елдің 
аймақтық және жаһандық экономика-
лық ықпалының артуына септігін тигізу-
де. 2016 жылы «Бір белдеу – бір жол» 
шеңберінде басталған 66 мемлекеттің 
инфрақұрылымдық жобаларына жалпы 
493 млрд. доллар инвестиция жасалды, 
ал оның үштен бірі Қытайға тиесілі. Ал 
2017 жылы Қытай «Бір белдеу – бір жол» 
аясындағы жобаларға қатысып жатқан 
59 елге 20,17 млрд. доллар инвестиция 
салды. 2017 жылы Қытайдың тікелей 
шетелдік инвестициялар (ТШИ) ағымы 
158,29 млрд. доллардан асып, әлем бой-
ынша үшінші орынды иеленсе, Қытай-
дың 2017 жылдың соңына дейін шетелге 
салған жалпы ТШИ көлемі 1,809 трлн. 
долларға жетті. Жылдар бойы жылдам 
өсіп келе жатқан Қытайдың ЖІӨ-і 2017 
жылы 6,6%-ға артып, 12,76 трлн. дол-
ларға жетсе, ал 2050 жылы шамамен 
44 трлн. долларға жетіп, АҚШ-тан асып 
түседі деп күтілуде. Осы тұрғыдан алған-
да, Қытай экономикасының жаһандық 
ықпалы барған сайын артуы елдің сы-
ртқы саясатын күшейтіп келеді.

Қытайдың сыртқы саясатта әсіре бел-
сенді болуының тағы бір негізі – елдің 
соңғы жылдардағы әскери дамуы. 2015 
жылдан бастап ұлттық қорғаныс және 
әскери саладағы реформаларын терең-
дету арқылы Қытай армиясының әскери 
құрылымын күшейтіп, әскери модерни-
зация жұмыстарын жеделдеткен Қытай 
билігі қорғаныс өнеркәсібінде де стра-
тегиялық маңызы бар жаңа жетістік-
терге қол жеткізді. Сонымен бірге, 
Африкада тасымалдау саласы мен стра-
тегиялық тұрғыдан маңызды болуымен 
қатар, АҚШ, Франция және Жапония-
ның әскери базалары орналасқан Джи-
бутиде 2017 жылы Қытайдың шетелдегі 
алғашқы әскери базасының құрылуы ел-
дің әскери дамуы тұрғысынан маңызды 
бет бұрыс болып табылады. ҚКП 19-шы 
съезінде Қытай армиясының 2035 жылға 
қарай толығымен заманауи қару-жа-

щих в проектах в рамках ИПП. В 2017 году 
потоки прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) Китая превысили 158,29 млрд. долл., 
что позволило стране занять третье ме-
сто в мировом рейтинге, тогда как общий 
объем ПИИ Китая к концу 2017 года достиг 
1,809 трлн. долл. Быстро растущий ВВП 
Китая вырос на 6,6% до 12,76 трлн. долл. в 
2017 году, а к 2050 году ожидается, что он 
превзойдет США, достигнув примерно 44 
трлн. долл. С этой точки зрения растущее 
глобальное влияние китайской экономики 
усиливает внешнюю политику страны.

Еще одной основой активного внеш-
неполитического подхода Китая являются 
недавние события в его военной политике. 
С 2015 года Китай усилил военную струк-
туру китайской армии и военную модер-
низацию, углубив реформы национальной 
обороны и военной сферы, и предпринял 
новые разработки, имеющие стратегиче-
ское значение, в оборонной промышлен-
ности. Наряду с транспортным и стратеги-
ческим значением присутствия в Африке, 
создание в 2017 году первой зарубежной 
военной базы Китая в Джибути, где также 
размещаются военные базы США, Фран-
ции и Японии, можно считать важнейшей 
вехой в военном развитии страны. Во вре-
мя 19-го Всекитайского съезда КПК было 
объявлено, что к 2035 году китайская ар-
мия будет оснащена новыми вооружени-
ями, а к 2050 году станет самой сильной 
армией в мире.

С другой стороны, можно сказать, что 
новые национальные стратегические 
приоритеты, установленные властями в 
Пекине, отражены во внешней политике 
страны. Согласно долгосрочному двух-
этапному плану развития на 2020-2050 
годы, объявленному Пекином в 2017 году, 
Китай осуществит первый этап социали-
стической модернизации в период с 2020 
по 2035 годы и станет великой современ-
ной социалистической страной с сильной, 
демократической и развитой культурой 
в период с 2035 по 2050 годы. То, что Си 
призвал к «созданию сообщества общей 
судьбы» с точки зрения будущих целей 
Китая и акцентировал внимание на «силь-
ном государстве, сильной армии, сильной 
нации и сильной дипломатии» Китая, ука-
зывает на намерение Китая оказывать вли-
яние на мировую арену.
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рақпен жабдықталатыны және 2050 
жылға қарай әлемдегі ең мықты арми-
яға айналатыны айтылған еді.

Таким образом, внешнеполитический 
подход Китая в предстоящий период будет 
зависеть от событий в политической, эко-
номической и военной областях страны, а 
также от ее национальных стратегических 
целей. В будущем политика соседства Китая 
останется одним из приоритетов внешней 
политики страны, поскольку Китай при-
надлежит к числу стран, у которых больше 
всего соседей в мире, – 14 сухопутных и 8 
морских соседей. Азиатско-Тихоокеанский 
регион и Центральная Азия, где расположе-
ны большинство соседей Китая, относятся к 
регионам, имеющим большое стратегиче-
ское значение в геоэкономическом и гео-
политическом отношениях. Азиатско-Тихо-
океанский регион, через который проходят 
важнейшие морские маршруты в мире, 
также известен как регион, в котором Ки-
тай сталкивается с самыми большими про-
блемами. С этой точки зрения направление 
отношений Китая со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона может напрямую 
влиять на общую внешнюю политику Китая. 
В то же время богатые подземные ресурсы 
Центральной Азии, расположенные на исто-
рическом и современном Шелковом пути, 
чрезвычайно важны для Китая, поскольку 
наряду с проблемой избыточного произ-
водства в стране из-за высоких темпов эко-
номического роста растет спрос на энергию 
и природные ресурсы. Можно предполо-
жить, что в предстоящий период внешняя 
политика Китая станет основой новой мо-
дели, которую также можно назвать «по-
стамериканским мировым порядком». Как 
известно, Китай активно участвует в запад-
ных международных организациях, таких 
как ООН, Всемирная торговая организация, 
Всемирный банк и Международный валют-
ный фонд. Более того, страна возглавляет 
региональные и международные органи-
зации и форматы, такие как Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, АСЕАН+1, 
АСЕАН+3, БРИКС, сотрудничество между 
Китаем и странами Центральной и Восточ-
ной Европы, саммит Китай-Африка, саммит 
Китай-Латинская Америка и Шанхайская 
организация сотрудничества. В рамках но-
вого внешнеполитического подхода Китая 
можно констатировать, что геополитиче-
ская деятельность Пекина в этих институтах 
также возрастет.
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ИНТЕРЕС ИНДИИ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ҮНДІСТАННЫҢ ОРТАЛЫҚ АЗИЯҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫ: 
ЖАҢА ҮРДІСТЕР 

Альбина Муратбекова*

Соңғы жылдары Үндістанның Орта-
лық Азия мемлекеттерімен бұрыннан 
бері келе жатқан қарым-қатынастары 
стратегиялық маңызға ие болды. Қазір-
гі уақытта Дели Орта Азияны «кеңей-
тілген көршілік» деп есептейді және 
терең мәдени және перспективалық 
коммерциялық байланыстарға негізделе 
отырып аймақтағы мүдделерін қорғай-
ды. Кеңес уақытындағы стратегиялық 
келісімге сүйенген Үндістан 2009 жылы 
Қазақстанмен, 2011 жылы Өзбекстан-
мен, 2012 жылы Тәжікстанмен тиісті 
келісімдер арқылы стратегиялық әріп-
тестік қарым-қатынастар орната алды. 
Қырғызстан және Түркіменстан елдері 
де Үндістанның аймақпен қарым-қа-
тынасында маңызды рөл атқарады. Бұ-
дан басқа, Үндістан «Солтүстікке назар 
аудару саясаты» (1995) және «Орталық 
Азиямен байланыс орнату саясаты» 
(2012) секілді саясаттарды іске асыру 
арқылы ынтымақтастықты кеңейтуге 
бағытталған бірқатар бағдарламаларды 
әзірледі. Бұл саясаттар саяси, қауіпсіздік, 
экономикалық және мәдени байланы-
старды нығайту үшін аймақпен қайта 
байланыс орнатуға бағытталған.

Делидің «Орталық Азиямен байланыс 
орнату саясатын» тереңдету мақсатын-
да Үндістанның Премьер-министрі На-
рендра Моди 2015 жылдың шілдесінде 
Орталық Азия елдерінің бесеуіне де ба-
рып, «жаңа қатынас дәуірін» ашты. Со-
дан бері Моди Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының (ШЫҰ) 2016 жылы Ташкентте 
және 2017 жылы Астанада өткен сам-
миттеріне қатысты. Үндістан Президенті 
Рам Натх Ковинд өз қызметіне кіріскен-
нен кейін аймаққа алғашқы сапарында 

В последние годы отношения Индии 
с центральноазиатскими государствами, 
которые восходят к античности, приобре-
ли стратегическое значение. В настоящее 
время Дели относит Центральную Азию 
к числу «близких и далеких соседей» и 
продвигает свои интересы в регионе на 
основе глубоких культурных и многообе-
щающих коммерческих связей. Опираясь 
на стратегические отношения советского 
периода, Индии удалось создать страте-
гическое партнерство посредством соот-
ветствующих соглашений с Казахстаном в 
2009 году, Узбекистаном в 2011 году и Тад-
жикистаном в 2012 году, тогда как Кыргыз-
стан и Туркменистан также играют важную 
роль во взаимодействии Индии с регио-
ном. Кроме того, Индия разработала ряд 
программ по расширению сотрудниче-
ства, запустив такие рамочные концепции, 
как «Политика «Взгляд на север» (1995 г.) 
и «Политика «Соединение с Центральной 
Азией» (2012 г.). Эти политические инициа-
тивы были направлены на воссоединение 
с регионом для укрепления политических, 
экономических и культурных связей, а так-
же сотрудничества в области безопасно-
сти.

Чтобы углубить политику Дели «Со-
единение с Центральной Азией», пре-
мьер-министр Индии Нарендра Моди от-
крыл «новую эру отношений», посетив все 
пять стран Центральной Азии в ходе одной 
поездки в июле 2015 года. С тех пор Моди 
участвовал в саммитах Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте 
в 2016 году и в Астане в 2017 году. Во вре-
мя своего первого визита в регион после 
вступления в должность президент Индии 
Рам Натх Ковинд совершил государствен-
ный визит в Таджикистан. Представители 
индийского правительства, в том числе 
министры иностранных дел и обороны, 
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часто посещают столицы Центральной 
Азии. В свою очередь, президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон и президент 
Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посети-
ли Индию в декабре 2016 года, тогда как 
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
совершил государственный визит в Индию 
в сентябре-октябре 2018 года. Таким об-
разом, нынешняя тенденция увеличения 
визитов на высшем уровне является сви-
детельством растущего интереса с обеих 
сторон: это демонстрирует не только то, 
что Индия постепенно выступает со своей 
собственной центральноазиатской повест-
кой дня, но также и то, что региональные 
лидеры в равной степени заинтересованы 
в построении прочных связей с Дели.

В результате расширения двусторонних 
обменов стороны предпринимают более 
активные усилия для наращивания поли-
тических, экономических, военно-техни-
ческих и социокультурных отношений. На 
институциональном уровне партнерские 
отношения Индии со всеми пятью госу-
дарствами Центральной Азии осущест-
вляются через механизмы двусторонних 
консультаций, такие как совместные ра-
бочие группы по борьбе с терроризмом и 
сотрудничеству в области обороны, а так-
же межправительственные комиссии по 
торговому, экономическому, научному и 
техническому сотрудничеству. Кроме того, 
Федерация торгово-промышленных палат 
Индии и торгово-промышленные палаты 
стран Центральной Азии создали совмест-
ные деловые советы, которые призваны 
расширить двусторонние торговые и ин-
вестиционные отношения. Многосторон-
ние организации предоставляют еще один 
канал для сотрудничества, а полноправное 
членство Индии в ШОС дало Дели воз-
можность непосредственно участвовать в 
региональных делах и использовать меха-
низмы и мероприятия ШОС для активиза-
ции взаимодействия с Центральной Азией.

Основные статьи экспорта Индии в 
Центральную Азию включают фармацев-
тические препараты, другие медицинские 
продукты, кофе, чай, специи, одежду, та-
бачное сырье, электрическое и механи-
ческое оборудование. Импорт Индии в 
основном включает в себя нефть и ми-
неральные масла, химикаты, железо и 
сталь, продукцию из меди, драгоценные 

Тәжікстанға мемлекеттік сапармен бар-
ды. Үндістанның үкіметтік шенеуніктері, 
соның ішінде Сыртқы істер және Қорға-
ныс министрлері Орталық Азия аста-
наларына жиі барып тұрады. Тәжікстан 
Президенті Эмомали Рахмон мен Қы-
рғызстан Президенті Алмазбек Атамба-
ев 2016 жылғы желтоқсанда, ал Өзбек-
стан Президенті Шавкат Мирзиеев 2018 
жылдың қыркүйек-қазан айларында Үн-
дістанға мемлекеттік сапармен барды. 
Осылайша, жоғары деңгейдегі алмасу-
лардың ұлғаю үрдісі екі тараптан да қы-
зығушылықтың артуының дәлелі болып 
табылады. Бұл тек Үндістанның өзінің 
Орталық Азиядағы күн тәртібін белгіле-
генін ғана емес, сондай-ақ аймақ бас-
шыларының Делимен тығыз байланыс 
орнатуға мүдделі екендігін де көрсетеді.

Екі жақты алмасулардың ұлғаюы нәти-
жесінде тараптар саяси, экономикалық, 
әскери-техникалық және әлеуметтік-мә-
дени байланыстарды нығайту үшін бел-
сенді күш жұмсайды. Үндістанның бес 
Орталық Азия елімен серіктестігі тер-
роризмге қарсы күрес және қорғаныс 
саласындағы ынтымақтастық жөніндегі 
бірлескен жұмыс топтары, сондай-ақ 
сауда-экономикалық, ғылыми және тех-
нологиялық ынтымақтастық жөніндегі 
үкіметаралық комиссиялар сияқты екі 
жақты консультациялық тетіктер арқылы 
жүзеге асырылады. Сонымен қатар, Үн-
дістанның Сауда-өнеркәсіп палатала-
рының федерациясы мен Орталық Азия 
мемлекеттерінің сауда-өнеркәсіптік па-
латалары бірлескен іскерлік кеңестер 
құрды, олар екі жақты сауда-инвести-
циялық қатынастарды кеңейтуге қыз-
мет етеді. Көп жақты ұйымдар ынты-
мақтастықтың тағы бір жолын ұсынады, 
ал Үндістанның ШЫҰ-ға толық мүшелігі 
Делиге аймақтық істермен тығыз бай-
ланыста болу және ШЫҰ-ның тетіктері 
мен әрекеттерін Орталық Азиямен өзара 
іс-қимылын жандандыру үшін пайдала-
ну мүмкіндігін берді.

Үндістанның Орталық Азияға экс-
порттайтын негізгі өнімдері – дәрі-дәр-
мек, басқа да медициналық өнімдер, 
кофе, шай, дәмдеуіштер, киім-кешек, 
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и полудрагоценные камни, пластмассовые 
изделия, шерсть, сыромятную кожу и т.д. 
Однако в целом масштабы экономическо-
го взаимодействия Дели с регионом оста-
ются незначительными, поскольку на тор-
говлю с государствами Центральной Азии 
в 2017 году приходилось только 0,11% об-
щего объема торговли Индии, что состав-
ляет около 1,5 млрд. долл., в том числе 1 
млрд. долл. с Казахстаном, 234 млн. долл. 
с Узбекистаном, 80 млн. долл. с Туркмени-
станом, 74 млн. долл. с Таджикистаном и 59 
млн. долл. с Кыргызстаном. Тем не менее, 
двусторонняя торговля со странами регио-
на в последние годы расширяется. Напри-
мер, по сравнению с 2015-2016 годами то-
варооборот с Казахстаном (461 млн. долл. 
в 2015 г.) и Кыргызстаном (25 млн. долл. 
в 2016 г.) увеличился более чем вдвое в 
2017 году. В этой связи переговоры Индии 
с Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) о создание зоны свободной торгов-
ли могут в случае успешного завершения 
способствовать раскрытию неиспользо-
ванного потенциала взаимной торговли и 
экономического сотрудничества.

С учетом возросшего присутствия Китая 
в регионе, особенно через проекты в рам-
ках его инициативы «Пояс и путь» (ИПП), 
Индия также проявляет большой интерес 
к улучшению связей с Центральной Ази-
ей. В частности, Индия изучает потенциал 
подключения своих портов к железной 
дороге «Казахстан-Туркменистан-Иран» 
через иранский порт Бандар-Аббас. Кро-
ме того, Индия твердо привержена про-
ектируемому газопроводу ТАПИ, который 
должен транспортировать газ из Туркме-
нистана в Афганистан, Пакистан и Индию, 
а также Международному транспортному 
коридору «Север-Юг», который может 
стать важной инициативой по укреплению 
связей для Центральной Азии. Хотя ин-
вестиции Индии в региональную инфра-
структуру и транспортные проекты не со-
поставимы с инвестициями Китая, у Дели 
есть огромный стратегический потенциал 
для налаживания более тесных экономи-
ческих связей с государствами региона. 
Более того, присоединение Индии в фев-
рале 2018 года к подписанному в апреле 
2011 года Ашхабадскому соглашению о 
создании международного мультимодаль-
ного транспортного и транзитного коридо-

темекі шикізаты, электр және механика-
лық жабдықтар. Үндістанның импорты 
негізінен мұнай мен минералды майлар, 
химия, темір және болат, мыс өнімдері, 
қымбат тастар және жартылай қымбат 
тастар, пластмасса бұйымдары, жүн, 
былғары шикізаты және т.б. қамтиды. 
Алайда, жалпы көлемде Делидің ай-
мақпен экономикалық қарым-қатына-
сы шамалы болып қалады. Себебі 2017 
жылы Орталық Азия елдерімен сауда 
Үндістанның жалпы сауда айналымы-
ның тек 0,11%-ын ғана құрады. Бұл ша-
мамен 1,5 млрд. доллар, соның ішінде 
Қазақстанмен 1 млрд. доллар, Өзбек-
станмен 234 млн. доллар, Түркіменстан-
мен 80 млн. доллар, Тәжікстанмен 74 
млн. доллар және Қырғызстанмен 59 
млн. доллар. Дегенмен, соңғы жылдары 
аймақтық елдермен екі жақты сауда-сат-
тық өсуде. Мысалы, 2015-2016 жылдар-
мен салыстырғанда Қазақстанмен (2015 
жылы 461 млн. доллар) және Қырғы-
зстанмен (2016 жылы 25 млн. доллар) 
тауар айналымы 2017 жылы екі есе арт-
ты. Осыған байланысты Үндістанның Еу-
разиялық экономикалық одақпен (ЕЭО) 
еркін сауда аймағын құру жөніндегі 
келіссөздері табысты болса, өзара са-
уда-экономикалық ынтымақтастықтың 
пайдаланылмаған әлеуетін ашуға септі-
гін тигізуі мүмкін.

Қытайдың аймаққа әсіресе «Белдеу 
және жол» бастамасы (БЖБ) жобала-
ры арқылы қатысуымен қатар, Үндістан 
да Орталық Азиямен байланысты жақ-
сартуға мүдделік танытып отыр. Атап 
айтқанда, Үндістан порттарын Иран-
ның Бандар-Аббас порты арқылы 
Қазақстан-Түркіменстан-Иран темір 
жолымен байланыстыру мүмкіндігін 
қарастыруда. Бұдан басқа, Үндістан Түр-
кіменстаннан Ауғанстанға, Пәкістанға 
және Үндістанға газ тасымалдайтын 
ТАПИ газ құбырына, сондай-ақ Орталық 
Азия үшін маңызды байланыс бастама-
сы бола алатын «Солтүстік-Оңтүстік» 
халықаралық көлік дәлізіне қатты на-
зар аударады. Индияның аймақтық 
инфрақұрылым және тасымалдау жо-
баларына жасаған инвестицияларын 
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ра между Ираном, Оманом, Туркмениста-
ном и Узбекистаном дало еще один стимул 
для усиления связей с регионом. Между 
тем, трехстороннее соглашение о транзи-
те через порт Чабахар закладывает основу 
для транзитного маршрута между Индией, 
Ираном и Афганистаном в обход Пакиста-
на, что также улучшит связи Индии с госу-
дарствами Центральной Азии.

Энергетический сектор Центральной 
Азии является такой же важной сферой 
взаимодействия для Индии, которая очень 
заинтересована в обеспечении безопас-
ности своих энергопоставок. Тем не ме-
нее, ONGC Videsh Ltd, подразделению 
по зарубежным инвестициям индийской 
государственной Корпорации по нефти и 
природному газу, не удалось войти в не-
фтяной сектор Казахстана. В 2005 и 2013 
годах компания не смогла стать акцио-
нером проектов по разработке нефтяных 
месторождений Кумколь и Кашаган, оба 
раза уступив Китайской национальной не-
фтегазовой корпорации. Компания также 
планирует выйти из казахстанского про-
екта по блоку Сатпаев после того, как не 
смогла найти рентабельно извлекаемые 
запасы нефти. Тем не менее, ONGC Videsh 
Ltd может стать более успешной в Туркме-
нистане, где она открыла представитель-
ство для расширения сотрудничества в 
нефтегазовой сфере. Не исключено, что в 
обмен на участие Индии в проекте ТАПИ 
Туркменистан предложит компании долю 
в своих месторождениях углеводородов. 
Индия также будет задействована в проек-
те CASA-1000, участвуя в строительстве ин-
фраструктуры, необходимой для передачи 
электроэнергии из Кыргызстана и Таджи-
кистана в Афганистан и Пакистан. Кроме 
того, в 2015 году Департамент атомной 
энергии Индии подписал контракт с казах-
станской национальной компанией «Каза-
томпром» на поставку 5 тыс. тонн урана в 
течение следующих четырех лет.

Оборона и безопасность являются не-
отъемлемой частью сотрудничества меж-
ду Индией и государствами Центральной 
Азии, поскольку у них имеются схожие 
проблемы в области безопасности. В ходе 
переговоров на высшем уровне стороны 
подписали ряд двусторонних документов 
по военно-техническому сотрудничеству, 
военному образованию, военной меди-

Қытайдың инвестицияларымен салы-
стыруға келмесе де, Делидің аймақтық 
мемлекеттермен одан да тығыз эко-
номикалық байланыстар орнату үшін 
үлкен стратегиялық әлеует бар. Бұ-
дан басқа, Үндістанның 2011 жылдың 
сәуірінде Ашхабадта Иран, Оман, Түр-
кіменстан және Өзбекстан арасында қол 
қойылған халықаралық мульти модаль-
дық көлік және транзиттік дәлізді құру 
туралы келісімге 2018 жылдың ақпан 
айында қосылуы аймақпен байланыс 
орнату үшін жаңа серпін берді. Чабахар 
порты туралы үш жақты транзит келісімі 
Пәкістанды айналып өтіп Үндістан, Иран 
және Ауғанстан арасындағы транзиттік 
бағыт үшін негіз қалайды, ол сонымен 
бірге Үндістанның Орталық Азия мемле-
кеттерімен байланысын одан әрі артты-
ра түседі.

Орталық Азияның энергетикалық сек-
торы энергиямен жабдықтауды қамта-
масыз етуге үлкен мүдделік танытып оты-
рған Үндістан үшін өзара әрекеттесудің 
ұқсас маңызды саласы болып табылады. 
Алайда, Үндістанның Мемлекеттік мұнай 
және табиғи газ корпорациясының ше-
телдік инвестициялау тетігі болып табы-
латын ONGC Videsh Ltd Қазақстанның 
мұнай секторына кіре алмады. Компания 
2005 және 2013 жылдары Құмкөл және 
Қашаған мұнай кен орындарын игеруде 
акционер бола алмады және екі рет Қы-
тай Ұлттық мұнай-газ корпорациясынан 
жеңіліп қалды. Сондай-ақ, компания 
коммерциялық мақсатта пайдаланыла-
тын мұнайды таба алмай қазақстандық 
Сәтпаев блогынан шығуды жоспарлап 
отыр. Дегенмен, ONGC Videsh Ltd Түр-
кіменстанда табысты болуы мүмкін, 
онда мұнай-газ саласындағы ынты-
мақтастықты кеңейту үшін өкілдік ашқан 
болатын. Үндістанның TAPI жобасына 
қатысуы үшін Түркіменстан компанияға 
көмірсутек кен орындарында үлес ұсы-
нуы мүмкін. Үндістан сондай-ақ, Қырғы-
зстан мен Тәжікстаннан Ауғанстан мен 
Пәкістанға электр энергиясын жеткізу 
үшін қажетті инфрақұрылым құрылысы-
на қатысу арқылы CASA-1000 жобасына 
қосылады. Бұдан басқа, 2015 жылы Үн-



95

ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЕВРАЗИИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРР

дістанның Атом энергиясы департаменті 
қазақстандық «Қазатомөнеркәсіп» ұлт-
тық компаниясымен алдағы төрт жыл 
ішінде 5,000 тонна уранды жеткізу тура-
лы келісімшартқа отырды.

Қорғаныс және қауіпсіздік – ұқсас 
қауіпсіздік мәселелеріне тап болған Үн-
дістан мен Орталық Азия мемлекеттері 
ынтымақтастығының ажырамас бөлі-
гі. Жоғары деңгейдегі келіссөздер ба-
рысында тараптар әскери-техникалық 
ынтымақтастық, әскери білім, әскери 
медицина, терроризм және басқа да 
трансұлттық қатерлер жөнінде ақпарат 
алмасу, кибер қауіпсіздік және басқа да 
салалар бойынша бірқатар екіжақты құ-
жаттарға қол қойды. Үндістанның және 
тиісті аймақтық елдердің қарулы күштері 
Оңтүстік Қазақстандағы ҚазИнд-2018 
тактикалық жаттығулары сияқты өзара 
әрекеттестікке бағытталған бірлескен 
әскери жаттығуға қатысады. Бітімгер-
шілік саласында бай тәжірибесі бар 
Үндістан оқу орталықтарында Орталық 
Азия әскери қызметкерлерін қабылдай-
ды және аймақ мемлекеттерінің әскери 
қызметшілерін сол жерде оқыту үшін 
инструкторларды жібереді. Айта кетей-
ік, қазақстандық бітімгершілік бөлімі 
2018 жылдың қазан айында Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Ливандағы Уақытша 
күштеріндегі Үндістан батальоны құра-
мына қосылды.

Мәдени-ағартушылық байланыстар, 
сондай-ақ адамдар арасындағы қа-
рым-қатынастар ынтымақтастық күн 
тәртібінің ажыратылмас бөлігі болып та-
былады. Білім алмасу Орталық Азия мен 
Үндістанның білім беру мекемелерінде 
білім алып жатқан студенттер арқылы екі 
бағытта да жалғасып келеді. 2018 жылы 
Тәжікстанда 900-ге жуық, Қырғызстанда 
4,500 және Қазақстанда 2,400 үндістан-
дық студент болды. Сонымен қатар, 
Орталық Азия азаматтары Үндістанда 
біліктілікті арттыруды қамтамасыз ететін 
Үндістанның техникалық-экономика-
лық ынтымақтастық бағдарламасының 
ең үлкен бенефициарлары қатарына 
кіреді. Сол сияқты мәдениет аралық қа-
рым-қатынастар да жыл сайынғы өнер, 

цине, обмену информацией о терроризме 
и других транснациональных угрозах, ки-
бербезопасности и другим областям. Во-
оруженные силы Индии и заинтересован-
ных стран региона участвуют в совместных 
военных учениях, направленных на дости-
жение оперативной совместимости, таких 
как тактические учения «KazInd-2018», 
проведенные на юге Казахстана. Обладая 
огромным опытом в области миротворче-
ства, Индия обучает военный персонал из 
стран Центральной Азии в своих учебных 
центрах и направляет инструкторов для 
проведения соответствующей подготовки 
военнослужащих государств региона на 
местах. В частности, в октябре 2018 года 
миротворческое подразделение Казахста-
на вошло в состав индийского батальона 
во Временных силах ООН в Ливане.

Культурные и образовательные связи, а 
также контакты между людьми являются 
неотъемлемой частью программы сотруд-
ничества. Образовательный обмен про-
исходит в обоих направлениях: студенты 
получают высшее образование как в учеб-
ных заведениях Центральной Азии, так и 
Индии. В 2018 году в Таджикистане обуча-
лось около 900, в Кыргызстане – 4500, а в 
Казахстане – 2400 индийских студентов. В 
то же время граждане Центральной Азии 
являются одними из многочисленных бе-
нефициаров индийской программы техни-
ческого и экономического сотрудничества, 
которая предоставляет возможности для 
повышения профессиональной квалифи-
кации в Индии. Аналогичным образом бо-
лее интенсивными стали межкультурные 
отношения, в том числе в рамках ежегод-
ных фестивалей искусства, музыки и кино. 
Увеличение частоты полетов – еще один 
признак растущего взаимного интереса. 
Электронная визовая система для граждан 
Казахстана, введенная Индией, и 72-ча-
совой безвизовый режим транзита для 
индийских граждан, предоставляемый Ка-
захстаном, могут рассматриваться как пер-
воначальные попытки укрепления связей 
между людьми и развития туризма между 
Индией и Центральной Азией.

В заключение следует отметить, что в 
отношениях Индии с Центральной Ази-
ей наблюдаются позитивные тенденции 
расширения сотрудничества и взаимного 
интереса. Помимо ссылки на общие исто-
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рические и культурные корни, Индия по-
степенно расширяет свое присутствие в 
регионе, используя как двусторонние, так 
и многосторонние механизмы. Осознавая, 
что государства Центральной Азии имеют 
относительно небольшие рынки и эконо-
мические возможности, Индия признает 
их роль в укреплении региональной без-
опасности, а также огромный потенциал в 
расширении связей и обеспечении поста-
вок энергии. В то же время интерес Индии 
к Центральной Азии не только сфокусиро-
ван на расширении сотрудничества в сфе-
ре политики, экономики и безопасности, 
но и нацелен на укрепление взаимного 
культурного и гуманитарного взаимодей-
ствия.

музыка және кинофестивальдер арқылы 
қарқынды дамып келеді. Әуе рейстерінің 
өсу жиілігі өзара қызығушылықтың ар-
туының тағы бір белгісі болып табылады. 
Үндістанның қазақстандық азаматтар 
үшін ұсынған электронды виза жүйесі 
және Қазақстанның үнді азаматтарына 
арналған 72 сағаттық визасыз транзит 
режимі гуманитарлық қарым-қатына-
сты нығайту және Үндістан мен Орталық 
Азия арасындағы туризмді дамытуға 
алғашқы қадамдар ретінде қарасты-
рылуы мүмкін.

Қорытындылай келе, Үндістанның 
Орталық Азиямен қарым-қатынасында 
кеңейтілген ынтымақтастық пен өзара 
мүдденің оң үрдістері байқалады. Ортақ 
тарихи-мәдени түп тамырларымен қа-
тар, Үндістан екі жақты және көп жақты 
тетіктерді қолдана отырып, аймақтағы 
өзінің қатысуын біртіндеп кеңейтіп ке-
леді. Орталық Азия мемлекеттерінің са-
лыстырмалы түрде шағын нарықтар мен 
экономикалық мүмкіндіктерге ие екенін 
бағамдай отырып, Үндістан бұл мемле-
кеттердің аймақтық қауіпсіздігін қамта-
масыз етудегі рөлін, сондай-ақ байла-
ныс пен энергиямен қамтамасыз етудің 
зор әлеуетіне ие екенін мойындайды. 
Сонымен қатар Үндістанның Орталық 
Азияға деген қызығушылығы тек саяси, 
экономикалық және қауіпсіздік ынты-
мақтастығын арттыруға ғана емес, сон-
дай-ақ өзара мәдени-гуманитарлық өза-
ра әрекеттестікті нығайтуға бағытталған.
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ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ 6-ШЫ САММИТІ: ЖАҢА ДӘУІР 

Омирбек Канай*

3 сентября 2018 года в кыргызском го-
роде Чолпон-Ате состоялся шестой сам-
мит Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств (Тюркский совет) на тему «Мо-
лодежь и национальный спорт». Прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев и 
президент Азербайджана Ильхам Алиев 
приняли участие в саммите, организован-
ном президентом Кыргызстана Сооронба-
ем Жээнбековым. Кроме того, в качестве 
почетных гостей приняли участие прези-
дент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и пре-
мьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе саммита, на котором председа-
тельство в Тюркском совете перешло от 
Казахстана к Кыргызстану, были подведе-
ны итоги деятельности Тюркского совета 
в 2014–2018 годах и приняты новые ре-
шения, которые должны способствовать 
дальнейшим достижениям в будущем. По 
итогам саммита стороны подписали Чол-
пон-Атинскую декларацию и решили пре-
доставить Венгрии статус наблюдателя в 
Тюркском совете. Кроме того, на встрече 
был подписан ряд документов, в том числе 
Концепция интеграции тюркоязычных го-
сударств, Решение об активизации усилий 
по получению Тюркским советом статуса 
наблюдателя на Генеральной Ассамблее 
ООН (ГА ООН) и Совместное заявление 
о развитии сотрудничества в области на-
ционального спорта и молодежной поли-
тики. На саммите совместным решением, 
подписанным главами государств, были 
утверждены назначения посла Казахстана 
в Исламской Республике Иран Багдада Ам-
реева генеральным секретарем Тюркского 
совета, д-ра Омера Кочамана – заместите-
лем генерального секретаря Тюркского со-
вета и Дархана Кыдырали – президентом 
Тюркской академии.

2018 жылы 3 қыркүйекте Қырғызстан-
ның Шолпан-Ата қаласында «Жастар са-
ясаты және ұлттық спорт түрлері» тақы-
рыбында Түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесінің (Түркі Кеңесі) 
6-шы саммиті өтті. Қырғызстан Прези-
денті Сооронбай Жээнбеков тарапынан 
ұйымдастырылған саммитке Түркия 
Президенті Режеп Тайып Ердоған, Қа-
зақстан Президенті Нұрсұлтан Назарба-
ев және Әзірбайжан Президенті Ильхам 
Әлиев қатысты. Сонымен қатар, Өзбек-
стан Президенті Шавкат Мирзиеев пен 
Венгрияның Премьер-министрі Виктор 
Орбан құрметті қонақ ретінде қатысты.

Түркі Кеңесінің төрағалығы Қа-
зақстаннан Қырғызстанға өткен саммит 
барысында Түркі Кеңесінің 2014-2018 
жылдар аралығындағы жұмысы қо-
рытындыланып, болашақта маңызды 
жетістіктерге жету үшін жаңа шешімдер 
қабылданды. Саммиттің қорытындысы 
бойынша тараптар Шолпан-Ата Декла-
рациясына қол қойып, Венгрияға Түркі 
Кеңесінде бақылаушы мемлекет мәр-
тебесін беру туралы шешім қабылдады. 
Сонымен қатар, отырыста Түркітілдес 
мемлекеттерді біріктіру тұжырымдама-
сы, Түркі Кеңесінің Біріккен Ұлттар Ұйы-
мы Бас Ассамблеясында (БҰҰ БА) бақы-
лаушы мәртебесін алу үшін күш-жігерді 
нығайту туралы шешім, сондай-ақ Ұлт-
тық спорт және жастар саясаты саласын-
дағы ынтымақтастықты дамыту туралы 
ортақ мәлімдемеге қол қойылды. Сон-
дай-ақ, саммитте Мемлекет басшылары 
қол қойған ортақ шешіммен Қазақстан 
Республикасының Иран Ислам Респу-
бликасындағы Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Бағдат Әмреев Түркі Кеңесінің Бас 
Хатшысы, Өмер Кожаман мырза – Түр-
кі Кеңесі Бас Хатшысының орынбасары 
және Дархан Қыдырәлі мырза – Халықа-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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Очевидно, что исторический саммит 
имеет большое значение для будущего 
Тюркского совета, ведь на нем приняты 
многие важные решения для развития 
политического, торгово-экономического, 
социально-культурного сотрудничества 
между тюркоязычными государствами. 
Тюркский совет был учрежден Нахиче-
ванским соглашением в октябре 2009 года 
во время девятого саммита глав тюркоя-
зычных государств, который впервые был 
созван в 1992 году по инициативе Турции. 
Предыдущие пять саммитов Тюркского со-
вета проходили с участием четырех госу-
дарств-членов – Азербайджана, Казахста-
на, Кыргызстана и Турции. Туркменистан 
был приглашен в качестве почетного гостя 
на саммит в Бодруме в июне 2014 года. 
Поэтому шестой саммит, в котором впер-
вые участвовал Узбекистан (в качестве по-
четного гостя), а Венгрия получила статус 
наблюдателя, имеет большое значение 
для расширения Тюркского совета и инте-
грации Тюркского мира.

Намерение Узбекистана стать членом 
Тюркского совета является важным шагом 
как для расширения Тюркского совета, так 
и для продвижения интеграции Узбекиста-
на в Тюркский мир. С приходом к власти 
Шавката Мирзиёева в декабре 2016 года 
в Узбекистане активизировались рефор-
мы в политической, социальной, торго-
во-экономической и дипломатической 
областях. Поскольку Ташкент стремится 
укреплять двусторонние отношения и со-
трудничество с Казахстаном, Кыргызста-
ном, Туркменистаном и Турцией, вполне 
возможно, что в краткосрочной перспек-
тиве Узбекистан станет членом Тюркского 
совета. Более того, предоставление статуса 
наблюдателя Венгрии, которая является 
членом Европейского союза, поможет по-
высить региональное и глобальное значе-
ние Тюркского совета. Вдобавок, принимая 
во внимание, что было принято решение 
поддержать стремление Тюркского совета 
получить статус наблюдателя в ГА ООН, 
Тюркский совет в предстоящий период 
должен обратить внимание на деятель-
ность, связанную с потенциальным член-
ством и получением статуса наблюдателя.

ралық Түркі Академиясының Төрағасы 
болып тағайындалды.

Түркітілдес мемлекеттердің саяси, 
сауда-экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени ынтымақтастығын нығайту мақ-
сатында қабылданған бірқатар маңы-
зды шешімдерді ескере отырып, Түркі 
Кеңесінің келешегі тұрғысынан бұл сам-
митті тарихи деп атауға әбден болады. 
Түркі Кеңесі Түркияның бастамасымен 
1992 жылдан бері өткізіліп келе жатқан 
Түркітілдес мемлекеттер басшылары-
ның 2009 жылдың қазан айындағы 9-шы 
саммитінде қол қойылған Нахчыван 
келісімімен құрылды. Түркі Кеңесінің 
алдыңғы бес саммиті де төрт мүше 
мемлекет – Әзірбайжан, Қазақстан, Қы-
рғызстан және Түркияның қатысуымен 
өтті. Тек 2014 жылдың маусым айында 
өткен Бодрум саммитіне Түркіменстан 
құрметті қонақ ретінде қатысты. Өзбек-
стан алғаш рет қатысқан (құрметті қо-
нақ ретінде) және Венгрия бақылаушы 
мемлекет мәртебесіне ие болған 6-шы 
саммит Түркі Кеңесінің кеңеюі мен түр-
кі әлемінің интеграциясы үшін үлкен 
маңызға ие.

Бауырлас Өзбекстан елінің Түркі 
Кеңесіне мүше болу ниеті Түркі Кеңесін 
кеңейту және Өзбекстанның түркі 
әлемімен интеграциясын дамыту үшін 
маңызды қадам болып табылады. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда 2016 жылы 
желтоқсанда Шавкат Мирзиеевтің билік 
басына келуімен Өзбекстанның саяси, 
әлеуметтік, сауда-экономикалық және 
дипломатиялық салалардағы рефор-
малары күшейтілді. Әсіресе Қазақстан, 
Қырғызстан, Түркіменстан және Түркия 
елдерімен екі жақты қарым-қатына-
стар мен ынтымақтастықты нығайтуға 
ұмтылған Өзбекстан қысқа мерзім ішін-
де Түркі Кеңесіне мүше болуы мүм-
кін. Еуропалық Одақ мүшесі болып 
табылатын Венгрияға бақылаушы мем-
лекет мәртебесін беру Түркі Кеңесінің 
аймақтық және жаһандық маңызын арт-
тыруға мүмкіндік береді. Сонымен қа-
тар, саммитте Түркі Кеңесінің БҰҰ БА-да 
бақылаушы мәртебесін алуға ұмтылы-
сын қолдау туралы шешім қабылданға-
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Помимо Узбекистана, в качестве госу-
дарств-членов также могут рассматри-
ваться Туркменистан и Турецкая Республи-
ка Северного Кипра, а Россия и Монголия 
– как государства-наблюдатели. Однако из-
за нынешнего политико-правового статуса 
Турецкой Республики Северного Кипра и 
политики нейтралитета Туркменистана эти 
страны до сих пор участвовали только в 
Международной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ), которая является ор-
ганом, входящим в состав Тюркского сове-
та. Поэтому Тюркский совет должен при-
дать важность углублению сотрудничества 
с Турецкой Республикой Северного Кипра 
и Туркменистаном в рамках аффилиро-
ванных с организацией органов, таких как 
ТЮРКСОЙ. При рассмотрении тюркских 
общин с автономным статусом в России, 
к потенциальному статусу наблюдателя 
России в Тюркском совете также следует 
подходить с осторожностью. Республика 
Алтай, Башкортостан, Хакасия, Республи-
ка Саха, Татарстан и Республика Тыва уча-
ствовали в работе ТЮРКСОЙ в качестве 
наблюдателей. Однако четыре субъекта 
Российской Федерации, за исключением 
Татарстана и Башкортостана, покинули 
ТЮРКСОЙ после кризиса в отношениях 
между Турцией и Россией, вызванного 
крушением российского самолета в ноя-
бре 2015 года. С другой стороны, предо-
ставление статуса государства-наблюдате-
ля в Тюркском совете Монголии, которая 
поддерживает хорошие отношения с Тур-
цией и другими тюркскими странами, мо-
жет способствовать расширению влияния 
организации. Успешная работа Междуна-
родной тюркской академии в Монголии в 
последние годы является ярким примером 
сотрудничества Тюркского совета с Монго-
лией.

Примечательно, что во время саммита 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
выступил с предложением по вопросу 
дедолларизации во взаимной торговле 
между государствами-членами. В период 
усиливающейся глобальной и региональ-
ной геополитической конкуренции, эска-
лации экономических санкций и торговых 
войн это предложение важно для всех го-

нын ескере отырып, Түркі Кеңесі алдағы 
кезеңде ықтимал мүшелікке және бақы-
лаушылар қызметіне назар аударуы ке-
рек екенін атап өткен жөн.

Осы орайда Өзбекстаннан бөлек, 
Түркіменстан мен Солтүстік Кипр Түрік 
Республикасы мүше мемлекеттер ретін-
де; ал Ресей мен Моңғолия – бақылаушы 
мемлекеттер ретінде қарастырылуы 
мүмкін. Алайда, Солтүстік Кипр Түрік Ре-
спубликасының қазіргі саяси-құқықтық 
мәртебесі мен Түркіменстанның бейта-
раптық саясатына байланысты бұл елдер 
осы уақытқа дейін тек Түркі Кеңесі құра-
мындағы Түркі мәдениеті халықаралық 
ұйымына (ТҮРКСОЙ) қатысып келеді. 
Сондықтан Түркі Кеңесі қазіргі таңда 
ТҮРКСОЙ сияқты еншілес ұйымдар шең-
берінде Солтүстік Кипр Түрік Республи-
касы және Түркіменстанмен ынтымақта-
стықты тереңдетуге көңіл бөлуі қажет. 
Ресейдегі автономиялық мәртебесі бар 
түркі қоғамдастықтарын алып қараған 
кезде, Ресейдің Түркі Кеңесіндегі ықти-
мал бақылаушы мәртебесі де мұқият 
қарастырылуы қажет. Ресей Федераци-
ясына қарайтын Алтай Республикасы, 
Башқұртстан, Хакасия, Саха Республика-
сы, Татарстан Республикасы және Тува 
Республикасы ТҮРКСОЙ-дың бақылаушы 
мемлекеттері болды. 2015 жылдың қара-
шасында Түркия мен Ресей арасындағы 
ұшық дағдарысынан кейін Башқұртстан 
мен Татарстаннан басқа төрт Ресей фе-
дералды субъектісі ТҮРКСОЙ-дан шығып 
кеткен болатын. Екінші жағынан, Түркия 
және басқа да түркі елдерімен жақсы 
қарым-қатынаста болған Моңғолияның 
Түркі Кеңесінде бақылаушы мәртебесі 
ұйым ықпалының кеңеюіне үлес қосуы 
мүмкін. Соңғы жылдары Халықаралық 
Түркі Академиясының Моңғолиядағы 
табысты жұмыстары Түркі Кеңесінің 
Монғолиямен ынтымақтастығының көр-
некті үлгісі болып табылады.

Саммит барысында Түркия Респу-
бликасының Президенті Режеп Тайып 
Ердоған мүше мемлекеттер арасындағы 
өзара сауданы долларсыздандыру бой-
ынша ұсыныс жасады. Жаһандық және 
аймақтық геосаяси бәсекелестік артып, 
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сударств-членов. Например, в последние 
годы национальные валюты Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 
значительно обесценились по отношению 
к доллару из-за падения цен на нефть и 
глобальной экономической ситуации. Бо-
лее того, экономические санкции против 
России, введенные США и их союзника-
ми, оказывают определенное негативное 
влияние на экономики Казахстана и Кыр-
гызстана, которые являются государства-
ми-членами Евразийского экономическо-
го союза. Наконец, национальная валюта 
Турции упала по отношению к доллару 
из-за ухудшения отношений Анкары с Ва-
шингтоном и других проблем. Учитывая 
все это, вопрос использования националь-
ных валют для торговли между членами 
Тюркского совета, которые имеют боль-
шой географический и экономический 
вес, является вопросом, который заслужи-
вает обсуждения.

Реализация проектов «100 выдающихся 
деятелей Тюркского мира» и «Святая земля 
Тюркского мира», предложенных прези-
дентом Казахстана Нурсултаном Назарба-
евым, важна для укрепления исторических 
связей и единства тюркских стран, а также 
для представления миру общей культуры 
тюркских народов. В последние несколько 
лет Казахстан инициировал ряд культурных 
проектов в рамках своей программы ду-
ховного возрождения. Можно сказать, что 
принятое в июне 2018 года историческое 
решение Казахстана о переносе центра 
Южно-Казахстанской области в Туркестан 
и присвоении названия города области, 
внесет значительный вклад в духовное 
развитие Казахстана и даже в духовные и 
культурные связи Тюркского мира. Исто-
рически название Туркестан относится не 
только к городу Туркестану, но и ко всему 
региону Центральной Азии и прародине 
тюркского народа. Объединение этих про-
ектов с проектом по созданию единого 
туристского продукта «Современный Шел-
ковый путь», реализуемым Тюркским со-
ветом, может внести существенный вклад 
в развитие туристического сектора во всех 
государствах-членах.

экономикалық санкциялар мен сауда 
соғыстары күшейген кезеңде жасалған 
бұл ұсыныс барлық мүше мемлекеттер 
үшін маңызды. Мысалы, соңғы жылда-
ры мұнай бағасының төмендеуіне және 
жаһандық экономикалық өзгерістер-
ге байланысты Әзірбайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан және Өзбекстанның ұлттық 
валюталары долларға қатысты айтар-
лықтай құнсызданып кетті. Сонымен 
қатар, Еуразиялық экономикалық одақ 
(ЕЭО) құрамындағы Ресейге қарсы АҚШ 
пен одақтастары тарапынан салынған 
экономикалық санкциялар ЕЭО-ға мүше 
мемлекеттер болып табылатын Қа-
зақстан мен Қырғызстанның экономи-
касына кері әсерін тигізуде. Түркияның 
ұлттық валютасы Анкара мен Вашингтон 
қарым-қатынастарының нашарлауына 
және басқа да мәселелерге байланы-
сты долларға қарсы құнсызданды. Осы-
ны ескере отырып, үлкен географиялық 
және экономикалық салмағы бар Түркі 
Кеңесі мүшелері арасындағы өзара са-
удада ұлттық валюталарды пайдалану 
мәселесін талқылау өте маңызды.

Саммитте Қазақстан Республика-
сы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
ұсынған «Түркі әлеміндегі 100 жаңа есім» 
және «Түркі әлемінің киелі жерлері» 
атты жобалардың жүзеге асырылуы түр-
кі әлемінің тарихи байланысы мен бір-
лігін нығайту және түркі халықтарының 
ортақ мәдениетін әлемге таныту тұрғы-
сынан үлкен маңызға ие. Соңғы бірне-
ше жылда Қазақстан «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында бірқатар мәде-
ни жобаларды бастады. 2018 жылдың 
маусым айында Қазақстанның Оңтүстік 
Қазақстан облыс орталығын Түркістанға 
көшіру және облысқа Түркістан ата-
уын беру туралы шешім қабылдауы, 
Қазақстанның рухани дамуына және 
тіпті түркі әлемінің рухани және мәде-
ни қарым-қатынастарына елеулі үлес 
қосатындығын айтуға болады. Тарихи 
тұрғыдан Түркістан атауы тек Түркістан 
қаласына ғана емес, бүкіл Орталық Азия 
аймағы мен түркі халқының ата-мекені-
не қатысты. Аталмыш жобалар мен Түркі 
кеңесінің «Қазіргі Жібек жолы» марш-
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С другой стороны, принятие Концеп-
ции интеграции тюркоязычных государств, 
которая будет представлена на седьмом 
саммите Тюркского совета, можно выде-
лить как важный шаг к сотрудничеству как 
Тюркского мира, так и государств-членов 
организации. Чтобы развивать Тюркский 
совет как международную организацию, 
а также усилить его глобальное и регио-
нальное влияние, необходимо определить 
краткосрочные, среднесрочные и долго-
срочные стратегические решения и планы 
как организации, так и ее государств-чле-
нов.

Таким образом, несмотря на задержку в 
два года по различным причинам, шестой 
саммит Тюркского совета, состоявшийся 
в Кыргызстане, стал началом новой эры с 
точки зрения географической экспансии 
Тюркского Совета и интеграции Тюркско-
го мира. Можно констатировать, что статус 
наблюдателя Венгрии, которая историче-
ски связана и поддерживает хорошее со-
трудничество с Тюркским миром, и потен-
циальное членство такой братской страны, 
как Узбекистан, может положительно по-
влиять на расширение Тюркского совета в 
предстоящий период. В процессе расши-
рения и развития Тюркский совет должен 
сосредоточиться на усилении торгово-э-
кономического сотрудничества между его 
государствами-членами. В этом контексте, 
учитывая свое особое географическое 
положение и экономический потенциал, 
члены Тюркского совета должны создать 
экономический коридор между Востоком 
и Западом путем развития своих транс-
портных и коммуникационных сетей.

руты тур пакеті жобасымен бірлестіріле 
отырып жүзеге асырылса, барлық мүше 
елдерде туризм секторын дамытуға еле-
улі үлес қосуы мүмкін.

Екінші жағынан, саммитте Түр-
кі Кеңесінің 7-ші саммитіне ұсыныла-
тын Түркітілдес мемлекеттерді біріктіру 
тұжырымдамасының қабылдануы түркі 
әлемінің, әрі ұйымға мүше мемлекет-
тердің ынтымақтастығы үшін маңызды 
қадам болып табылады. Себебі Түркі 
Кеңесін халықаралық ұйым ретінде да-
мыту, сондай-ақ оның жаһандық және 
аймақтық ықпалын арттыру үшін ұйым-
ның және оған мүше елдердің ұйымға 
қатысты қысқа, орта және ұзақ мерзімді 
стратегиялық шешімдері мен жоспарла-
рын белгілеуі қажет.

Қысқаша айтқанда, әр түрлі себеп-
терге байланысты екі жылға кешіккенге 
қарамастан Қырғызстанда өткен Түркі 
Кеңесінің 6-шы саммиті Түркі Кеңесінің 
географиялық кеңеюі мен түркі әлемінің 
интеграциясы тұрғысынан жаңа дәуірдің 
бастамасы болды. Түркі әлемімен тарихи 
байланыста және жақсы қарым-қатына-
ста болған Венгрияның бақылаушы ел 
мәртебесін алуы және бауырлас Өзбек-
стан елінің ықтимал мүшелігі алдағы ке-
зеңде Түркі Кеңесінің кеңеюіне оң әсерін 
тигізуі мүмкін. Алдағы кеңею және даму 
үдерісінде Түркі Кеңесі мүше мемлекет-
тер арасындағы сауда-экономикалық 
ынтымақтастықты кеңейтуге көңіл бөлуі 
керек. Осы тұрғыда географиялық орна-
ласуы мен экономикалық әлеуетін еске-
ре отырып, Түркі Кеңесінің мүшелері 
көлік және байланыс желілерін дамыту 
арқылы Шығыс пен Батыс арасында эко-
номикалық дәлізді қалыптастыруы қа-
жет.
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БУДУЩЕЕ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ: 
ТҮЙТКІЛДЕР МЕН БОЛЖАМДАР

Омирбек Канай*

Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС) выросла из «Шанхайской пя-
терки», которая была основана в апреле 
1996 года Китаем, Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Таджикистаном. После 
включения Узбекистана в июне 2001 года 
ШОС стала региональной организацией по 
безопасности. С вступлением Индии и Па-
кистана в качестве полноправных членов 
в июне 2017 года число государств-членов 
ШОС выросло до восьми. Простираясь 
от Центральной Азии до индийского суб-
континента, ШОС охватывает обширную 
территорию, на которую приходится око-
ло 44% населения мира и 25% мирового 
ВВП. В настоящее время Иран, Афганистан, 
Беларусь и Монголия имеют в ШОС статус 
наблюдателей, а Турция, Азербайджан, 
Армения, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка 
– статус партнеров по диалогу. 9-10 июня 
2018 года в китайском Циндао состоял-
ся первый саммит ШОС после того, как 
Индия и Пакистан стали полноправными 
членами. В ходе саммита в Циндао пред-
ставители восьми полноправных членов 
ШОС, четырех государств-наблюдателей 
и шести партнеров по диалогу обсудили 
укрепление совместных усилий в борьбе 
с терроризмом, экстремизмом, дискри-
минацией и наркопреступностью, а также 
укрепление регионального сотрудниче-
ства в таких областях, как торговля, эконо-
мика, культура, образование, технологии, 
здравоохранение, туризм и спорт. Сторо-
ны также обсудили важные региональные 
и глобальные вопросы, такие как ситуация 
в Афганистане и Сирии, будущее иранско-
го ядерного соглашения и денуклеариза-
ция Корейского полуострова. Саммит в 
Циндао свидетельствует о том, что ШОС 

Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ), 
1996 жылы сәуірде Қытай, Қазақстан, 
Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан тара-
пынан құрылған Шанхай бестігі негізінде 
қалыптасты. 2001 жылы маусымда Өз-
бекстанның қатысуымен ШЫҰ аймақтық 
қауіпсіздік ұйымына айналды. Кеңейту 
үдерісінде 2017 жылы маусымда Үн-
дістан мен Пәкістан ШЫҰ-ның толыққан-
ды мүшесі болған соң ұйымға мүше 
мемлекеттердің санын 8-ге жетті. Осы-
лайша, ШЫҰ Орталық Азиядан Үндістан 
түбегіне дейін созылып, әлем халқының 
44%-ы мен әлемдік ЖІӨ-нің 25%-ын 
қамтитын үлкен аймаққа кеңейді. Қазір-
гі таңда Иран, Ауғанстан, Беларусь және 
Моңғолия ШЫҰ-ның бақылаушысы бол-
са, Түркия, Әзірбайжан, Армения, Кам-
боджа, Непал және Шри-Ланка диалог 
бойынша серіктестері болып табылады. 
Үндістан мен Пәкістан қатысты алғашқы 
ШЫҰ саммиті, 2018 жылы 9-10 маусым 
күндері Қытайдың Циндао өтті.

ШЫҰ-ның 8 толыққанды мүшесі, 4 
бақылаушысы мен 6 диалог бойынша 
әріптесінің қатысуымен өткен Циндао 
саммитінде, әсіресе, тараптар арасын-
да лаңкестік, экстремизм, сеператизм 
және есірткі қылмыстарына қарсы бір-
лескен іс-қимылды арттыру, сондай-ақ 
сауда-экономика, мәдениет, білім беру, 
технология, денсаулық сақтау, туризм 
және спорт салаларындағы аймақтық 
ынтымақтастықты нығайту мәселелері 
талқыланды. Сонымен қатар, Ауғанстан 
мәселесі, Сириядағы соңғы оқиғалар, 
Иран ядролық келісімі және Корей тү-
бегін ядролық қарусыздандыру сияқты 
маңызды өңірлік және жаһандық мәсе-
лелер Циндао саммитінің талқы тақыры-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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движется к цели превращения в органи-
зацию, способную сыграть важную роль 
в формировании нового политического 
и экономического порядка как на реги-
ональном, так и на глобальном уровнях. 
В этом контексте продолжающееся рас-
ширение зоны ответственности ШОС в 
результате присоединения новых членов 
является наиболее важной проблемой для 
будущего развития организации.

Региональное сотрудничество в об-
ласти безопасности находится в центре 
деятельности ШОС с момента ее основа-
ния. По сути, несмотря на продвижение 
сотрудничества в области торговли, эко-
номики, инвестиций, энергетики, техноло-
гий, транспорта, культуры и образования, 
измерение безопасности будет и впредь 
оставаться главной областью сотрудни-
чества и одной из краткосрочных и дол-
госрочных стратегических целей ШОС. 
Например, вопрос безопасности, упомя-
нутый в Стратегии развития ШОС до 2025 
года, которая была принята в 2016 году на 
Ташкентском саммите, также приобрел 
значение в документах, подписанных на 
саммите в Циндао в этом году. Органи-
зация добилась значительных успехов в 
региональном сотрудничестве в области 
безопасности, в том числе в борьбе с се-
паратизмом и терроризмом, незаконной 
торговлей оружием и наркотрафиком. В 
этой связи Региональная антитеррористи-
ческая структура ШОС со штаб-квартирой 
в Ташкенте действует как один из наиболее 
эффективных механизмов организации.

Несмотря на то, что члены ШОС в пер-
вую очередь заинтересованы в сотрудни-
честве в области безопасности, принятие 
Индии и Пакистана, которые являются 
привлекательными рынками с высокой 
плотностью населения и быстро развива-
ющейся экономикой, может ускорить тор-
гово-экономическое сотрудничество меж-
ду сторонами в рамках организация. Более 
того, можно ожидать, что из-за быстрого 
экономического роста Китая в последние 
годы экономическое присутствие Китая 
в государствах-членах ШОС будет только 
увеличиваться. Высоко оценивая возмож-
ности экономического сотрудничества в 

бы болды. ШЫҰ-ның тек аймақтық қана 
емес, әлемдік жаңа саяси және экономи-
калық тәртіптің  қалыптасуында маңы-
зды рөл атқара алатын жаһандық ұйым 
болу мақсатында дамып келе жатқанын 
айтуға болады. Осы орайда, ШЫҰ-ның 
жаңа мүшелерді қабылдаудан туындай-
тын ұйымдық жауапкершілігінің үздіксіз 
кеңею үдерісі, ұйымның болашақ дамуы 
тұрғысынан аса маңызды мәселелердің 
бірі болып табылады.

ШЫҰ өзінің құрылған сәтінен бастап 
қауіпсіздік саласындағы аймақтық ынты-
мақтастыққа баса назар аударды. Ұйым 
шеңберінде сауда, экономика, инвести-
ция, энергетика, технология, көлік тасы-
малы, мәдениет және білім беру сияқты 
салаларда ынтымақтастықтың дамыға-
нына қарамастан, қауіпсіздік мәселесі 
ШЫҰ  ынтымақтастығының негізгі сала-
сы болып табылады әрі қысқа және ұзақ 
мерзімді стратегиялық мақсаттарының 
бірі болып жалғаса бермек. Мысалы, 
2016 жылы Ташкентте өткен саммитте 
қабылданған ШЫҰ-ның 2025 жылға дей-
інгі Даму стратегиясында атап көрсетіл-
ген қауіпсіздік мәселесіне биылғы Цин-
дао саммитіне қол қойылған маңызда 
құжаттарда да үлкен мән берілді. ШЫҰ 
аймақтық қауіпсіздік саласындағы ын-
тымақтастықта, әсіресе экстремизм, лаң-
кестік, заңсыз қару-жарақ саудасы және 
есірткі контрабандасына қарсы күресте 
маңызды жетістіктерге жетті. Осыған 
байланысты орталығы Ташкентте орна-
ласқан ШЫҰ Өңірлік лаңкестікке қарсы 
құрылымы ұйымның ең тиімді меха-
низмдердің бірі болып отыр. 

ШЫҰ мүшелері ең алдымен қауіпсіздік 
саласындағы ынтымақтастыққа мүдделі 
болғанына қарамастан, халық санының 
молдығы және қарқынды дамып келе 
жатқан экономикасымен үлкен нарық 
саналатын Үндістан мен Пәкістанның 
ШЫҰ-ға қатысуы, ұйым ішіндегі сауда-э-
кономикалық ынтымақтастықты жедел-
дете түседі деуге болады. Сонымен қатар, 
соңғы жылдары Қытай экономикасының 
қарқынды өсуіне байланысты Пекиннің 
ШЫҰ-ға мүше елдердегі экономикалық 
ықпалы арта түсуде. Ұйым шеңберінде-
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рамках организации, Китай увеличивает 
объем инвестиций и кредитов партнерам 
по ШОС. Например, с 2001 года Китай 
предоставил государствам-членам ШОС 
кредиты на сумму более 100 млрд. долл. 
На саммите в Циндао Пекин объявил, что 
предоставит государствам-членам в рам-
ках ШОС займы на сумму 30 млрд. юаней 
(около 4,7 млрд. долл.). Китай, который 
стал основным торговым и инвестицион-
ным партнером других членов ШОС, также 
предложил создать зону свободной тор-
говли в рамках ШОС. Более того, можно 
сказать, что ШОС стала важной платфор-
мой для китайской инициативы «Пояс и 
путь» (ИПП). Фактически в каждой декла-
рации, принятой на саммитах ШОС с 2013 
года, государства-члены поддерживали 
реализацию проекта ИПП.

Расширившись от «Шанхайской пятер-
ки» до «Шанхайской восьмерки», ШОС, ве-
роятно, продолжит увеличиваться в пред-
стоящий период. Китай, который всегда 
демонстрировал позитивное отношение к 
расширению ШОС, постоянно подчерки-
вает, что двери ШОС открыты для новых 
членов. В настоящее время, будучи госу-
дарствами-наблюдателями, Иран и Афга-
нистан подали заявки на полноправное 
членство. Израиль, Катар, Бахрейн, Египет 
и Мальдивы выразили желание стать пар-
тнерами по диалогу, а Сирия и Бангладеш 
продемонстрировали свое намерение 
стать государствами-наблюдателями.

Поскольку Иран имеет хорошие тор-
гово-экономические отношения с боль-
шинством стран ШОС, у Тегерана больше 
шансов стать полноправным членом ШОС, 
чем у остальных претендентов. Более того, 
можно ожидать, что стратегический тре-
угольник Ирана, Китая и России, которые 
находятся под санкциями и давлением 
Запада, еще более укрепится после од-
ностороннего выхода США из иранского 
ядерного соглашения. Что касается Афга-
нистана, который получил статус наблю-
дателя в 2012 году, то отношения между 
ШОС и Афганистаном развиваются в рам-
ках Контактной группы ШОС-Афганистан, 
которая была создана в 2005 году. Однако 
продолжающийся внутренний конфликт и 

гі экономикалық ынтымақтастық мүм-
кіндіктерін тиімді пайдаланған Қытай, 
ШЫҰ елдеріне бағытталған инвестиция 
мен несие көлемін арттыруда. Мысалы, 
2001 жылдан бері ШЫҰ-ға мүше елдер-
ге 100 миллиард доллардан астам несие 
берген Қытай, Циндао саммитінде де 
ШЫҰ-ға мүше елдерге тағы 30 милли-
ард юань (шамамен 4,7 миллиард дол-
лар) несие бөлетінін мәлімдеді. ШЫҰ-ға 
мүше елдердің негізгі сауда және инве-
стициялық әріптесі болып табылатын 
Қытай, ШЫҰ еркін сауда аймағын құруды 
да ұсынып келеді. Сондай-ақ, Қытайдың 
«Бір белдеу, бір жол» бастамасының да 
маңызды платформаға айналғанын атап 
өткен жөн. 2013 жылдан бері әрбір ШЫҰ 
саммитінің декларациясында мүше ел-
дердің «Бір белдеу, бір жол» бастамасын 
жүзеге асыруды қолдайтыны атап көр-
сетілуде.

Шанхай бестігінен Шанхай сегіздігі-
не дейін кеңейген ШЫҰ алдағы уақыт-
та жаңа мүшелермен кеңейе түсетін 
болады. ШЫҰ-ның жаңа мүшелермен 
толығуына оң көзқарас танытып келе 
жатқан Қытай, жаңа мүшелер үшін есік-
терінің әрқашан ашық екенін білдіруде. 
Қазіргі уақытта бақылаушы мемлекеттер 
болып табылатын Иран мен Ауғанстан 
ұйымға толық мүшелікке өтуге өтініш 
берді. Сирия мен Бангладеш бақылаушы 
мемлекет болуға, ал Израиль, Катар, 
Бахрейн, Мысыр және Мальдивтер ди-
алог бойынша әріптес болуға ниет біл-
дірді.

Иран ШЫҰ елдерінің көпшілігімен 
жақсы сауда-экономикалық қарым-қа-
тынаста болғандықтан, басқа үміткер-
лерге қарағанда Тегеранның ШЫҰ-ның 
толыққанды мүшесі болуы әбден мүм-
кін. Сонымен қатар, АҚШ Иранның 
ядролық келісімінен бір жақты түрде 
шыққаннан кейін Батыстың санкцияла-
ры мен қысымына ұшыраған Иран-Қы-
тай-Ресей стратегиялық үштігінің одан 
әрі күшейтінін айтуға болады. 2012 
жылы бақылаушы мемлекет мәртебесін 
алған Ауғанстанға келетін болсақ, ШЫҰ 
мен Ауғанстан қатынастары 2005 жылы 
құрылған ШЫҰ-Ауғанстан байланыс 
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военное присутствие США делают мало-
вероятным превращение Афганистана в 
полноправного члена ШОС в краткосроч-
ной перспективе. С другой стороны, было 
высказано мнение, что опыт, накоплен-
ный после создания Контактной группы 
ШОС-Афганистан, может быть использо-
ван в предстоящий период для запуска 
платформы ШОС+Х.

Кроме того, в 2016 году Россия и Китай 
продемонстрировали позитивное отно-
шение к вопросу членства Турции в ШОС. 
В 2017 году Турция впервые стала пред-
седателем Энергетического клуба ШОС, 
основанного в 2013 году. Однако, для Тур-
ции как кандидата в члены ЕС и государ-
ства-члена НАТО было бы довольно про-
блематично подать заявку на получение 
полноправного членства в ШОС. С другой 
стороны, ситуация с заявкой Израиля так-
же неясна. По существу, геополитические 
противоречия с Ираном и Пакистаном 
значительно усложняют вопрос, мешая 
Израилю стать партнером по диалогу 
ШОС. Что касается Сирии, заявка Дамаска 
может быть не принята из-за продолжаю-
щейся гражданской войны и террористи-
ческих актов в стране.

Можно сделать вывод, что между чле-
нами ШОС по-прежнему существует ряд 
нерешенных проблем. Например, мно-
голетние напряженные отношения меж-
ду Индией и Пакистаном и пограничные 
споры между Китаем и Индией, которые 
вновь обострились в прошлом году, все 
еще остаются в региональной повестке 
дня. Однако вопрос также заключается в 
том, как сбалансировать распределение 
полномочий в рамках ШОС после послед-
него расширения. Подводя итог, можно 
сказать, что будущее ШОС, которая всту-
пила в новый этап своего развития, будет 
сильно зависеть от наличия политической 
воли сторон укреплять сотрудничество и 
решать вопросы, представляющие взаим-
ный интерес, особенно в деле обеспече-
ния региональной безопасности.

тобы шеңберінде дамып келеді. Алайда, 
елдегі ішкі қақтығыстар мен АҚШ-тың 
әскери ықпалының жалғасуына байла-
нысты Ауғанстанның қысқа мерзім ішін-
де ШЫҰ-ның толыққанды мүшесі болуы 
екіталай. Екінші жағынан, ШЫҰ-Ауған-
стан байланыс тобының құрылуынан 
бері жинақталған тәжірибе алдағы 
уақытта ШЫҰ+X платформасын іске қосу 
үшін пайдаланылуы мүмкін.

Сонымен қатар, 2016 жылы Ресей 
мен Қытай Түркияның ШЫҰ-ға мүше 
болу мәселесіне оң көзқарас танытты. 
2013 жылы құрылған ШЫҰ Энергия клу-
бының 2017 жылғы кезекті төрағалығы 
Түркияға берілді. Дегенмен, ЕО мүшелі-
гіне үміткер және НАТО-ға мүше болып 
табылатын Түркияның қысқа мерзімде 
ШЫҰ-ның толыққанды мүшесі болуы 
екіталай. Израильдің өтінішіне қатысты 
жағдай да белгісіз. Шындығында Иран 
және Пәкістан елдерімен геосаяси қай-
шылықтары жағдайды айтарлықтай 
қиындатып, Израильдің ШЫҰ-ның ди-
алог бойынша әріптес болуына кедергі 
келтіруде. Сирияға келетін болсақ, елде 
жалғасып келе жатқан азаматтық соғыс 
пен лаңкестік оқиғалардың салдарынан 
Дамаскінің өтініші қабылданбауы мүм-
кін. 

Қорытып айтқанда, ШЫҰ мүшелері 
арасында әлі де шешілмеген мәселе-
лер де бар. Мысалы, Үндістан-Пәкістан 
қақтығыстары мен Қытай-Үндістан ше-
карасындағы даулардың өткен жылы 
қайтадан көтерілуі әлі де аймақтың күн 
тәртібінде тұр. Сонымен қатар, соңғы 
уақытта жаңа мүшелермен кеңейгеннен 
кейін ШЫҰ аясындағы ықпал-күштердің 
тепе-теңдігін үйлестіру де маңызды 
мәселе болып табылады. Қысқаша ай-
тқанда, дамудың жаңа кезеңіне өткен 
ШЫҰ-ның келешегі, әсіресе аймақтық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тарап-
тардың ынтымақтастықты нығайту және 
өзара мүдделі мәселелерді шешуге қа-
тысты саяси ерік-жігеріне байланысты 
деп айтуға болады.



СОТРУДНИЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ И УЗБЕКИСТАНОМ: 

ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОҢТҮСТІК КОРЕЯ МЕН ӨЗБЕКСТАН АРАСЫНДАҒЫ 

САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР: 
ӨЗАРА ТИІМДІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖОЛДАРЫ  

Жандос Ранов*

После установления дипломатических 
отношений в январе 1992 года Южная Ко-
рея и Узбекистан приняли пакет докумен-
тов, которые заложили основу для разви-
тия более тесного сотрудничества между 
двумя странами. С тех пор Южная Корея 
давно является надежным и проверенным 
стратегическим партнером Узбекистана. 
Нынешние экономические отношения 
между двумя странами, основанные на 
принципе взаимодополняемости, после-
довательно развиваются на основе Со-
вместной декларации о стратегическом 
партнерстве, подписанной в 2006 году, и 
Совместной декларации о дальнейшем 
развитии и углублении стратегического 
партнерства, принятой в 2014 году. В Уз-
бекистане создано более 460 совместных 
предприятий с южнокорейскими деловы-
ми партнерами, в том числе 75 предпри-
ятий со 100% южнокорейским капиталом. 
Эти предприятия работают в таких обла-
стях, как машиностроение, торговля, хи-
мия, пищевая и легкая промышленность, 
металлообработка, фармацевтика, туризм 
и сфера услуг.

Южная Корея заинтересована в богатых 
минеральных, топливных и энергетических 
ресурсах Узбекистана, в то время как пере-
довые технологии и инвестиции южноко-
рейских партнеров имеют большое значе-
ние для Узбекистана. На сегодняшний день 
объем прямых инвестиций Южной Кореи, 
привлеченных в экономику Узбекистана, 
превысил 7 млрд. долл. Инвестиции на-
правлены, в частности, на долгосрочные 
проекты со сроком реализации от 10 до 15 

1992 жылы қаңтарда дипломати-
ялық қарым-қатынас орнағаннан кейін 
Оңтүстік Корея мен Өзбекстан екі ел 
арасындағы тығыз ынтымақтастықты 
дамытуға негіз болатын құжаттар па-
кетін қабылдады. Содан бері Оңтүстік 
Корея Өзбекстанның сенімді стратеги-
ялық серіктесі болып келеді. Бірін-бірі 
толықтырушылық қағидаты бойынша 
құрылған екі ел арасындағы экономи-
калық қарым-қатынастар 2006 жылы 
қол қойылған Стратегиялық әріптестік 
туралы бірлескен декларация және 
2014 жылы қабылданған Стратегиялық 
әріптестікті одан әрі дамыту және те-
реңдету туралы бірлескен декларация 
негізінде дамуда. Бүгінгі таңда Өзбек-
станда оңтүстік кореялық серіктестер-
мен құрылған 460-тан астам бірлескен 
кәсіпорын бар, оның 75-і 100% Оңтүстік 
Корея капиталымен қызмет етеді. Бұл 
кәсіпорындар машина жасау, сауда, хи-
мия, азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп, 
металл өңдеу, фармацевтика, туризм 
және қызмет көрсету салаларында жұ-
мыс істейді. 

Оңтүстік Корея Өзбекстанның бай 
минералдық және отын-энергетикалық 
ресурстарына мүдделілік танытса, Өз-
бекстан үшін Оңтүстік Кореяның озық 
технологиялары мен инвестициялары 
өте маңызды. Бүгінгі таңда Өзбекстан-
ның экономикасына тартылған Оңтүстік 
Кореяның тікелей инвестицияларының 
көлемі 7 млрд. доллардан асты. Инве-
стициялар, әсіресе, 10 жылдан 15 жылға 
дейін созылған ұзақ мерзімді жобаларға 

* PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ranov.1985@mail.ru
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лет. Крупнейший совместный проект Таш-
кента и Сеула – Устюртский газохимиче-
ский комплекс (УГХК) стоимостью 4,2 млрд. 
долл., расположенный в 110 км от место-
рождения Сургиль. Комплекс был постро-
ен совместной узбекско-южнокорейской 
компанией Uz-Kor Gas Chemical, в которую 
входят национальная холдинговая ком-
пания «Узбекнефтегаз» и такие южноко-
рейские компании, как LOTTE Chemical 
Corporation, Korea Gas Corporation (KOGAS) 
и GS E&R. Проект УГХК включает пять 
предприятий по разделению газа, произ-
водству этилена, полиэтилена, полипро-
пилена, обеспечения энергоресурсами, а 
также современного  инфраструктурного 
оборудования. Реализация проекта позво-
лит перерабатывать 4,5 млрд. кубометров 
природного газа в год и производить 3,7 
млрд. кубометров товарного газа, 387 тыс. 
тонн полиэтилена, 83 тыс. тонн полипро-
пилена и других ценных продуктов.

Хотя сотрудничество в области энер-
гетики между Узбекистаном и Южной 
Кореей началось сравнительно недавно, 
оно уже стало одним из приоритетных 
направлений взаимодействия. Например, 
в 2006 году Корейская национальная не-
фтяная корпорация (KNOC), KOGAS и «Уз-
бекнефтегаз» подписали меморандум о 
взаимопонимании, который предоставил 
южнокорейским компаниям права на раз-
ведку и эксплуатацию двух месторожде-
ний нефти и газа, а именно Чуст-Пап и 
Наманган-Терачи в Ферганской долине. В 
2008 году KOGAS и «Узбекнефтегаз» дого-
ворились о совместной разведке и разра-
ботке газового месторождения Сургиль на 
плато Устюрт при общей стоимости проек-
та 1,84 млрд. долл. Кроме того, в 2008 году 
Корейская электроэнергетическая кор-
порация (KEPCO) подписала соглашение 
с правительством Узбекистана о покупке 
2600 тонн урана на сумму 400 млн. долл.

Следует отметить, что, несмотря на не-
которое смещение акцентов в сторону 
энергетического сотрудничества, Ташкент 
и Сеул продолжают оставаться партне-
рами в развитии промышленности, осо-
бенно в автомобильном производстве. 
UzDaewooAuto, первый производитель 

бағытталған. Ташкент пен Сеулдің ең 
ірі бірлескен жобасы – Сургиль кен ор-
нынан 110 шақырым жерде орналасқан 
4,2 млрд. долларлық Үстірт газ-химия ке-
шені (ҮГХК). Бұл кешен «Өзбекмұнайгаз» 
Ұлттық холдингі және Оңтүстік Кореяның 
LOTTE Chemical Corporation, Korea Gas 
Corporation (KOGAS) және GS E&R ком-
паниялары кіретін екі елдің бірлескен 
компаниясы UzKor Gas Chemical тара-
пынан құрылды. ҮГХК жобасына бес газ, 
этилен, полиэтилен және полипропилен 
бөлетін зауыттар, энергетика және зама-
науи инфрақұрылым объектілері кіреді. 
Жобаны іске асыру жылына 4,5 млрд. 
текше метр газ өңдеуге, 3,7 млрд. текше 
метр тауарлық газ, 387 мың тонна по-
лиэтилен, 83 мың тонна полипропилен 
және басқа да құнды өнімдерді өндіруге 
мүмкіндік береді.

Өзбекстан мен Оңтүстік Корея ара-
сындағы энергетикалық ынтымақтастық 
салыстырмалы түрде жақында басталға-
нымен, ол өзара әрекеттестіктің басым 
бағыттарының біріне айналды. Мысалы, 
2006 жылы Korea National Oil Corporation 
(KNOC), KOGAS және «Өзбекнефте-
газ» компаниясы өзара түсіністік тура-
лы меморандумға қол қойды. Бұл құ-
жат Оңтүстік Кореялық компанияларға 
Ферғана алқабындағы Чуст-Пап және 
Наманган-Терачи екі мұнай және газ кен 
орындарын барлау және игеру құқығын 
береді. 2008 жылы KOGAS және «Өз-
бекмұнайгаз» компаниясы Үстірт жа-
зығындағы Сургиль газ кенішін бірлесіп 
барлау және игеру туралы келісімге 
келді. Жобаның жалпы құны 1,84 млрд. 
долларды құрады. Сонымен қатар, 2008 
жылы Korea Electric Power Corporation 
(KEPCO) Өзбекстан үкіметімен 400 млн. 
доллар көлемінде 2,6 мың тонна уран 
сатып алу жөнінде келісімге қол қойды.

Энергетикалық ынтымақтастыққа 
ерекше назар аударылғанына қара-
мастан, Ташкент пен Сеул өнеркәсіптік 
өндірісте, әсіресе машина жасау сала-
сында серіктес болып қала бермек. 1995 
жылы Оңтүстік Кореяның қатысуымен 
Өзбекстанның алғашқы автокөлік өн-
дірушісі UzDaewooAuto құрылды. 
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автомобилей в Узбекистане с участием 
Южной Кореи, был основан в 1995 году. 
Приобретение южнокорейской Daewoo 
американской General Motors привело к 
созданию нового совместного предпри-
ятия, а именно General Motors Uzbekistan, 
которое продолжает расширить ассор-
тимент выпускаемых автомобилей, а так-
же объемы производства. С 2001 года 
Узбекистан начал экспортировать свои 
автомобили в другие страны. Можно кон-
статировать, что Россия стала основным 
экспортным рынком для узбекского авто-
прома, поскольку из 250 тыс. автомобилей, 
производимых ежегодно, 88 тыс. постав-
лялись в Россию. Однако из-за экономи-
ческого спада, вызванного санкциями 
против Москвы, количество автомобилей, 
поставляемых на российский рынок, со-
кратилось до 80 тыс. автомобилей в год. 
В целом, 20 южнокорейских компаний в 
настоящее время вовлечены в сектор про-
изводства автомобилей в Узбекистане, и 
создано 18 совместных предприятий.

Важным достижением в сотрудничестве 
двух стран является увеличение торговли. 
В 2006 году, когда было установлено стра-
тегическое партнерство, объем взаимной 
торговли составил 680 млн. долл., одна-
ко в 2013 году он достиг уровня 1,9 млрд. 
долл. Примечательно, что объем торгов-
ли между двумя странами достиг своего 
пика в 2014 году, составив около 2 млрд. 
долл. Тем не менее, в течение следующих 
двух лет наблюдался отрицательный рост 
оборота. В результате в 2016 году това-
рооборот между Узбекистаном и Южной 
Кореей сократился до 927 млн. долл. Од-
нако в 2017 году наблюдалась тенденция 
к росту взаимной торговли. По данным 
Государственного комитета Республики Уз-
бекистан по статистике, в 2017 году объем 
взаимной торговли между двумя странами 
составил 1,36 млрд. долл., что на 27% боль-
ше, чем в предыдущем году. Экспорт Узбе-
кистана в Южную Корею составил 119,8 
млн. долл., а импорт – 1,24 млрд. долл. В 
то же время доля Узбекистана в торговле 
Южной Кореи со странами Центральной 
Азии составляет почти 50%. По данным 
Государственного комитета Республики Уз-

АҚШ-тың General Motors компаниясы-
ның оңтүстік кореялық Daewoo-ны са-
тып алуы нәтижесінде General Motors 
Uzbekistan жаңа бірлескен кәсіпор-
ны құрылды. Компания автокөлік өн-
дірісімен қатар, өндіріс көлемін жүйелі 
түрде кеңейту үстінде. 2001 жылдан 
бастап Өзбекстан өз автокөліктерін 
басқа елдерге экспорттай бастады. Ре-
сей өзбек автокөлік өнеркәсібінің негізгі 
экспорттық нарығына айналды, өйткені 
жыл сайын шығарылатын 250 мың ав-
токөліктің 88 мыңы Ресейге жеткізілді. 
Алайда, Мәскеуге қарсы санкциялардың 
салдарынан туындаған экономикалық 
бәсеңдеуге байланысты Ресей нарығына 
жеткізілген автокөліктердің саны жылы-
на 80 мыңға дейін азайды. Бүгінгі таңда 
Өзбекстанның машина жасау саласына 
Оңтүстік Кореяның 20 компаниясы тар-
тылған және 18 бірлескен кәсіпорын 
құрылған.

Екі ел арасындағы ынтымақтастықтың 
басты жетістігі сауда-саттықтың өсуі бо-
лып табылады. 2006 жылы стратегиялық 
әріптестік құрылған кезде өзара сауда 
көлемі 680 млн. долларды құраған бо-
латын, алайда 2013 жылы 1,9 млрд. дол-
ларға жетті. 2014 жылы екі ел арасын-
дағы сауда көлемі ең жоғары деңгейге 
жетіп, шамамен 2 млрд. доллар болды. 
Соған қарамастан, алдағы екі жыл ішін-
де бұл көрсеткіштерде теріс үрдіс бай-
қалды. Нәтижесінде 2016 жылы Өзбек-
стан мен Оңтүстік Корея арасындағы 
тауар айналымы 927 млн. долларға дей-
ін төмендеді. Алайда, 2017 жылы өзара 
сауда-саттықтың өсу үрдісі байқалды. 
Өзбекстан Республикасының Мемле-
кеттік статистика комитетінің деректері 
бойынша, 2017 жылы екі ел арасындағы 
өзара сауда көлемі 1,36 млрд. долларды 
құрады, бұл өткен жылмен салыстырған-
да 27%-ға көп. Өзбекстанның Оңтүстік 
Кореяға экспорты 119,8 млн. долларды, 
ал импорт 1,24 млрд. долларды құра-
ды. Сонымен қатар, Оңтүстік Кореяның 
Орталық Азия елдерімен саудасындағы 
Өзбекстанның үлесі шамамен 50%. Өз-
бекстан Республикасының Мемлекеттік 
статистика комитетінің мәліметтері бой-
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бекистан по статистике, в 2017 году Южная 
Корея заняла пятое место среди ведущих 
торговых партнеров Узбекистана с долей 
5% в общем внешнеторговом обороте 
страны.

2018 год был отмечен 26-й годовщиной 
установления дипломатических связей 
между Узбекистаном и Южной Кореей. 
Новая страница двустороннего сотрудни-
чества была открыта между двумя страна-
ми в ходе визита президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Сеул, состоявшегося 
в ноябре 2017 года. По итогам перегово-
ров Мирзиёев и президент Южной Ко-
реи Мун Чжэ Ин подписали совместное 
заявление о всестороннем углублении 
отношений стратегического партнерства. 
В результате визита стороны подписа-
ли пакет из более чем 60 документов на 
сумму более 8,94 млрд. долл., из которых 
4,5 млрд. долл. будут в виде прямых ино-
странных инвестиций. Кроме того, было 
подписано несколько крупных инвести-
ционных контрактов. Например, Hyundai, 
Evergreen Holdings, Youngone Corporation, 
Hwachon Plant-Gemco решили разместить 
и расширить производственные мощности 
в Узбекистане. В результате визита были 
достигнуты договоренности об инвести-
циях Южной Кореи в энергетическую и 
нефтехимическую отрасли Узбекистана 
на сумму 2,95 млрд. долл. Более того, Сеул 
предоставит 2,7 млрд. долл. на развитие 
банковского и финансового секторов, а 1,7 
млрд. долл. будет направлено на инфра-
структурные проекты.

В заключение следует отметить, что 
в феврале 2018 года в Ташкенте сторо-
ны провели первую узбекско-корейскую 
встречу по экономическому сотрудниче-
ству, на которой стало известно о наме-
рении главы Южной Кореи посетить Уз-
бекистан до конца этого года. Кроме того, 
стороны заявили о своем намерении в 
полной мере использовать существующие 
возможности для увеличения объема дву-
сторонней торговли до 3 млрд. долл. в кра-
ткосрочной перспективе. Таким образом, у 
Южной Кореи уже есть все предпосылки 
для того, чтобы стать главным торговым 
партнером Узбекистана после России и 

ынша, 2017 жылы Оңтүстік Корея Өз-
бекстанның сауда серіктестері арасында 
бесінші орынды иеленіп, жалпы сыртқы 
сауда айналымындағы үлесі 5%-ды құра-
ды.

2018 жылы Өзбекстан мен Оңтүстік 
Корея арасындағы дипломатиялық қа-
тынастардың орнағанына 26 жыл толды. 
Өзбекстан Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзиеевтың 2017 жылдың қа-
раша айында Сеулге жасаған сапарынан 
кейін екіжақты ынтымақтастықтың жаңа 
беті ашылды. Келіссөздер қорытындысы 
бойынша Мирзиеев пен Оңтүстік Коре-
яның Президенті Мун Чжэ Ин Страте-
гиялық әріптестік қарым-қатынастарын 
жан-жақты тереңдету туралы бірлескен 
мәлімдемеге қол қойды. Сапардың қо-
рытындысы бойынша тараптар 8,94 
млрд. доллардан асатын 60-тан астам 
құжаттар пакетіне қол қойды, оның 4,5 
млрд. доллары шетелдік тікелей инве-
стициялар түрінде болады. Сонымен 
қатар, бірқатар ірі инвестициялық 
келісімшарттарға қол қойылды. Мысалы, 
Hyundai, Evergreen Holdings, Youngone 
Corporation, Hwachon Plant-Gemco Өз-
бекстандағы өндіріс орындарын орна-
ластыру және кеңейту туралы шешім 
қабылдады. Сапардың қорытындысы 
бойынша Оңтүстік Кореяның Өзбек-
стандағы энергетика және мұнай-химия 
салаларына 2,95 млрд. доллар инвести-
ция салу жөнінде келісімдер жасалды. 
Сонымен қатар, Сеул банк және қаржы 
секторларын дамыту үшін 2,7 млрд. дол-
лар, ал инфрақұрылымдық жобаларға 
1,7 млрд. доллар бөлетін болады.

Қорытындылай келе, 2018 жылдың 
ақпан айында Ташкентте тараптар алғаш 
рет экономикалық ынтымақтастық тура-
лы өзбек-корей кездесуін өткізді, онда 
Оңтүстік Корея Президенті Мун Чжэ Ин-
нің үстіміздегі жылдың соңына дейін Өз-
бекстанға сапармен бару ниеті туралы 
мәлім болды. Сонымен қатар, тараптар 
қысқа мерзімді перспективада екіжақты 
сауда-саттықты 3 млрд. долларға дейін 
ұлғайту үшін қолда бар мүмкіндіктерді 
толығымен пайдалану ниетін білдірді. 
Осылайша, Оңтүстік Кореяның Қытай-
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ды басып озып, Ресей мен Қазақстаннан 
кейін Өзбекстанның ірі сауда әріптесі бо-
луға барлық алғышарттары бар. Алайда, 
осы мақсатқа қол жеткізу үшін тараптар 
өзбек валюта нарығын ырықтандыру-
дың теріс салдарын еңсеріп, Өзбекстан-
дағы оңтүстік кореялық компаниялар-
дың кәсіпкерлік қызметіне жаңа серпін 
беруі керек.

Казахстана, обогнав Китай. Однако для до-
стижения этой цели сторонам необходимо 
преодолеть негативные последствия ли-
берализации узбекского валютного рынка 
и дать новый импульс предприниматель-
ской активности южнокорейских компа-
ний в Узбекистане.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ 
МЕЖДУ США И КИТАЕМ

АҚШ-ҚЫТАЙ АРАСЫНДАҒЫ 
ЫҚТИМАЛ САУДА СОҒЫСЫНА ШОЛУ  

Омирбек Канай*

Вероятность того, что эскалация торго-
вых противоречий между двумя крупней-
шими экономиками мира, США и Китаем, 
превратится в торговую войну, остается 
высокой в глобальной повестке дня. Тор-
говый конфликт между странами начался 
22 марта 2018 года, когда президент США 
Дональд Трамп подписал меморандум о 
применении тарифов на китайские товары 
на сумму 50 млрд. долл. Трамп, установив 
с 23 марта 2018 года 25%-ный тариф на 
импортируемую сталь и 10%-ный тариф на 
импортируемый алюминий, дал распоря-
жение Торговому представительству США 
(USTR) опубликовать в течение 15 дней 
список китайских товаров, подлежащих 
дополнительным тарифам. 23 марта 2018 
года в ответ на решение Трампа Пекин 
объявил о своих планах ввести дополни-
тельные импортные пошлины в отноше-
нии перечня американской продукции на 
сумму 3 млрд. долл. Более того, 1 апреля 
2018 года Китай объявил о введении до-
полнительного 15%-ного тарифа на 120 
наименований американских товаров, та-
ких как фрукты, орехи и вино, и 25%-ного 
тарифа еще на восемь продуктов, включая 
свинину и переработанный алюминий, на-
чиная со 2 апреля 2018 года. 3 апреля USTR 
опубликовало список из 1333 китайских 
товаров, в отношении которых оно наме-
ревалось ввести дополнительный 25%-
ный тариф, в то время как Министерство 
торговли Китая объявило, что 4 апреля 
2018 года введет дополнительный 25%-
ный тариф на 106 американских товаров. 
Кроме того, Вашингтон обвинил Пекин в 
краже интеллектуальной собственности 
и принуждении иностранных компаний 
к передаче своих технологий в обмен на 

Әлемнің ең ірі экономикасы санала-
тын АҚШ пен Қытай арасында күшейіп 
келе жатқан экономикалық бәсекенің 
болашақта сауда қақтығысына айналу 
ықтималдығы бүкіл әлемде тартыс туды-
руда. АҚШ пен Қытай арасындағы сауда 
текетіресі 2018 жылдың 22 наурызында 
АҚШ президенті Дональд Трамптың жал-
пы құны 50 миллиард долларды құрай-
тын Қытай тауарларына қосымша кеден 
салығын енгізу туралы шешім қабыл-
дағанынан кейін басталды. 2018 жылдың 
23 наурызынан бастап болат импортына 
25%, алюминий импортына 10% қосым-
ша кеден салығын енгізген Трамп, АҚШ 
Сауда өкілдігіне қосымша кеден салығы 
енгізілетін Қытай тауарларының тізімін 
15 күн ішінде дайындауды тапсырды. Ал 
23 наурызда Пекин өз тарапынан Трам-
птың шешіміне жауап ретінде жалпы 
құны 3 миллиард долларды құрайтын 
АҚШ тауарларына қосымша кеден са-
лығын енгізетінін ескерткен болатын. 
Сөйтіп 2018 жылдың 1 сәуірінде АҚШ-қа 
қарсы жауап ретінде өз шешімін жария-
лаған Қытай 2 сәуірден бастап АҚШ-тан 
импортталатын жеміс-жидек, жаңғақ, 
шарап сияқты 120 өнімге 15%, доңыз еті 
мен қайта өңделген алюминий сынды 8 
тауарға 25% қосымша салық тарифын 
енгізетінін мәлімдеді. 3 сәуірде АҚШ Са-
уда өкілдігі 25% қосымша кедендік тари-
фтер енгізілетін 1333 қытайлық тауардың 
тізімін жариялады. Бұл мәлімдемеге қар-
сы 4 сәуірде Қытай Сауда Министрлігі де 
106 АҚШ өніміне 25% қосымша кеден 
салығын енгізетінін хабарлады. Вашинг-
тон Пекинді сауда саласында зияткерлік 
меншікті ұрлаумен қатар, шетелдік ком-
паниялардың Қытайда өз кәсібін жүр-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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разрешение работать в Китае, в то время 
как Пекин в ответ обвинил Вашингтон в 
односторонних и протекционистских дей-
ствиях.

Торговый конфликт между США и Ки-
таем усилил напряженность в отношениях 
между двумя странами, которые балан-
сируют на грани конкуренции и сотруд-
ничества. С момента превращения Китая 
в мирового экономического гегемона с 
растущим региональным и глобальным 
влиянием конкуренция между Вашинг-
тоном и Пекином обострилась, что стало 
еще одним подтверждением неизбеж-
ности дипломатической напряженности 
или торговой войны. С одной стороны, 
администрация Си Цзиньпина пытается 
ускорить экономический, политический 
и военный подъем страны под лозунгом 
«Китайская мечта». Более того, в рамках 
инициативы «Пояс и путь» Китай стремит-
ся укрепить свою внешнюю политику как 
путем усиления региональной и глобаль-
ной активности, так и посредством обе-
спечения доступа к природным ресурсам 
и зарубежным рынкам. Между тем адми-
нистрация Трампа стремится защитить гло-
бальную гегемонию страны под лозунгами 
«Сделай Америку снова великой» и «Аме-
рика прежде всего». Тем не менее, также 
можно видеть, что в определенных вопро-
сах сотрудничество между двумя странами 
укрепилось. Например, произошли значи-
тельные изменения в отношениях между 
США и Китаем в рамках четырех основных 
механизмов диалога на высоком уровне, 
которые были инициированы во время 
первой личной встречи между Си и Трам-
пом во Флориде в апреле 2017 года. С дру-
гой стороны, экономические и торговые 
споры между США и Китаем только усили-
лись.

В ноябре 2017 года администрация 
Трампа официально отклонила заявку 
Китая на получение статуса рыночной 
экономики. Кроме того, USTR начало рас-
следование в соответствии с разделом 
301 Закона о торговле США 1974 года с 
целью рассмотрения политики Китая, за-

гізуіне шектеулер қойып, технологияны 
трансферттеуге мәжбүрлейді деп айып-
таса, Пекин бұл айыптауларды жоққа 
шығарып Вашингтонды сауданы сыңар-
жақты қорғауда деп кінәлайды.   

АҚШ пен Қытай арасындағы сауда 
текетіресі әрі бәсекелестік, әрі өзара 
ынтымақтастық негіздегі екі қарым-қа-
тынасындағы бұрыннан келе жатқан 
кикілжіңнің қайта ушығуына себеп 
болды. Өйткені соңғы жылдарда Қы-
тай гегемониясының артуымен қатар 
елдің аймақтық және ғаламдық ықпа-
лының ұлғаюы АҚШ пен Қытай арасын-
дағы ғаламдық бәсекелестікті одан әрі 
шиеленістіріп, алдағы уақытта дипло-
матиялық келіспеушілік немесе сауда 
соғысының орын алу ықтималдығын кү-
шейтуде. Бір тарапта Си Цзинпинь бас-
шылығындағы ресми Пекин «Қытай ар-
маны» ұранымен елдің экономикалық, 
саяси және әскери дамуын жеделдету-
ге барын салуда. Бұған қоса Қытай «Бір 
Белдеу Бір Жол» жобасы аясында табиғи 
байлықтар мен сыртқы нарықтарға қол 
жеткізу арқылы аймақтық және жаһан-
дық беделін арттырып сыртқы саясатын 
одан  әрі күшейтуге талпынуда. Ал екін-
ші тарапта Трамп  билігіндегі Вашингтон 
«Американы қайтадан ұлы елге айнал-
дыру» және «Алдымен Америка» деген 
ұрандармен елдің жаһандық гегемони-
ясын қорғап қалуға күш салуда. Алай-
да, екі ел арасында нақты бір салалар 
бойынша ынтымақтастықтың артқанын 
да көруге болады. Мысалы, 2017 жыл-
дың сәуірінде Си мен Трамптың Фло-
ридадағы алғашқы ресми кездесуінде 
басталған төрт маңызды жоғарғы дең-
гейдегі диалог механизмдері аясында 
АҚШ-Қытай қатынастарында маңызды 
қадамдар жасалды. Дегенмен, АҚШ пен 
Қытайдың экономика және сауда саласы 
бойынша келіспеушіліктері одан сайын 
шиеленісе түсті. 

2017 жылдың қарашасында Трамп 
билігі ресми түрде Қытайдың нарықтық 
экономика мәртебесіне қатысты өтінімін 
қабылдамады. Сонымен қатар, АҚШ Сау-
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трудняющей деятельность американского 
бизнеса. Помимо этого, в январе 2018 года 
США ввели 30%-ный тариф на импортные 
солнечные батареи и 20%-ный тариф на 
импортные стиральные машины, что не-
гативно сказалось на китайском экспорте, 
поскольку доля страны в американском 
импорте солнечных батарей составляет 
8%. Эти события уже сигнализировали о 
неизбежности более серьезных торго-
вых противоречий между США и Китаем. 
С этой точки зрения считается, что обе 
стороны готовы к обострению нынешней 
торговой конфронтации, которая может 
привести к полномасштабной торговой 
войне. На самом деле это не первый слу-
чай, когда США используют против Китая 
раздел 301 Закона о торговле. Например, 
США инициировали несколько расследо-
ваний в отношении Китая в соответствии с 
этой правовой нормой в апреле 1991 года, 
ноябре 1991 года, июне 1994 года, июне 
1996 года и ноябре 2010 года, но в каждом 
случае сторонам в конечном итоге удалось 
достичь соглашения.

Для Китая США являются крупнейшим 
экспортным рынком и четвертым по ве-
личине поставщиком импорта, в то время 
как Китай является третьим по величи-
не экспортным рынком США и крупней-
шим импортером американских товаров 
и услуг. Например, в 2017 году общий 
товарооборот между США и Китаем до-
стиг 635,97 млрд. долл., что на 10% боль-
ше, чем в 2016 году. В 2017 году экспорт 
США в Китай составил 130,37 млрд. долл., 
что на 12,8% больше, чем в предыдущем 
году, и соответствует 8,4% от общего объ-
ема экспорта США, в то время как импорт 
США из Китая составил 505,6 млрд. долл., 
что на 9,3% больше по сравнению с 2016 
годом и составляет 21,6% от общего объ-
ема импорта США. В январе 2018 года об-
щий объем торговли между США и Китаем 
достиг 55,62 млрд. долл., увеличившись на 
8,1% в годовом исчислении. С учетом этих 
цифр становится очевидным, что потен-
циальная торговая война может негатив-
но повлиять на широкий спектр секторов 

да өкілдігі американдық компанияларға 
қысым жасайтын Қытай саясатын тек-
серу үшін АҚШ-тың 1974 жылы қабыл-
данған «Сауда туралы» заңының 301-ші 
тармағына сәйкес тергеу жұмыстарын 
жүргізе бастады. Сондай-ақ 2018 жыл-
дың қаңтар айында АҚШ-тың импорт-
талатын күн панельдеріне 30% және кір 
жуатын машиналарға 20% қосымша ке-
ден салығын енгізуі күн панельдері им-
портының 8%-ы Қытайға тиесілі болған-
дықтан бұл елдегі экспорттаушыларға 
кері әсерін тигізді. Осы оқиғалар АҚШ 
пен Қытай арасындағы сауда қақтығы-
сының жақындай түскені туралы белгі 
берген болатын. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда, екі жақ та ауқымды сауда 
соғысына әкеп соғатын қазіргі сауда 
қақтығысының күшейе түсуіне дайын 
деген болжам жасалуда. Әсілінде, АҚШ-
тың Қытайға қарсы «Сауда туралы» заң-
ның 301-ші тармағын қолдануы алғаш 
рет емес. Мысалы, АҚШ 1991 ж. сәуір, 
1991 ж. қараша, 1994 ж. маусым, 1996 
ж. маусым және 2010 ж. қарашада осы 
заңға сәйкес Қытайға қарсы бірнеше 
рет тергеу жүргізген болатын, бірақ әр 
жағдайда тараптар келісімге қол жеткізе 
алды. 

АҚШ Қытайдың ең ірі экспорт нарығы 
және импорт саласы бойынша 4-ші ірі 
серіктесі болып табылады. Қытай болса 
АҚШ-тың 3-ші ірі экспорт нарығы және 
АҚШ тауарлары мен қызметтерінің ең 
ірі тұтынушысы. Мысалы, 2017 жылы 
АҚШ пен Қытай арасындағы жалпы са-
уда көлемі 635,97 миллиард долларды 
құрап, 2016 жылмен салыстырғанда 
10%-ға артқан. 2017 жылы АҚШ-тың Қы-
тайға экспорты 12,8%-ға артып 130,37 
миллиард долларға жетті және АҚШ-
тың жалпы экспортының 8,4%-ын құра-
ды. АҚШ-тың Қытайдан импорты болса 
9,3%-ға артып, 505,6 миллиард долларға 
жетті және бұл көрсеткіш АҚШ-тың 
жалпы импортының 21,6%-ын құрады. 
2018 жылдың қаңтар айында АҚШ-Қы-
тай жалпы сауда көлемі 55,62 милли-
ард долларға жетіп, өткен жылдың ұқ-
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экономики США, таких как производство 
транспортного оборудования, машино-
строение и электротехника, сельское хо-
зяйство и химия, в то время как в Китае 
это может привести к серьезному ущербу 
для таких секторов, как легкая промыш-
ленность (мебель, игрушки, текстиль) и ме-
таллообрабатывающая промышленность. 
Например, в 2017 году доля транспортно-
го оборудования в экспорте США в Китай 
составила 22,6%, а доли товаров машино-
строения и электротехники, сельскохозяй-
ственной и химической продукции достиг-
ли 19,2%, 11,5% и 8,6% соответственно. С 
другой стороны, доля продукции маши-
ностроения и электротехники в экспорте 
Китая в США в 2017 году составила 50,8%, 
а доли мебели и игрушек, текстиля и из-
делий из металла достигли 12%, 7,7% и 5% 
соответственно. Введя дополнительные та-
рифы на 1333 категории товаров китайско-
го производства на сумму 50 млрд. долл., 
США могут нанести серьезный ущерб 
экспортно-ориентированной экономике 
Китая. По некоторым оценкам, если США 
введут дополнительные тарифы, рост ВВП 
Китая может упасть на 0,1% -0,2%. С точ-
ки зрения США, поскольку Китай является 
крупнейшим импортером американской 
сельскохозяйственной продукции, неслу-
чайно, что вторая ответная мера Китая от 4 
апреля 2018 года охватывает такие импор-
тируемые сельскохозяйственные продук-
ты, как кукуруза и соя. В 2017 году Китай 
импортировал 32,86 млн. тонн американ-
ских соевых бобов на сумму 14 млрд. долл. 
В итоге китайские тарифы, нацеленные на 
сельскохозяйственный сектор США, могут 
сократить поддержку, которую оказывают 
Трампу законодатели-республиканцы из 
Среднего Запада США, основного сельско-
хозяйственного региона страны, на долю 
которого приходится 65% производства 
кукурузы и сои.

В заключение стоит отметить, что ве-
роятность, а также потенциальный ущерб, 
который может нанести широкомасштаб-
ная торговая война экономикам США и Ки-
тая или даже мировой экономике, зависят 

сас мезгілімен салыстырғанда 8,1%-ға 
артты. Бұл көрсеткіштерді ескергенде, 
ықтимал сауда соғысы АҚШ-тың көлік 
техникасы, механика және электротех-
ника, ауыл шаруашылығы және химия 
сияқты салаларына кері әсерін тигізетіні 
байқауға болады. Ал Қытайдың жеңіл 
өнеркәсіп (жиһаз, ойыншықтар, тоқы-
ма) және металлургия өнеркәсібі секілді 
салаларына үлкен залал келтіруі мүмкін. 
Мысалы, 2017 жылы АҚШ-тың Қытайға 
экспортының 22,6%-ын көлік техникала-
ры, 19,2%-ын механикалық және электр 
өнімдері, 11,5% ауылшаруашылық өнім-
дері және 8,6% химия өнімдері құраған. 
Ал 2017 жылы Қытайдың АҚШ-қа экс-
портының 50,8%-ын механикалық және 
электр өнімдері, 12%-ын жиһаз және 
ойыншық, 7,7%-ын текстиль және 5%-
ын металл өнімдері құраған. АҚШ-тың 
жалпы құны шамамен 50 миллиард 
доллар болатын 1333 қытай өніміне қо-
сымша кеден салығы тарифін енгізуі экс-
портқа сүйенген Қытай экономикасын 
орасан зор шығынға ұшыратуы мүмкін. 
Кейбір болжамдарға сәйкес, АҚШ-тың 
қосымша кеден салығы тарифін енгізу 
мәселесі егер шын мәнінде жүзеге асса, 
Қытайдың ЖІӨ өсу мөлшері 0,1-0,2% 
көлемінде төмендеуі мүмкін. АҚШ та-
рапынан алып қарағанда, Қытай АҚШ-
тың ауыл шаруашылық тауарларының 
ең ірі импорттаушысы болғандықтан, 
Қытайдың 2018 жылдың 4-ші сәуіріндегі 
екінші қарымта қарарының импортта-
латын жүгері және соя бұршағы тәрізді 
ауыл шаруашылық өнімдерін қамтыға-
ны кездейсоқтық емес. 2017 жылы Қы-
тай АҚШ-тан жалпы 14 миллиард доллар 
көлемінде 32,86 миллион тонна соя бұр-
шағын экспорттаған болатын. Қытайдың 
АҚШ-тың ауылшаруашылық саласын 
нысанаға алған кедендік тарифтері ел-
дің жүгері және соя бұршағы өндірісінің 
65%-ын құрайтын маңызды ауылшару-
ашылық аймағы саналатын Мидвэст ай-
мағында Трампқа деген қолдауды азай-
туы мүмкін. 
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Қысқаша, ықтимал сауда соғысының 
АҚШ пен Қытай экономикасына, тіпті 
әлем экономикасына тигізетін зарары 
екі елдің болашақта жасайтын қадамда-
рына байланысты болатыны сөзсіз. 
Алайда тараптарды сауда келіспеушілік-
терін диалог арқылы шешуге итерме-
лейтін Тайван мәселесі, Солтүстік Корея 
ядролық мәселесі және Оңтүстік Қытай 
теңізі мәселесі сынды аймақтық және 
жаһандық деңгейдегі мәселелер де 
бар. Мысалы, Солтүстік Корея ядролық 
мәселесі Трамп билігін Қытаймен ын-
тымақтастыққа мүдделі болып отырған 
мәселелердің бірі болып табылады. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда, Пекин Ва-
шингтонмен сауда текетіресінде қосым-
ша тетік іздеп отырған кезде Солтүстік 
Кореяның басшысы Ким Чен Ынның 
Қытайға алғашқы ресми сапарын жаса-
уы назар аударарлық мәселе. Сондықтан 
жаһандық геосаяси және геоэкономика-
лық жағдай АҚШ пен Қытай қарым-қа-
тынастарына байланысты болғандықтан, 
екі ел арасындағы сауда  қақтығысының 
диалог арқылы шешілуі жаһандық сауда 
жүйесін сақтау тұрғысынан маңызды бо-
лып табылады.

от шагов, которые предпримут две страны. 
Однако на региональном и глобальном 
уровнях по-прежнему существуют раз-
личные проблемы, такие как проблема 
Тайваня, ядерная проблема Северной Ко-
реи и проблема Южно-Китайского моря, 
которые могут заставить стороны разре-
шить свои торговые противоречия путем 
диалога. Например, ядерная проблема 
Северной Кореи является одним из во-
просов, который заставляет администра-
цию Трампа стремиться к сотрудничеству с 
Китаем. Возможно, поэтому первый визит 
северокорейского лидера Ким Чен Ына в 
Китай совпал с периодом, когда Пекин ис-
кал дополнительные рычаги в своем тор-
говом противостоянии с Вашингтоном. По 
этой причине, поскольку глобальная гео-
политическая и геоэкономическая среда 
в значительной степени зависит от отно-
шений между США и Китаем, разрешение 
разрастающегося торгового спора между 
США и Китаем посредством диалога имеет 
ключевое значение с точки зрения сохра-
нения глобальной торговой системы.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИРАНО-РОССИЙСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ИРАН-РЕСЕЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  

Динара Талдыбаева*

Отношения между Ираном и Росси-
ей, которые имеют общие границы по 
Каспийскому морю, восходят к 16 веку и 
переживали периоды как турбулентно-
сти, так и сотрудничества. Однако не будет 
преувеличением сказать, что после распа-
да Советского Союза ирано-российские 
отношения значительно улучшились. В на-
стоящее время Россия и Иран имеют об-
щую заинтересованность в ограничении 
политического влияния нерегиональных 
игроков, таких как США. Несмотря на то, 
что Москва и Тегеран по-прежнему имеют 
противоположные взгляды по ряду вопро-
сов глобальной и региональной повестки 
дня, сторонам удается поддерживать дол-
госрочное стратегическое партнерство, 
устойчивость которого определяется гео-
политическими условиями, в которых они 
находятся.

С середины 1990-х годов объем това-
рооборота между Россией и Ираном неу-
клонно увеличивался с 404,9 млн. долл. в 
1996 году до 1,3 млрд. долл. в 2003 году, 
с дальнейшим ростом до 2,1 млрд. долл. 
в 2006 году и достижением наивысшей 
точки в 3,7 млрд. долл. в 2008 году. После 
трехлетнего периода, в течение которо-
го стороны поддерживали свой торговый 
оборот на стабильном уровне, произошел 
резкий спад взаимной торговли, которая 
сократилась с 3,6 млрд. долл. в 2011 году 
до 2,3 млрд. долл. в 2012 году, или на 36%. 
Фактически это было самое сильное сни-
жение в двусторонней торговле с 1996 
года. Упомянутый спад был вызван глав-
ным образом ужесточением междуна-
родных санкций, введенных в отношении 
Ирана в связи с его ядерной программой, 
что включало в себя отключение стра-

Каспий теңізі арқылы бір-біріне көр-
ші болып саналатын Иран мен Ресей 
қарым-қатынасы XVI ғасырда басталып, 
бүгінгі күнге дейін түрлі кезеңдерден 
өтті. Дегенмен, Кеңес Одағы ыдыраған-
нан кейін Иран-Ресей қарым-қатынаста-
ры айтарлықтай жақсарды деп айтуға 
әбден болады. Қазіргі уақытта Ресей 
мен Иран АҚШ сияқты аймақтан тыс 
акторлардың саяси ықпалын шектеуге 
ортақ мүдделілік танытып отыр. Мәскеу 
мен Тегеран кейбір жаһандық және 
аймақтық мәселелер бойынша қара-
ма-қайшы көзқараста болса да, геосаяси 
жағдайларға байланысты ұзақ мерзімді 
стратегиялық әріптестікті сақтай алды.

1990-жылдардың ортасынан бастап 
Ресей-Иран саудасы тұрақты түрде арт-
ты. 1996 жылы екі ел арасындағы сауда 
көлемі 404,9 млн. долларды құраса, 2003 
жылы 1,3 млрд. долларға дейін, ал 2006 
жылы 2,1 млрд. долларға дейін көтерілді 
және 2008 жылы 3,7 млрд. доллар бо-
лып, ең жоғары көрсеткішке жетті. Кейін 
тараптар арасындағы сауда көлемі үш 
жыл бойы бір деңгейде болып, кейін 
айтарлықтай төмендеу байқалды. Тауар 
айналымы 2011 жылы 3,6 млрд. доллар-
ды құраса, 2012 жылы 36%-ға азайып, 
2,3 млрд. долларға дейін төмендеді. Іс 
жүзінде бұл 1996 жылдан бері екіжақты 
сауда-саттықта байқалған ең үлкен 
төмендеу болды. Аталған төмендеу үрдісі 
негізінен Иранға ядролық бағдарламаға 
қатысты салынған халықаралық санкци-
ялардың қатаңдануынан, елдің жаһан-
дық банк жүйесінен шығарылуынан, 
сондай-ақ 2012 жылы дамушы елдер-
де, соның ішінде Ресейде байқалған 
экономикалық бәсеңдеуден туындады. 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dinarataldybayeva@gmail.com
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ны от глобальной банковской системы, 
а также экономическим спадом в разви-
вающихся странах, в том числе в России, 
в 2012 году. В результате объем торговли 
между Ираном и Россией продолжал со-
кращаться, составив в 2013 году лишь 1,6 
млрд. долл. (-31,2%) с дальнейшим сокра-
щением до 1,2 млрд. долл. (-23,9%) в 2015 
году. Подписание Совместного всеобъем-
лющего плана действий между Ираном 
и группой P5+1 (США, Великобритания, 
Франция, Россия, Китай и Германия) при-
вело к частичной отмене санкций против 
Тегерана. В результате двусторонний това-
рооборот между Ираном и Россией имел 
тенденцию к росту, превысив отметку в 2 
млрд. долл. Экспорт России в Иран в 2016 
году составил 1,88 млрд. долл., что на 864,2 
млн. долл., или 85%, больше, чем в 2015 
году, а импорт России из Ирана увеличил-
ся на 13,4%, или 39,1 млн. долл., до 302,5 
млн. долл. Однако в 2017 году стороны не 
смогли увеличить взаимную торговлю, и 
их торговый оборот сократился по сравне-
нию с 2016 годом на 477,3 млн. долл., или 
21,85%, до 1,7 млрд. долл. Экспорт России 
в Иран сократился на 567 млн. долл., или 
30,13%, до 1,3 млрд. долл., а импорт России 
в Иран увеличился на 89,6 млн. долл., или 
29,4%, до 392,1 млн. долл.

Однако недавнее сокращение торгов-
ли не оказало негативного влияния на су-
ществующее политическое партнерство. 
На деле Москва и Тегеран продолжают 
развивать взаимные связи, начиная от 
экономических и военных до чисто гео-
политических. Россия рассматривает Иран 
как стратегического партнера на Ближ-
нем Востоке, в то время как Иран видит 
в России регионального политического 
союзника. Сотрудничая по ряду междуна-
родных вопросов, прежде всего в Сирии, 
две страны пытаются углубить свои отно-
шения, особенно после того, как западные 
страны ввели в 2014 году экономические 
санкции против России. Поэтому неудиви-
тельно, что иранские власти демонстри-
руют свое намерение присоединиться к 
возглавляемому Россией Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС), членство 
в котором могло бы помочь расшире-

Нәтижесінде, Иран мен Ресей арасын-
дағы сауда көлемінің азаюы жалғасып, 
2013 жылы 1,6 млрд. долларға (-31,2%) 
дейін, ал 2015 жылы 1,2 млрд. долларға 
(-23,9%) дейін төмендеді.  Иран мен P5+1 
тобы (АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Ре-
сей, Қытай және Германия) арасындағы 
Бірлескен кешенді іс-қимыл жоспары-
на қол қойылуы Тегеранға қарсы санк-
циялардың ішінара жойылуына әкелді. 
Кейбір санкциялардың алынып тасталуы 
Иран мен Ресей арасындағы екіжақты 
тауар айналымына оң әсер етіп, сауда 
көлемі 2 млрд. доллардан асты. Ресейдің 
Иранға экспорты 2016 жылы  1,88 млрд. 
долларды құрап, 2015 жылмен салысты-
рғанда 864,2 млн. долларға немесе 85%-
ға артты. Ал Ресейдің Ираннан импорты 
2016 жылы 302,5 млн. долларға жетіп, 
2015 жылмен салыстырғанда 39,1 млн. 
долларға немесе 13,4%-артты. Алай-
да, 2017 жылы тараптар өзара сауданы 
ұлғайта алмады. Себебі тауар айналы-
мы 2016 жылға қарағанда 477,3 млн. 
долларға немесе 21,85%-ға азайып, 1,7 
млрд. долларға дейін төмендеді. Ресей-
дің Иранға экспорты 567 млн. долларға 
немесе 30,13%-ға азайып, 1,3 млрд. дол-
ларға дейін төмендесе, Ресейдің Иранға 
импорты 2016 жылмен салыстырғанда 
89,6 млн. долларға немесе 29,4%-ға ар-
тып, 392,1 млн. долларға дейін өсті.

Дегенмен, соңғы кездері сауда-сат-
тықтың төмендеуі ағымдағы саяси 
серіктестікке теріс әсерін тигізбеді. Шын 
мәнісінде Мәскеу мен Тегеран экономи-
калық, әскери және геосаяси салаларда 
ынтымақтастық қатынастарын дамыту-
ды жалғастыруда. Ресей Иранды Таяу 
Шығыстағы стратегиялық әріптес ретінде 
қарастырса, Иран Ресейді аймақтық сая-
си одақтас ретінде қарастырады. Бірқа-
тар халықаралық мәселелерде, әсіресе 
Сирия бойынша ынтымақтасқан екі ел 
әсіресе, 2014 жылы батыс елдері Ресей-
ге қарсы экономикалық санкцияларды 
енгізгеннен кейін қарым-қатынастарын 
тереңдетуге тырысуда. Осы себептен 
Иран билігінің Ресейдің жетекшілігіндегі 
Еуразиялық экономикалық одаққа (ЕЭО) 
мүше болуға ниет білдіргені таңқалар-
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нию двусторонней торговли и инвестиций 
между Тегераном и Москвой. Стремление 
полностью устранить оставшиеся эконо-
мические санкции и сломать политиче-
скую изоляцию побуждает Тегеран уча-
ствовать в деятельности ЕАЭС. Поскольку 
ЕАЭС нацелен на создание единого рынка, 
включающего Россию, Казахстан, Бела-
русь, Кыргызстан и Армению, вполне по-
нятно, что Иран всячески заинтересован в 
подписании соглашения о свободной тор-
говле, которое могло бы укрепить эконо-
мическое взаимодействие между Ираном 
и членами союза, компенсируя недавнее 
сокращение торгового оборота между 
Ираном и ЕАЭС.

Действительно, в 2017 году товароо-
борот между Ираном и ЕАЭС снизился на 
12,6%, сократившись до 2,7 млрд. долл. 
по сравнению с 3 млрд. долл. в 2016 году. 
Последние статистические данные пока-
зывают, что на членов союза в настоящее 
время приходится только 2% внешней 
торговли Ирана. Поскольку Россия явля-
ется крупнейшим торговым партнером 
Ирана в ЕАЭС, неудивительно, что паде-
ние российского экспорта на 30% оказало 
значительное влияние на общее падение 
(23,2%) объема экспорта ЕАЭС в Иран, ко-
торый сократился с 2,5 млрд. долл. в 2016 
году до 1,9 млрд. долл. в 2017 году. В ре-
зультате стороны сосредоточены на по-
иске решений этой проблемы. Поскольку 
для подписания полноценного соглаше-
ния о свободной торговле все еще суще-
ствует ряд препятствий, Москва и Тегеран 
договорились разработать соглашение о 
преференциальной торговле (СПТ), кото-
рое послужит основой для будущей зоны 
свободной торговли между Ираном и со-
юзом.

После более чем года переговоров с 
участием других членов ЕАЭС 5 июля 2017 
года в Ереване был согласован проект СПТ 
между Ираном и ЕАЭС. В СПТ было вклю-
чено более 250 категорий товаров. По 
словам заместителя министра индустрии, 
горнодобывающей промышленности и 
торговли Ирана Моджтаба Хосротаджа, 
экспорт строительных материалов Ирана, 
включая плитку и керамику, в ЕАЭС будет 

лық жайт емес. Бұл мүшелік Тегеран мен 
Мәскеу арасындағы екіжақты сауданың 
және инвестицияның кеңеюіне ықпал 
етуі мүмкін. Қалған экономикалық санк-
цияларды толығымен жоюға және саяси 
оқшаулауды бұзуға ұмтылыс Тегеранды 
ЕЭО қызметіне қатысуға ынталанды-
рады. ЕЭО Ресей, Қазақстан, Беларусь, 
Қырғызстан және Армениядан тұратын 
бірыңғай нарық құруды көздегендіктен, 
Иранның еркін сауда туралы келісімге 
қол қоюға мүдделі екендігі әбден 
түсінікті. Себебі бұл келісім Иран мен 
одақ мүшелерінің экономикалық өзара 
іс-қимылын нығайта отырып, Иран-ЕО 
тауар айналымының соңғы төмендеуінің 
есесін қайтарады.

Шынында да, 2017 жылы Иран-ЕЭО 
саудасы 12,6%-ға азайып, 2,7 млрд. дол-
ларға дейін төмендеді. Бұл көрсеткіш 
2016 жылы 3 млрд. долларды құраған 
болатын. Соңғы статистикалық мәлімет-
терге сәйкес, қазіргі уақытта одақ мүше-
лері Иранның сыртқы саудасының тек 
2%-ын ғана құрайды. Ресей Иранның 
ЕЭО-дағы ең ірі сауда әріптесі болған-
дықтан, Ресей экспортының 30%-ға 
төмендеуі ЕЭО-ның Иранға экспорттау 
көлемінің жалпы төмендеуіне (23,2%) 
елеулі әсер еткені таңқаларлық емес. 
ЕЭО-ның Иранға экспорттау көлемі 2016 
жылы 2,5 млрд. долларды құраса, 2017 
жылы 1,9 млрд. долларға дейін төмен-
деді. Тараптар осы мәселені шешу жол-
дарын іздестіруде. Толыққанды еркін са-
уда келісіміне қол қою үшін әлі бірқатар 
кедергілер болғандықтан, Мәскеу мен 
Тегеран преференциялық сауда келісімін 
(ПСК) әзірлеу туралы келісті. Бұл келісім 
Иран мен одақ арасындағы болашақ ер-
кін сауда аймағына негіз болады.

ЕЭО-ның басқа мүшелері де қатысқан 
келіссөздерден бір жылдан астам уақыт 
өткеннен кейін, 2017 жылы 5 шілде-
де Ереванда Иран мен ЕЭО арасын-
дағы ПСК-ның жобасы келісілді. ПСК-ға 
250-ден астам тауар енгізілді. Иранның 
Өнеркәсіп, тау-кен және сауда мини-
стрінің орынбасары Моджтаба Хосро-
утадждың айтуынша, Иранның ЕЭО-ға 
құрылыс материалдары, оның ішінде 
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на 80% освобождаться от уплаты таможен-
ных пошлин, в то время как нефтехимиче-
ская продукция, кабели и трубы, а также 
изделия из металла и стекла будут поль-
зоваться рядом налоговых послаблений 
и льгот при уплате пошлин. Ожидается, 
что стороны подпишут СПТ, которое будет 
действовать в течение трех лет, до конца 
2018 года.

Естественно, что, будучи богатыми 
энергоресурсами странами, Россия и Иран 
рассчитывают на расширение сотрудниче-
ства в области энергетики. После запуска 
второго этапа строительства Бушерской 
АЭС в октябре 2017 года Москва и Теге-
ран сосредоточили свое внимание на не-
фтегазовой сфере. Следует отметить, что в 
ноябре 2017 года Национальная иранская 
нефтяная компания и российская энерге-
тическая компания «Роснефть» подписа-
ли соглашение на общую сумму 30 млрд. 
долл. о совместной эксплуатации нефтяных 
месторождений в Иране. На сегодняшний 
день шесть крупных российских компаний, 
в том числе «Газпром», «Газпромнефть», 
«Лукойл» и «Зарубежнефть», уже подпи-
сали меморандумы о взаимопонимании 
по разведке нефти и газа на иранской тер-
ритории, и ожидается, что в 2018 году они 
начнут проводить технико-экономические 
изыскания на нефтяных месторождениях.

В заключение следует отметить, что 
Иран четко демонстрирует готовность 
сотрудничать с государствами региона, 
уделяя особое внимание двусторонним 
отношениям с Россией. Однако следует 
подчеркнуть, что между Ираном и Россией 
по-прежнему существует асимметрия по-
литических и экономических отношений. 
Действительно, интенсивность двусторон-
них торговых отношений не может срав-
ниться с интенсивностью двустороннего 
политического сотрудничества. В резуль-
тате в настоящее время стороны находятся 
в стадии поиска возможностей для обе-
спечения устойчивого развития взаимных 
экономических отношений.

плиткалар мен керамика экспорты 80% 
кеден баждарын төлеуден босатыла-
ды, ал мұнай-химия өнімдері, кабель-
дер мен құбырлар, сондай-ақ, металл 
және шыны бұйымдарына салық және 
баж салықтары қысқартылады. Тарап-
тар 2018 жылдың соңына дейін үш жыл 
бойы әрекет ететін ПСК-ға қол қояды 
деп күтілуде.

Энергетикалық ресурстарға бай ел-
дер – Ресей мен Иран энергетика сала-
сындағы ынтымақтастықты күшейтеді 
деп күтілуде. 2017 жылдың қазан айында 
Бушер АЭС құрылысының екінші кезеңі 
басталғаннан кейін Мәскеу мен Теге-
ран мұнай-газ саласына назар аударды. 
Шындығында 2017 жылдың қарашасын-
да Иранның Ұлттық мұнай компаниясы 
мен ресейлік «Роснефть» энергетика-
лық компаниясы Ирандағы мұнай кен 
орындарын бірлесіп пайдалану туралы 
30 млрд. долларлық келісімге қол қой-
ды. Осы уақытқа дейін алты ірі ресей-
лік компания, соның ішінде «Газпром», 
«Газпромнефть», «Лукойл» және «Зару-
бежнефть» Иран аумағында мұнай мен 
газды барлау бойынша өзара түсіністік 
туралы меморандумға қол қойды және 
2018 жылы мұнай кен орындарында 
техникалық-экономикалық негіздемені 
жүргізе бастайды деп күтілуде.

Қорытындылай келе, Иран Ресеймен 
екіжақты қарым-қатынастарға назар 
аудара отырып, аймақтық мемлекеттер-
мен ынтымақтастыққа дайын екендігін 
айқын көрсетуде. Алайда, Иран мен Ре-
сей арасындағы саяси және экономика-
лық қатынастардың асимметриясы әлі 
де бар екенін атап өту керек. Екіжақты 
сауда қатынастарының қарқындылығы 
екіжақты саяси ынтымақтастықтың 
қарқындылығына сәйкес келмейді. Сон-
дықтан қазіргі уақытта тараптар өзара 
экономикалық қатынастардың орнықты 
дамуын қамтамасыз ету мүмкіндіктерін 
іздестіру үстінде.
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126

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ



127

ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЕВРАЗИИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРР

КАЗАХСТАН И КИТАЙ: ПРОБЛЕМА ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙ: 

ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕР МӘСЕЛЕСІ  

Ажар Сериккалиева*

В ходе визита президента Китая Си 
Цзиньпина в Казахстан в июне 2017 года 
и своего ответного визита в Китай в июне 
2018 года президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев заявил, что между двумя 
странами не существует нерешенных во-
просов. Действительно, на декларатив-
ном уровне двустороннее сотрудничество 
между Казахстаном и Китаем развивалось 
на взаимовыгодной основе и достигло 
уровня стратегического партнерства, но 
очевидно, что две страны имеют разные 
взгляды на некоторые трансграничные 
вопросы. К одним из таких вопросов от-
носятся правовой статус и использова-
ние вод трансграничных рек, дискуссии 
по которым начались между Пекином и 
Астаной в 1998 году. С тех пор не только 
официальные власти Казахстана, но и ши-
рокая общественность стали беспокоиться 
о региональной гидрополитике Китая и ее 
потенциальных негативных последствиях 
для Казахстана. В настоящее время двумя 
основными проблемными темами в от-
ношениях между Казахстаном и Китаем 
являются «рациональное и справедливое» 
распределение воды и предотвращение 
ее загрязнения.

Помимо простирающейся на 1700 км 
границы, Казахстан и Китай связывают 23 
трансграничные реки, в том числе самые 
крупные – Иртыш и Или, обе из которых 
жизненно важны для Казахстана. С 1999 
года Пекин осуществляет стратегию «Раз-
вития Запада», которая привела к устойчи-
вому расширению сельскохозяйственного, 
промышленного, инфраструктурного и 
энергетического секторов в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе (СУАР). По-
скольку Синьцзян представляет собой в 
основном пустыни или полупустыни, его 

Қытай Халық Республикасының 
Төрағасы Си Цзиньпиннің 2017 жыл-
дың маусым айындағы Қазақстанға са-
пары барысында және 2018 жылдың 
маусым айында Қытайға сапары бары-
сында Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев екі ел арасында шешілме-
ген мәселелердің жоқтығын мәлімдеді. 
Декларациялық деңгейде өзара тиімді 
негізде дамыған Қазақстан мен Қытай 
арасындағы екіжақты ынтымақтастық 
стратегиялық әріптестік деңгейіне жетті. 
Бірақ кейбір трансшекаралық мәселелер 
бойынша екі елдің көзқарастары әртүрлі 
екені айқын. Бұлардың бірі трансшека-
ралық өзендердің заңды мәртебесі мен 
оларды пайдалану мәселесі болып та-
былады, Пекин мен Астана арасындағы 
бұл жөніндегі талқылаулар 1998 жылы 
басталған болатын. Содан бері тек қана 
қазақстандық үкімет шенеуніктері ғана 
емес, сонымен бірге жалпы жұртшылық 
та Қытайдың аймақтық гидроэнергети-
калық саясаты мен оның Қазақстанға 
тигізетін ықтимал теріс әсеріне қы-
зығушылық таныта бастады. Қазіргі 
уақытта Қазақстан мен Қытай арасын-
дағы екі негізгі мәселе судың «ұтымды 
және әділ» бөлінуі және судың ласта-
нуын болдырмау болып табылады.

Ұзындығы 1700 км болатын шекара-
мен қатар, Қазақстан мен Қытай 23 тран-
сшекаралық өзен, оның ішінде Қазақстан 
үшін аса маңызға ие екі ірі өзен – Ертіс 
және Іле суын бөліседі. 1999 жылдан 
бастап Пекин Шыңжаң Ұйғыр автоно-
миялық аймағында (ШҰАА) ауыл шару-
ашылығы, өнеркәсіп, инфрақұрылым 
және энергетика секторларын тұрақты 
түрде кеңейтуге үлес қосқан «Батысты қа-
уырт игеру» стратегиясын жүзеге асырып 
келеді. Шыңжаң көбінесе шөлді немесе 

* PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. serikkaliyeva@gmail.com
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развитие непосредственно зависит от на-
личия воды, и китайские власти интенсив-
но используют ресурсы Иртыш и Или для 
этой цели. Более того, из-за активного пе-
реселения людей из материкового Китая в 
СУАР население провинции увеличилось 
до 22 млн. к 2010 году, что значительно 
увеличило потребности Синьцзяна в воде. 
К 2008 году Китай построил два канала на 
Иртыше – Черный Иртыш-Карамай и Ир-
тыш-Урумчи. Сток воды по этим водным 
артериям составляет 6,3 км3 в год, что в 
2,5 раза превышает предел, считающийся 
безопасным для эксплуатации трансгра-
ничных водных ресурсов. На Или Китай 
построил 13 водохранилищ и 59 гидроэ-
лектростанций. По оценкам Казахстана ки-
тайская сторона ежегодно отводит около 
15 км3 воды Или, и эта цифра постоянно 
растет. В дополнение к уменьшению объ-
ема поступающей воды, есть также много 
жалоб на плохое качество воды, так как 
сбросы сточных вод из-за растущих про-
изводственных мощностей Синьцзяна на-
носят ущерб как Иртышу, так и Или.

Казахстан обеспокоен чрезмерным ис-
пользованием воды Китаем, поскольку 
жизнь Центрального и Восточного Казах-
стана, который уже испытывает дефицит 
воды, напрямую зависит от рек Иртыш и 
Или. Более 2,5 млн. человек живут в бас-
сейне Иртыша в Казахстане, и река также 
питает канал Иртыш-Караганды, который 
является основным источником воды для 
Астаны и Караганды. Из 25 км3 воды Ирты-
ша, поступающей в Казахстан, страна по-
требляет только 2% для нужд канала. Во-
дные ресурсы реки Иртыш и ее притоков 
используются для промышленных нужд, 
жилищно-коммунального хозяйства, ры-
боловства, сельского хозяйства, иррига-
ции, гидроэнергетики и судоходства. На 
Иртыше расположены три крупных во-
дохранилища – Бухтарминское (5490 км2), 
Шульбинское (255 км2) и Усть-Каменогор-
ское (37 км2). Река Или впадает в озеро 
Балхаш, второй по величине водоем Ка-
захстана после Каспийского моря. Около 
одной шестой части населения страны 
проживает в Или-Балхашском бассейне, 
и там работает одна пятая часть промыш-

шөлейтті аймақ болғандықтан, оның да-
муы судың қолжетімділігіне қатты тәуел-
ді және Қытай билігі бұл мақсатта Ертіс 
пен Іле ресурстарын кеңінен пайдалана-
ды. Сонымен қатар, халықтың материк-
тік Қытайдан ШҰАА-ға белсенді қоныс 
аударуына байланысты, аймақ халқы 
2010 жылға қарай 22 млн. адамға дейін 
өсті, бұл Шыңжаңның суға қажеттілігін 
едәуір арттырды. Қытай 2008 жылға қа-
рай Ертіс өзені бойында екі арна салды 
– Қара Ертіс-Қарамай және Ертіс-Үрімші. 
Бұл су жолдары арқылы су ағымы жылы-
на 6,3 км3 құрайды, бұл трансшекаралық 
су ресурстарын пайдалану үшін қауіпсіз 
деп саналатын шектерден 2,5 есе жоға-
ры. Қытай Іле өзені бойында 13 су қой-
масы мен 59 ГЭС салды. Қазақстанның 
болжамдары бойынша, қытайлық тарап 
жыл сайын шамамен 15 км3 Іле суының 
бағытын бұрады және бұл көрсеткіш 
үнемі өсіп келеді. Кіретін су көлемінің 
азаюымен қатар, су сапасының төменді-
гі туралы көптеген шағымдар да бар. Се-
бебі Шыңжаңның өсіп келе жатқан өн-
дірістік қуаттарынан ағынды сулар Ертіс 
пен Іле өзендеріне зиян келтіреді.

Қазақстан Қытайдың шамадан тыс су 
пайдалану мәселесіне алаңдаушылық 
білдіреді, өйткені су тапшылығын кешіп 
отырған Орталық және Шығыс Қа-
зақстандағы тұрмыс тікелей Ертіс және 
Іле өзендеріне байланысты. Қазақстан-
дағы Ертіс бассейнінде 2,5 миллионнан 
астам адам тұрады, бұл өзен сондай-ақ 
Астана және Қарағанды үшін судың 
негізгі көзі болып табылатын Ертіс-Қа-
рағанды арнасын толтырып отырады. 
Қазақстан елге жететін 25 км3 Ертіс суы-
ның 2%-ын ғана арна қажеттіліктеріне 
жұмсайды. Ертіс өзені мен оның тар-
мақтарының су ресурстары өнеркәсіптік 
мұқтаждықтар, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, балық аулау, ауыл шару-
ашылығы, суару, гидроэнергетика және 
навигация үшін қолданылады. Ертіс бой-
ында үш ірі су қоймасы бар: Бұқтырма 
(5490 км2), Шүлбі (255 км2) және Өске-
мен (37 км2). Іле өзені Каспий теңізі-
нен кейін Қазақстанның екінші ірі су 
көзі Балқаш көліне ағады. Ел халқының 
алтыдан бір бөлігі Іле-Балқаш бассей-



129

ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЕВРАЗИИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРР

ленных предприятий Казахстана. Капша-
гайское водохранилище, вмещающее 21,8 
км3 воды, расположено на Или, и 90% 
воды Или используется для орошения.

Основной вопрос, беспокоящий Аста-
ну, заключается в том, что при нынешних 
темпах водопользования в Китае бассейны 
трансграничных рек в Казахстане значи-
тельно сократятся, что приведет к эконо-
мическим потерям и ухудшению состояния 
окружающей среды. Например, выработка 
электроэнергии на гидроэлектростанциях 
на Иртыше может снизиться на 25% к 2030 
году, в то время как Бухтарминское и Шуль-
бинское водохранилища, а также озеро 
Зайсан могут частично высохнуть. Однако 
Казахстан, расположенный ниже по тече-
нию обеих рек, оказывается в невыгодном 
положении в сложных переговорах по 
управлению водными ресурсами с Китаем. 
Примечательно, что Пекин настаивает на 
том, чтобы при обсуждении механизмов 
распределения воды принимать во внима-
ние размеры населения, проживающего 
вблизи трансграничных рек, но этот под-
ход неприемлем для Казахстана, населе-
ние которого в районах, прилегающих к 
рекам, намного малочисленнее, чем насе-
ление СУАР. Кроме того, китайская сторона 
оправдывает масштабное строительство 
водохранилищ тем, что в советский пери-
од Казахстан уже интенсивно использовал 
трансграничные реки, построив крупные 
водохранилища и гидроэлектростанции.

С начала своей деятельности по стро-
ительству плотин и изменения русел рек 
вдоль трансграничных водотоков в 1990-х 
годах Китай неоднократно пытался согла-
совать свою гидрополитику с более широ-
кими политическими целями и задачами в 
отношении своих соседей, пытаясь избе-
жать водных споров с помощью различ-
ных форм ситуативного сотрудничества. 
Однако при управлении трансграничны-
ми водными ресурсами Китай действует в 
соответствии с принципом территориаль-
ного суверенитета, согласно которому он 
имеет право использовать столько воды, 
сколько необходимо, если ее источник 
находится на его территории. При веде-
нии переговоров по водным ресурсам 

нінде өмір сүреді және Қазақстанның 
өнеркәсіп кәсіпорындарының бестен 
бір бөлігі осында жұмыс істейді. 21,8 км3 
суды сақтайтын Қапшағай су қоймасы 
Іле өзені бойында орналасқан, ал Іле 
суының 90%-ы суару үшін қолданылады.

Астананың басты алаңдаушылығы Қы-
тайдың суды пайдаланудың қазіргі дең-
гейінде Қазақстандағы трансшекаралық 
өзен суларының айтарлықтай азаюына 
байланысты. Бұл экономикалық шығын-
дар мен қоршаған ортаның бұзылуы-
на алып келуі мүмкін. Мысалы, Ертіс 
гидроэлектростанцияларында электр 
энергиясын өндіру 2030 жылға қарай 
25%-ға төмендеуі мүмкін, ал Бұқтырма 
мен Шүлбі су қоймалары, сондай-ақ За-
йсан көлі ішінара азайып кетуі мүмкін. 
Алайда екі өзеннің төменгі ағысында 
орналасқан Қазақстан Қытаймен су ре-
сурстарын басқару жөніндегі күрделі 
келіссөздерде қолайсыз жағдайға тап 
болуда. Пекиннің суды бөлісу шарала-
рын талқылаған кезде трансшекаралық 
өзен аймақтарындағы халық санының 
ескерілуін талап етуі назар аударарлық 
жағдай. Бірақ бұл көзқарас Қазақстан 
үшін қолайсыз, себебі оның іргелес ау-
дандардағы халық саны ШҰАА-мен са-
лыстырғанда әлдеқайда аз. Сонымен 
қатар, қытайлық тарап кеңестік кезеңде 
Қазақстан трансшекаралық өзендерді 
кең көлемде пайдаланып, үлкен су қой-
малары мен гидроэлектр станцияларын 
салғандықтан өзінің кең ауқымды су 
қоймалар құрылысын ақтайды.

1990-шы жылдары трансшекаралық 
ағын сулар бойында бөгет салу және 
өзенді қайта құру іс-әрекеті басталған-
нан бері Қытай бірнеше рет гидроэнер-
гетикалық саясатын көрші елдерге қаты-
сты неғұрлым кең саяси мақсаттар мен 
міндеттермен келістіруге ұмтылып, ар-
найы ынтымақтастық арқылы әртүрлі су 
дауларын болдырмауға тырысты. Алайда 
трансшекаралық су ресурстарын басқа-
руда Қытай «аумақтық егемендік» қағи-
дасына сәйкес әрекет етеді, оған сәйкес 
су көзі ел аумағында болса, қажетінше су 
пайдалануға құқылы. Су ресурстары ту-
ралы келіссөздер кезінде Пекин іс жүзін-
де халықаралық құқық нормаларын 
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Пекин предпочитает использовать дву-
сторонний формат, практически игнори-
руя нормы международного права. Китай 
отказывается подписать Конвенцию по 
охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 
года, которая определяет право каждого 
государства на справедливую долю в ис-
пользовании трансграничных вод и пред-
усматривает экологические обязательства 
ее участников, а также Конвенцию о праве 
несудоходных видов использования меж-
дународных водотоков 1997 года. Страна, 
тем не менее, присоединилась к Конвен-
ции о биологическом разнообразии и 
Рамсарской конвенции о водно-болотных 
угодьях, каждая из которых защищает эко-
системы, включая трансграничные реки, 
и Казахстан в качестве участника обеих 
конвенций может использовать эти плат-
формы для взаимодействия с Китаем в об-
ластях, которые имеют непосредственное 
отношение к управлению трансграничны-
ми водами.

Следует отметить, что Казахстан и Китай 
сделали первый важный шаг в водохо-
зяйственном сотрудничестве в 2001 году, 
когда создали совместную комиссию по 
использованию и охране трансграничных 
рек. Это стало возможным благодаря соз-
данию всего несколькими месяцами ранее 
Шанхайской организации сотрудничества 
и возникшей в результате позитивной ат-
мосфере среди ее членов. Хотя сфера де-
ятельности комиссии остается узкой с упо-
ром лишь на мониторинг и исследования, 
это, безусловно, можно рассматривать как 
беспрецедентный шаг со стороны Китая. В 
результате деятельности комиссии и ее ра-
бочих групп Казахстан и Китай заключили 
несколько межправительственных и меж-
ведомственных документов, важнейшим 
из которых стало соглашение 2001 года о 
сотрудничестве в области использования 
и охраны трансграничных рек.

Однако в последующие годы Китай 
отказался от согласованной позиции по 
вопросу о трансграничных реках. В 2007 
году ввиду возникающих экологических 
проблем Казахстан предложил Китаю 
10-летний льготный контракт на поставку 

елемей екіжақты форматты қолдануды 
жөн санайды. Қытай трансшекаралық 
суларды пайдалану кезінде әрбір мем-
лекеттің тең құқығын белгілейтін және 
қатысушылардың экологиялық міндет-
темелерін көздейтін 1992 жылғы Транс-
шекаралық ағын сулар мен халықаралық 
көлдерді қорғау және пайдалану туралы 
Конвенцияға, сондай-ақ 1997 жылғы Ха-
лықаралық ағын суларын пайдаланудың 
кеме жүзбейтін түрлерінің құқықтары 
туралы Конвенцияға қол қоюдан бас 
тартады. Соған қарамастан, Қытай Био-
логиялық әртүрлілік туралы конвенцияға 
және Сулы-батпақты алқаптар туралы 
Рамсар конвенциясына қосылды. Екеуі 
де экожүйелерді, соның ішінде трансше-
каралық өзендерді қорғайды. Қазақстан 
екі конвенцияның қатысушысы ретінде 
осы платформаларды трансшекаралық 
су ресурстарын басқаруға тікелей қаты-
сы бар салаларда Қытаймен байланыс 
орнату үшін пайдалана алады.

2001 жылы Қазақстан мен Қытай 
су ресурстарын басқару саласындағы 
ынтымақтастықтың алғашқы қадамын 
жасап, трансшекаралық өзендерді пай-
далану және қорғау жөніндегі бірле-
скен комиссияны құрғанын атап өткен 
жөн. Бұл комиссия бірнеше ай бұрын 
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының 
құрылуы мен оның мүшелері арасында 
қалыптасқан жағымды ахуалдың арқа-
сында мүмкін болды. Тек мониторинг 
пен зерттеулерге назар аударатын Ко-
миссия қызметінің ауқымы тар болып 
қалса да, мұны, әрине, Қытай тарапынан 
бұрын-соңды болмаған қадам ретін-
де қарастыруға болады. Комиссия мен 
оның жұмыс топтарының қызметі нәти-
жесінде Қазақстан мен Қытай бірқатар 
үкіметаралық және ведомствоаралық 
құжаттарға қол қойды. Олардың ең 
маңыздысы трансшекаралық өзендерді 
пайдалану мен қорғау саласындағы ын-
тымақтастық туралы 2001 жылғы келісім 
болды.

Алайда кейінгі жылдары Қытай 
трансшекаралық өзендер мәселесін-
де келісілген позициядан бас тартты. 
2007 жылы пайда болған экологиялық 
проблемаларды ескере отырып, Астана 
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тарапы Пекинге Қазақстаннан Қытайға 
азық-түлікті жеңілдікпен жеткізу бой-
ынша онжылдық келісім-шарт жасауды, 
қайтарымына Балқашқа өзен ағынын 
молайтуды ұсынды. Бірақ, Пекин бұл 
ұсыныстан бас тартты. 2011 жылы екі ел 
трансшекаралық судың сапасын қорғау 
туралы келісім жасасқан кезде бірле-
скен су ресурстарын басқарудың жаңа 
кезеңін бастады. Сонымен қатар, 2011 
жылдың сәуірінде Қытай мен Қазақстан 
қазақ-қытай шекарасы бойымен ағатын 
ұзындығы 150 км болатын Іле өзенінің 
тармағы – Қорғас өзенінде көптен күткен 
бірлескен дренаж жобасын ресми түрде 
іске қосты. Жобаның мақсаты – суару-
ды жақсарту, экожүйені қауіпсіз сумен 
қамтамасыз ету және әсіресе «Қорғас 
– Шығыс қақпасы» арнайы экономика-
лық аймағы мен «Қорғас» халықаралық 
шекаралық ынтымақтастық орталығы 
үшін су тасқыны қауіптерін азайту. Жоба 
толығымен аяқталған соң екі тарап та 
бағыт өзгерткен судың 50%-ын алады. 
Шекара бойындағы өзен суларын бөлісу 
трансшекаралық өзендердегі жағдайдан 
ерекшеленсе де, бұл жобаның іске қо-
сылуы Қазақстан мен Қытай арасындағы 
екіжақты су мәселелері бойынша про-
гресске қол жеткізуге болатынын көрсе-
теді.

2017 жылдың маусым айында шыға-
рылған бірлескен мәлімдемеде Назар-
баев пен Си трансшекаралық өзендер-
де жоспарланған су бөлу жұмыстарын 
мүмкіндігінше қысқа мерзімде аяқтауға 
тырысатындарын мәлімдеді. Тараптар 
сондай-ақ қысқа мерзімде Ертіс, Іле, Еміл 
және басқа да ірі қазақ-қытай транс-
шекаралық өзендердің су ресурстарын 
бағалау жұмыстарын аяқтайтындарын 
және суды бөлісу туралы келісім жоба-
сын іске асыру жұмыстарын күшейтуді 
жоспарлап отырғандарын мәлімдеді. 
Осылайша, жақын арада халықаралық 
құқыққа сәйкес Қытаймен бірлескен 
трансшекаралық су саясатын жүргізу қа-
зақстандық дипломатияның басты мақ-
саты болады.

продовольствия в обмен на увеличение 
речного стока в Балхаш, но Пекин отка-
зался от этой сделки. Лишь в 2011 году две 
страны начали новый этап совместного 
управления водными ресурсами, когда 
договорились о заключении соглашения 
об охране качества трансграничных вод. 
Кроме того, в апреле 2011 года Китай и Ка-
захстан официально запустили долгождан-
ный совместный проект по строительству 
гидроузла на реке Хоргос, 150-километро-
вом притоке Или, протекающем вдоль ка-
захстанско-китайской границы. Цель про-
екта – улучшить ирригацию, обеспечить 
безопасное водоснабжение экосистемы 
и снизить потенциальные риски наводне-
ний, особенно для Специальной экономи-
ческой зоны «Хоргос – Восточные ворота» 
и Международного центра приграничного 
сотрудничества «Хоргос». Когда проект бу-
дет полностью завершен, каждая сторона 
должна получить 50% отведенной воды. 
Хотя распределение воды по погранич-
ным рекам отличается от ситуации с транс-
граничными реками, то, что этот проект 
был в конечном счете запущен, показыва-
ет, что прогресс по двусторонним водным 
вопросам между Казахстаном и Китаем 
достижим.

В своем совместном заявлении, опу-
бликованном в июне 2017 года, Назарба-
ев и Си заявили, что приложат усилия к 
тому, чтобы как можно скорее завершить 
запланированные технические работы по 
распределению воды на трансграничных 
реках. Стороны также заявили, что в крат-
чайшие сроки завершат оценку водных 
ресурсов рек Иртыш, Или, Эмель и других 
крупных казахстанско-китайских трансгра-
ничных рек и намерены активизировать 
работу над проектом соглашения о со-
вместном использовании воды. Таким об-
разом, представляется, что в ближайшем 
будущем формирование совместной по-
литики управления трансграничными во-
дными ресурсами с Китаем в соответствии 
с международным правом будет основной 
целью казахстанской дипломатии.
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕШЕНИЯ

ҚАЗАҚСТАНДА КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІ: 
САЛДАРЫ ЖӘНЕ ШЕШІМДЕРІ 

Даурен Абен*

В течение достаточно долгого времени 
в Казахстане не уделялось должного вни-
мания вопросам, связанным с изменением 
климата и его последствиями, и практиче-
ски не проводилось фундаментальных на-
учных исследований текущей ситуации и 
возможных сценариев ее развития. Хотя 
Казахстан ратифицировал Рамочную кон-
венцию ООН об изменении климата в 1995 
году и подписал Киотский протокол в 1999 
году, для ратификации протокола потребо-
валось 10 лет. Было широко распростране-
но мнение, что Казахстан не подвергнется 
риску, поскольку из-за его географическо-
го положения и отсутствия доступа к морю 
глобальное потепление не окажет особого 
воздействия на страну. Лишь в последнее 
десятилетие появилось понимание того, 
что именно из-за его расположения в 
глубине континенте, а также из-за нали-
чия обширной территории с различными 
климатическими зонами Казахстан в дол-
госрочной перспективе будет подвержен 
негативным последствиям изменения кли-
мата в большей степени, чем многие дру-
гие страны мира. В то же время Казахстан 
входит в число мировых лидеров по объ-
емам выбросов парниковых газов на душу 
населения и на единицу ВВП. Наибольший 
вклад в объем выбросов углекислого газа 
вносит электроэнергетика, основанная на 
сжигании углеводородов.

В стране уже наблюдаются относитель-
но быстрые темпы повышения температу-
ры: согласно Казгидромету, среднегодовая 
температура в Казахстане повышается 
каждые 10 лет на 0,34 градуса, и семь из 
десяти самых теплых лет в течение 1941-
2015 годов пришлись на начало XXI века. 

Климаттың өзгеруіне және оның 
салдарына байланысты мәселелер Қа-
зақстанда ұзақ уақыт бойы назардан тыс 
қалып, ағымдағы жағдай мен оның да-
муының мүмкін сценарийлеріне қатысты 
іргелі зерттеулер іс жүзінде жүргізілмеді. 
Қазақстан 1995 жылы БҰҰ Климаттың өз-
геруі туралы Негіздемелік конвенциясын 
ратификациялады және 1999 жылы Кио-
то хаттамасына қол қойды, бірақ хатта-
маны ратификациялау үшін 10 жыл қажет 
болды. Көптеген адамдар географиялық 
орналасуы мен теңізге шығар жолы-
ның жоқтығына байланысты жаһандық 
жылыну Қазақстанға онша әсер ете қой-
майды деп ойлады. Құрлықтағы орнала-
суы мен әртүрлі климаттық аймақтарда 
орналасқан кең байтақ аумағына бай-
ланысты ұзақ мерзімді перспективада 
климаттың өзгеруі Қазақстанға әлемнің 
басқа елдеріне қарағанда әлдеқайда 
көбірек теріс әсер ететіні тек соңғы он-
жылдықта ғана белгілі болды. Сонымен 
бірге, Қазақстан жан басына шаққанда 
және ЖІӨ бірлігіне шаққанда парниктік 
газ шығарындыларының нақты көрсет-
кіші бойынша әлемдік көшбасшылардың 
бірі болып табылады. Көмірсутектердің 
жануына негізделген энергия өндірісі 
көмірқышқыл газы шығарындыларының 
артуының басты себебі болып табылады.

Қазірдің өзінде елде салыстырмалы 
түрде температураның жылдам артуы 
байқалады: Қазгидрометтің мәліметінше, 
Қазақстанда жыл сайынғы орташа тем-
пература әр он жыл сайын 0,34 градусқа 
артып, 1941-2015 жылдар аралығындағы 
кезеңде он ең жылы жылдың жеті жылы 
ХХІ ғасырда болған. Сонымен қатар, ауа 
райының күрт өзгеруі (ерте жылымық 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dauraben@gmail.com
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Кроме того, растет число экстремальных 
погодных явлений и стихийных бедствий: 
резкие изменения погоды (ранние оттепе-
ли и заморозки), сильные осадки (обиль-
ные снегопады и проливные дожди), ано-
мальные засухи, отступление ледников, 
паводки, наводнения, оползни, сели, ура-
ганные ветры, пыльные и соляные бури. 
Изменения погодных и климатических ус-
ловий отрицательно сказываются на сек-
торах экономики, прежде всего сельском 
хозяйстве. Например, изменяются перио-
ды вегетации растений, а условия влажно-
сти ухудшаются.

Эксперты прогнозируют, что из-за даль-
нейшего значительного усиления парни-
кового эффекта климатические условия в 
Казахстане продолжат ухудшаться, созда-
вая новые риски. Частота и сила стихий-
ных бедствий, наносящих ущерб окружа-
ющей среде, экономике, инфраструктуре, 
здоровью и благосостоянию населения, 
значительно возрастут, особенно на фоне 
физического износа основной части за-
щитной инфраструктуры, в частности ги-
дротехнических сооружений. Температу-
ры будут распределяться в течение года 
по-разному, и также будет возрастать 
неравномерность годового распределе-
ния осадков. Изменится гидрологический 
режим водных бассейнов: водные ресур-
сы горных рек будут расти, а равнинных 
– уменьшаться, что может привести к уве-
личению риска селей и оползней на юге 
и востоке, и к опустыниванию в западной, 
северной и центральной частях страны. 
Однако в конечном итоге следует ожидать 
общего снижения водообеспеченности, 
поскольку в более засушливом и суровом 
климате испарение и потребление воды 
будут только увеличиваться. Наибольшие 
затраты из-за изменения климата будет 
нести сельское хозяйство как сектор эко-
номики, зависящий от климата: площадь 
пахотных земель и сенокосов значительно 
сократится, урожайность зерновых культур 
уменьшится, а потери скота увеличатся. 

және қатыру), қатты жауын-шашын (қа-
лың қар және нөсер жаңбыр), қалыпсыз 
құрғақшылық, мұздықтардың азаюы, 
су тасқыны, топан су, көшкін, сел, да-
уыл, шаң мен тұз дауылдары сияқты тө-
тенше ауа райы оқиғалары мен табиғи 
апаттардың саны көбеюде. Климаттық 
жағдайлардың өзгеруі экономика сала-
ларына, әсіресе ауыл шаруашылығына 
кері әсерін тигізуде. Мысалы, өсімдік-
тердің вегетациялық мерзімдері бұ-
зылып, ылғал жағдайлары нашарлауда.

Сарапшылардың болжамы бойынша, 
парниктік әсердің одан әрі ұлғаюына 
байланысты Қазақстандағы климаттық 
жағдай нашарлап, жаңа қауіп-қатер-
лер туындауы мүмкін. Қорғаныс ин-
фрақұрылымының көпшілігінің, әсіре-
се гидротехникалық құрылымдардың 
физикалық нашарлауы жағдайында 
қоршаған ортаға, экономикаға, ин-
фрақұрылымға, халықтың денсаулығы 
мен тіршілігіне зиян келтіретін табиғи 
апаттардың жиілігі мен күші айтар-
лықтай артады. Жыл бойындағы тем-
пература дәрежесі өзгеріп, жылдық 
жауын-шашынның таралуы да бұзыла-
ды. Су объектілерінің гидрологиялық 
режимі өзгереді, яғни су ресурстары 
таулы өзендерде артып, жазықтық өзен-
дерінде төмендейді. Бұл оңтүстікте және 
шығыста сел және көшкін қаупінің ұлға-
юына, ал елдің батыс, солтүстік және 
орталық аймақтарында – шөлейттенуге 
әкелуі мүмкін. Алайда, ақыр соңында, 
жалпы су ресурстары азаяды, өйткені 
неғұрлым құрғақ және қатаң климатта 
булану мен суды тұтыну деңгейі артады. 
Экономиканың климатқа тәуелді сек-
торы ретінде ауыл шаруашылығы кли-
маттың өзгеруіне байланысты ең үлкен 
шығындарға ұшырайтын болады. Егістік 
алқаптар мен шабындықтар едәуір азай-
ып, дәнді дақылдардың өнімділігі төмен-
дейді және малдың өлім-жітімі көбейеді. 
Бұл елдегі азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп 
төндіреді.

Соңғы жылдары Қазақстанда климат-
тың өзгеруінің ықтимал экологиялық, 
экономикалық және әлеуметтік әсер-
лерін түсіну қабілетті артты. Бұл мәсе-
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Это поставит под угрозу продовольствен-
ную безопасность страны.

В последние годы в Казахстане улучши-
лось понимание потенциальных экологи-
ческих, экономических и социальных по-
следствий изменения климата. Проблема 
действительно стала актуальной и выходит 
на поверхность как на экспертном, так и на 
государственном уровне. Борьба с изме-
нением климата и его последствиями была 
объявлена одной из приоритетных задач 
правительства страны, которое активно 
поддерживает инициативы, направлен-
ные на внедрение «зеленой экономики» и 
развитие «зеленого бизнеса», в частности 
проекты, связанные с энергосбережением, 
энергоэффективностью и возобновляемой 
энергией. В 2016 году Казахстан ратифици-
ровал Парижское соглашение по клима-
ту, заявив о своем намерении сократить 
выбросы парниковых газов на 15% ниже 
уровня 1990 года к 2030 году и, условно, 
на 25% при дополнительной международ-
ной поддержке. Была принята Концепция 
перехода Республики Казахстан к «зеленой 
экономике» и утвержден соответствую-
щий план действий. Министерство энер-
гетики совместно с Программой развития 
ООН и другими международными партне-
рами разрабатывает национальный план 
адаптации к изменению климата. В Аста-
не создан Международный центр зеленых 
технологий и инвестиционных проектов, 
одной из основных целей которого явля-
ется привлечение инвестиций для внедре-
ния инновационных решений. Усовершен-
ствованная система торговли квотами на 
выбросы парниковых газов находится в 
процессе подготовки к полному запуску.

В то же время следует признать, что объ-
явленные планы по внедрению «зеленой 
экономики» остаются в основном на уров-
не деклараций и намерений, а принятые 
документы слабо разработаны с экономи-
ческой точки зрения – в частности, не рас-
считаны должным образом необходимые 
инвестиции и не определены источники 
финансирования. Правительство мало ин-

ле өзектілігін жоғалтпай отыр және са-
рапшылар деңгейінде де, мемлекеттік 
деңгейде де талқыланады. Климаттың 
өзгеруі мен оның салдарына қарсы күрес 
ел үкіметі басымдықтарының бірі ретін-
де жарияланды. Үкімет жасыл экономи-
каны енгізу және жасыл бизнесті дамыту, 
атап айтқанда, энергия үнемдеу, энергия 
тиімділігі және жаңартылатын энергия 
көздерін енгізу жөніндегі жобаларды 
белсенді қолдайды. 2016 жылы Қазақстан 
Климат жөніндегі Париж келісімін рати-
фикациялап, 2030 жылға қарай парни-
ктік газ шығарындыларын 1990 жылғы 
деңгейден 15%-ға, ал қосымша халықа-
ралық қолдау болған жағдайда шартты 
түрде 25%-ға төмендетуге ниет білдірді. 
Қазақстан Республикасының «жасыл» 
экономикаға көшу тұжырымдамасы қа-
былданды және тиісті шаралар жоспа-
ры бекітілді. Энергетика министрлігі БҰҰ 
Даму бағдарламасы және басқа да ха-
лықаралық серіктестермен бірлесіп кли-
маттың өзгеруіне бейімделудің ұлттық 
жоспарын әзірлеуде. Астанада «Халықа-
ралық жасыл технологиялар және ин-
вестициялық жобалар орталығы» КЕАҚ 
құрылды, оның басты мақсаты – иннова-
циялық бағдарламаларды жүзеге асыру 
үшін инвестицияларды тарту. Парниктік 
газ шығарындыларының кеңейтілген са-
уда жүйесі толығымен іске қосылып жа-
тыр.

Сонымен қатар, жасыл экономика-
ны іске асыру жөніндегі жарияланған 
жоспарлар негізінен декларациялар 
мен ниеттер деңгейінде қалып отыр, ал 
қабылданған құжаттар экономикалық 
тұрғыдан нашар дамыған. Атап айтқан-
да, қажетті инвестициялар дұрыс есеп-
телмеген және қаржыландыру көздері 
анықталмаған. Мемлекет жаңартыла-
тын энергия көздері, энергия тиімділігі 
және энергия үнемдеу жобаларына аз 
инвестиция салады және осы саладағы 
жобалардың көпшілігі халықаралық 
және шетелдік инвесторлар тарапынан 
қаржыландырылады. Монополиялық 
жағдайға сүйенген дәстүрлі энергетика 
өкілдері энергияны үнемдейтін техноло-
гияларды енгізіп, ағынды суларды тазар-
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вестирует в проекты по возобновляемым 
источникам энергии, энергоэффективно-
сти и энергосбережению, и большинство 
проектов в этой области финансируются 
международными и иностранными ин-
весторами. Между тем представители 
традиционной энергетической отрасли, 
опираясь на свои монопольные позиции, 
прикрываются внедрением энергосбере-
гающих технологий и установкой очистных 
сооружений с целью воспрепятствовать 
развитию альтернативной энергетики. Как 
это ни парадоксально, в Казахстане вопро-
сы охраны окружающей среды были пере-
даны Министерству энергетики, которое в 
силу своего функционального назначения 
не особо заинтересовано в содействии 
«зеленой экономике», поэтому в стране 
давно назрел вопрос создания независи-
мого природоохранного агентства.

Изменение климата – это быстро ме-
няющаяся реальность, которую, кажется, 
невозможно предотвратить, но вполне ре-
алистично сдержать ее последствия и при-
способиться к ним. Казахстану предстоит 
многое сделать для смягчения воздействия 
изменения климата. Прежде всего, необ-
ходимо создать адекватную наземную сеть 
гидрометеорологических наблюдений и 
проводить долгосрочные климатические 
исследования, на основе которых долж-
ны быть разработаны национальная кли-
матическая база данных и климатические 
карты, а также различные сценарии изме-
нения климата и реагирования. Это потре-
бует выделения значительных финансовых 
ресурсов и привлечения компетентного 
научного персонала. Более того, выпол-
нение обязательств, взятых Казахстаном 
по Парижскому соглашению, потребует 
структурных изменений в экономике. Это 
означает, что срочные меры в области 
управления рисками изменения климата 
должны быть интегрированы как в долго-
срочную стратегию развития страны, так и 
в отраслевые программы в форме четких 
планов действий по переходу к модели 
низкоуглеродного развития, увеличению 

ту қондырғыларын орнатамыз деп ба-
ламалы энергетиканы дамытуға кедергі 
жасайды. Парадоксикалық тұрғыдан 
алғанда, Қазақстанда экологиялық мәсе-
лелер Энергетика министрлігіне берілді, 
ол өзінің функционалды мақсаты бой-
ынша жасыл экономиканы дамытуға 
мүдделі емес, сондықтан елдегі тәуелсіз 
экологиялық мекемені құру мәселесі 
маңызды болып отыр.

Климаттың үлкен қарқынмен өзгеріп 
жатқаны шындық болып табылады және 
оның алдын алу мүмкін емес сияқты. 
Бірақ оның зардаптарын жеңілдетіп, 
оларға бейімделуге болады. Қазақстан 
климаттың өзгеруінің салдарын жұм-
сарту үшін көп нәрсе істеу керек. Ең ал-
дымен жерүсті гидрометеорологиялық 
бақылау желісін құрып, ұзақ мерзімді 
климаттық зерттеулер жүргізу қажет. 
Оның негізінде ұлттық климаттық де-
ректер базасы және климаттық карталар 
құрылуы керек, сондай-ақ климаттың 
өзгеруі мен оған жауап қатудың әртүр-
лі сценарийлері әзірленуі қажет. Бұл 
елеулі қаржы ресурстарын және құзы-
ретті ғылыми қызметкерлерді тартуды 
талап етеді. Сонымен қатар, Қазақстан-
ның Париж келісімі аясында алған мін-
деттемелерін орындауы экономикада 
құрылымдық өзгерістерді талап етеді. 
Яғни, климаттың өзгеруіне байланысты 
қауіптерді басқару саласындағы төтенше 
шаралар елдің ұзақ мерзімді даму стра-
тегиясына және БҰҰ-ның тұрақты даму 
мақсаттарына қатысты төменгі көміртек-
ті даму моделіне көшу, «жасыл» энергия 
үлесін ұлғайту және климаттың өзгеруі-
не бейімделу бойынша нақты іс-қимыл 
жоспарлары түрінде салалық бағдарла-
маларға интеграциялануы қажет.

Бейімделу жұмыстары ең алдымен 
экономиканың климатқа сезімтал секто-
ры ретінде ауыл шаруашылығында жүзе-
ге асырылуы тиіс. Басты іс-шаралар қата-
рында ресурстарды үнемдейтін басқару 
әдістерін қолдану, инновациялық ауыл 
шаруашылығы технологияларын енгізу, 
су ресурстарын ұтымды пайдалану және 
ауыл шаруашылық дақылдары әртарап-
тандыру т.б. жатады. Климаттың өзге-
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доли «зеленой энергии» и адаптации к из-
менению климата в соответствии с целями 
ООН в области устойчивого развития.

Основная адаптационная работа долж-
на проводиться в сельском хозяйстве как 
наиболее чувствительном к изменению 
климата секторе экономики. Приоритет-
ные меры включают использование ре-
сурсосберегающих методов управления, 
внедрение инновационных сельскохозяй-
ственных технологий, рациональное ис-
пользование водных ресурсов, диверси-
фикацию сельскохозяйственных культур и 
т.д. Чтобы сдерживать изменение климата, 
необходимо проводить восстановление 
лесного покрова и увеличивать лесные 
угодья, продвигать использование эколо-
гически чистых и низкоуглеродных тех-
нологий и процессов в промышленности, 
снижать ресурсоемкость производства и 
стимулировать сокращение, переработ-
ку и повторное использование отходов. 
Кроме того, необходимо изменить подхо-
ды к развитию инфраструктуры населен-
ных пунктов, внедрить новые стандарты 
в строительстве, реализовать программы 
тепловой модернизации нежилых и жилых 
зданий (теплоизоляция, учет и контроль 
тепла), перейти на более экологически чи-
стые модели общественного транспорта 
и коммерческих транспортных средств, а 
также ограничить чрезмерное использо-
вание частных транспортных средств.

Между тем следует признать, что из-
менение климата не признает националь-
ных границ и что, несмотря на различия 
в климатических условиях на территории 
государств Центральной Азии, в этой об-
ласти наблюдаются общие тенденции. 
Очевидно, что для достижения прогресса 
в борьбе с изменением климата в регио-
не, который является одним из наиболее 
уязвимых в мире с точки зрения глобаль-
ного потепления, усилий одной страны 
недостаточно. Чтобы добиться более или 
менее ощутимых результатов в этом на-
правлении, необходимы совместные дей-
ствия всех государств Центральной Азии, 

руімен күресу үшін ормандарды молайту 
шараларын жүргізу және орманды ау-
дандардың аумағын кеңейту, өндірістегі 
экологиялық таза және төмен көміртекті 
технологиялар мен процестерді пай-
далану, өндірістің ресурстық қарқын-
дылығын төмендету және қалдықтарды 
азайту, қайта өңдеу және қайта пайдала-
нуды ынталандыру қажет. Бұдан басқа, 
елді мекендердің инфрақұрылымын 
дамыту тәсілдерін өзгерту, құрылыста 
жаңа стандарттарды енгізу, тұрғын емес 
және тұрғын үйлерді жылулық жаңғырту 
бағдарламаларын іске асыру (жылуды 
оқшаулау, жылуды өлшеу және реттеу), 
қоғамдық және коммерциялық көлік 
құралдарының неғұрлым экологиялық 
қауіпсіз модельдеріне ауысу және жеке 
көлік құралдарын шамадан тыс пайдала-
нуды шектеу қажет.

Сонымен бірге, климаттың өзге-
руі ұлттық шекараларға байланысты 
емес екенін және Орталық Азия мем-
лекеттерінің аумағындағы климаттық 
жағдайлардың айырмашылықтарына 
қарамастан, осы салада ортақ үрдістер 
байқалатынын мойындау қажет. Жаһан-
дық жылыну жағдайында әлемдегі ең 
осал аймақтардың бірі болып табыла-
тын Орталық Азияда климаттың өзгеруі-
не қарсы күресте прогреске қол жеткізу 
үшін бір елдің ғана күш-жігері жеткіліксіз 
екені анық. Осы бағытта маңызды нәти-
желерге жету үшін барлық Орталық 
Азия мемлекеттерінің бірлескен іс-қи-
мылдары қажет және тек ресми мем-
лекетаралық деңгейде ғана емес, сон-
дай-ақ олардың кәсіби, академиялық, 
сарапшылық және бизнес-қауымда-
стықтары мен үкіметтік емес ұйымдары 
арасында да тығыз өзара әрекеттестік 
жүзеге асырылуы тиіс. Климаттың өзгеру 
мәселелері бойынша аймақтық диалог-
ты құру осы өзара әрекеттесудің мақсат-
тарын анық көрсетіп, климат тұрғысынан 
тұрақты болашақты қалыптастырудың 
ортақ көзқарасын қалыптастыруға мүм-
кіндік береді. Бұл аймақ елдерінің тиісті 
органдары, атап айтқанда метеороло-
гиялық қызметтері арасында ақпарат 
алмасуға мүмкіндік береді. Жалпы ай-
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и тесное взаимодействие должно осу-
ществляться не только на официальном 
межгосударственном уровне, но и между 
их профессиональными, академическими, 
экспертными и деловыми кругами, а также 
неправительственными организациями. 
Построение регионального диалога по во-
просам изменения климата позволит чет-
ко наметить цели такого взаимодействия и 
выработать общее видение климатически 
устойчивого будущего, позволяя обмени-
ваться информацией между соответству-
ющими ведомствами стран Центральной 
Азии, в частности, метеорологическими 
службами. В региональном контексте 
преждевременно говорить о разработке 
консолидированной стратегии по огра-
ничению выбросов парниковых газов и 
адаптации к изменению климата, но сто-
роны могли бы изучить возможности для 
совместных действий, например, в полу-
чении финансовой и технической помощи 
от Зеленого климатического фонда ООН 
и других донорских организаций. Кроме 
того, страны могли бы сотрудничать в по-
вышении осведомленности своих граждан 
об изменении климата и «зеленой эконо-
мике», а также в развитии культуры ответ-
ственного и эффективного потребления 
энергии, воды, товаров и продуктов пита-
ния, а также культуры раздельного сбора 
мусора среди населения.

мақ тұрғысынан парниктік газ шыға-
рындыларын шектеу және климаттың 
өзгеруіне бейімделу бойынша шоғыр-
ландырылған стратегияның дамуы тура-
лы айту әлі ерте. Бірақ тараптар мысалы, 
БҰҰ «Жасыл климат қоры» және басқа 
да донорлық ұйымдардан қаржылық 
және техникалық көмек алу үшін бірле-
скен іс-қимыл жасау мүмкіндігін зерттей 
алады. Сонымен қатар, елдер өз азамат-
тарының климаттың өзгеруі мен жасыл 
экономика туралы хабардарлығын арт-
тыру, сондай-ақ халық арасында энер-
гия, су, тауарлар және азық-түлік өнім-
дерін жауапты және тиімді пайдалану 
мәдениеті мен қоқысты бөлу мәдениетін 
қалыптастыру мәселесі бойынша өзара 
әрекеттесуі мүмкін.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

КЛИМАТ ӨЗГЕРІСІНІҢ РЕСЕЙ ЭКОНОМИКАСЫНА 
ЫҚТИМАЛ ӘСЕРІ

Канат Маханов*

В настоящее время легко заметить, что 
продолжающийся процесс изменения 
климата оказывает серьезное влияние на 
экосистему Земли, определяя тем самым 
многие аспекты человеческой деятельно-
сти. Например, во всем мире наблюдает-
ся тенденция к повышению температуры, 
которая может препятствовать глобаль-
ному росту за счет повышения эксплуа-
тационных расходов. По сути, глобальное 
изменение климата будет, вероятно, иметь 
серьезные последствия для мировой эко-
номики, нанося несоразмерный ущерб 
развивающимся странам.

Глобальное потепление является наи-
более точным и общепринятым терми-
ном, описывающим процесс изменения 
климата. Первоначально он был введен в 
1981 году и относится к наблюдаемому по-
вышению средней температуры на Земле. 
На сегодняшний день нет веского довода 
ставить под сомнение тот факт, что влия-
ние человека являлось основной причи-
ной наблюдаемого с середины 20-го века 
потепления. Несмотря на то, что суще-
ствуют различные прогнозы относитель-
но изменения температуры, большинство 
результатов исследований подтверждают 
высокую вероятность повышения средней 
температуры почти на 4,0°С к концу XXI 
века, что приведет к серьезным послед-
ствиям.

Воздействие изменения климата отли-
чается от страны к стране в зависимости 
от ее географического положения, кото-
рое является неизменным, и от деятельно-
сти человека, такой как уровень развития 
инфраструктуры, темпы экономического 
роста и другие факторы, которые могут 
измениться. Поэтому неудивительно, что 
в России наблюдается большой интерес 

Қазіргі таңда болып жатқан климат-
тың өзгеру процесі жердің экожүйесіне 
үлкен әсер етіп, адамзат тіршілігінің көп-
теген аспектілерін айқындайтынын бай-
қауға болады. Мысалы, әлемдегі орташа 
температураның көтерілуі түрлі опера-
циялық шығыстарды арттыруда. Бұл өз 
кезегінде жаһандық экономикалық өсуді 
баяулатуы мүмкін. Шын мәнінде, жаһан-
дық климаттың өзгеруі дамушы елдерге 
әр түрлі дәрежеде зиян келтіріп, әлемдік 
экономикаға ауыр зардаптар әкелуі мүм-
кін.

Жаһандық жылыну – климаттың өз-
геру процесін сипаттайтын ең дәл және 
жалпыға ортақ термин болып табылады. 
Алғаш рет 1981 жылы енгізілген тер-
мин жердің орташа температурасының 
көтерілуін білдіреді. XX ғасырдың орта-
сынан бері байқалып отырған жылыну-
дың негізгі себептерінің бірі адами фак-
тор болып табылады. Температураның 
өзгеруіне қатысты түрлі болжамдар ай-
тылып жатса да, зерттеу нәтижелерінің 
көбісі XXI ғасырдың аяғына таман ор-
таша температураның шамамен 4°C-қа 
жоғарылау ықтималдығын растайды. Бұл 
ауыр салдарға алып келуі мүмкін.

Климаттың өзгеруі тұрақты геогра-
фиялық жағдайға және инфрақұрылым-
ның даму деңгейі, экономикалық өсу 
қарқыны және басқа да айнымалы ада-
ми факторларға байланысты әр елге әр 
түрлі деңгейде әсер етеді. Сондықтан 
Ресейде климаттың өзгеруіне қатысты 
зерттеулерге үлкен қызығушылық та-
нытылып отырғаны таңқаларлық жәйт 
емес. Климат зоналарының барлығы 
дерлік қамтылған және жер көлемі 17,1 
млн. шаршы шақырым болатын Ресей 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. username1006@gmail.com
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к изучению изменения климата. На са-
мом деле, при общей площади 17,1 млн. 
км2, охватывающей почти все климатиче-
ские зоны, Россия имеет самую обшир-
ную и разнообразную географию среди 
всех стран. Более того, Россия – северная 
страна, большая часть территории кото-
рой находится в высоких широтах. Около 
60-65%, или 10,7 млн. км2, территории Рос-
сии покрыто вечной мерзлотой, что со-
ставляет 30,6% от общей площади вечной 
мерзлоты в мире. В свете этого существуют 
различные подходы к оценке того, как из-
менение климата повлияет на экономику 
России.

На деле есть ряд исследований, которые 
поддерживают идею о том, что глобальное 
изменение климата на самом деле выгодно 
для России с экономической точки зрения. 
В случае реализации сценарий умеренно-
го изменения климата для температуры 
может обеспечить рост российского ВВП 
на 0,8-2,3% к 2050 году и далее. Сторон-
ники идеи, что Россия выиграет от изме-
нения климата, утверждают следующее: 
из-за более теплого климата будет более 
длинный вегетационный период и уве-
личенные площади пахотных земель, что 
приведет к процветающему сельскому хо-
зяйству; изменение климата может снизить 
затраты на добычу полезных ископаемых в 
районах вечной мерзлоты; более высокие 
температуры могут снизить потребность в 
энергии, особенно зимой. Одним из наи-
более убедительных аргументов в пользу 
продолжающегося изменения климата 
является возможность увеличить движе-
ние судов по так называемому Северному 
морскому пути. При нынешних темпах по-
вышения температуры Северный морской 
путь может стать судоходным круглый год 
к 2030-м годам, что приведет к снижению 
транспортных расходов из России в Азию 
и Северную Америку.

Однако, согласно противоположной 
точке зрения, нынешнее глобальное изме-
нение климата окажет пагубное суммар-
ное экономическое влияние на Россию. 
Недавние исследования изменения кли-
мата показывают, что климатические ано-
малии в России в 1,5-2 раза интенсивнее, 
чем в странах с более умеренным и более 

әлемнің басқа елдерімен салыстырған-
да кең байтақ аумағымен және геогра-
фиялық әр алуандығымен ерекшеле-
неді. Сонымен қатар, Ресей аумағының 
басым бөлігі солтүстік жарты шарда, 
жоғары ендіктерде орналасқан. Ресей 
аумағының шамамен 60-65%-ын неме-
се 10,7 млн. шаршы шақырымын мәңгі 
тоң басқан, бұл әлемнің жалпы мәңгі тоң 
аймағының 30,6%-ын құрайды. Осыған 
байланысты, климаттың өзгеруінің Ре-
сей экономикасына қалай әсер ететінін 
бағалау үшін әр түрлі талдаулар жүр-
гізілуде.

Жаһандық климаттың өзгеруі Ресей 
үшін экономикалық тұрғыдан тиімді 
екендігі туралы пікірді қолдайтын бірқа-
тар зерттеулер бар. Климаттың қалыпты 
өзгеру сценарийі орындалатын болса, 
Ресейдің ЖІӨ 2050 жылға қарай 0,8-
2,3%-ға өсуі мүмкін. Климаттың өзгеруі 
Ресейге пайда тигізетіні туралы пікірдің 
жақтаушылары мынаны айтады: климат-
тың жылынуы себебінен өсіп-өну кезеңі 
ұзарып, егістік алқаптары кеңейеді, бұл 
ауыл шаруашылығының өркендеуіне 
әкеледі; климаттың өзгеруі мәңгі тоң ай-
мақтарда минералдық ресурстарды өн-
діру шығындарын азайтуы мүмкін; тем-
ператураның жоғарылауы, әсіресе, қыс 
айларында энергия тұтынуды төмендетуі 
мүмкін. Климаттың өзгеруі пайда тигі-
зетініне қатысты ең айқын дәлелдердің 
бірі – Солтүстік теңіз жолы арқылы кеме 
қатынасының ұлғаю мүмкіндігі. Тем-
ператураның ағымдағы өсу қарқыны 
сақталатын болса, 2030 жылға қарай 
Солтүстік теңіз жолы арқылы жыл бойы 
кемемен өтуге мүмкіндік туындайды. Бұл 
Ресейден Азия мен Солтүстік Америкаға 
тасымалдау құнын төмендетуі мүмкін.

Алайда, бұл пікірге қарсылық білдір-
гендер жаһандық климаттың өзгеруі 
Ресейге зиян келтіретінін алға тартуда. 
Климаттың өзгеруіне қатысты соңғы 
зерттеулер көрсеткендей, климаттық 
ауытқулар қоңыржай және жылы кли-
матты елдерге қарағанда Ресейде 1,5-2 
есе қарқынды. Бұл Ресейдің солтүстік-
те орналасуы мен кең территориясына 
байланысты болып отыр. Ресей гидро-
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теплым климатом. Это явление объясня-
ется крайним северным расположением 
и обширной географией России. Так, по 
данным Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды России, средняя температура в Рос-
сии выросла на 1,29°C в течение XX века, 
а средний мировой рост за последние 150 
лет составил всего 0,74°C. Это делает Рос-
сию более подверженной экстремальным 
погодным условиям, чем большинство 
других стран, и увеличивает ее экономи-
ческие потери. Например, согласно офи-
циальной статистике, засуха 2010 года в 
России вызвала экономический ущерб, 
равный 1,2% ВВП. Хотя повышение темпе-
ратуры в основном благоприятно для ме-
нее населенных районов Северной России, 
Сибири и Дальнего Востока, оно приводит 
к экономическим потерям в густонаселен-
ных южных регионах страны. По послед-
ним оценкам, опустынивание затрону-
ло более 100 млн. гектаров. Повышение 
температуры верхнего слоя почвы зоны 
вечной мерзлоты является еще одним 
крупным экономическим риском для Рос-
сии. Деградация вечной мерзлоты из-за 
потепления климата, вероятно, приведет 
к серьезному ущербу для инфраструкту-
ры, увеличивая расходы на ее обслужи-
вание. Следует отметить, что объекты вы-
сокой экономической значимости, такие 
как Билибинская атомная электростанция, 
расположенная в Чукотском регионе, и 
большинство газовых и нефтепроводов в 
Сибири и на Дальнем Востоке необходимо 
будет крепить в грунте более прочно из-за 
сокращения вечной мерзлоты.

К сожалению, нет официальной ста-
тистики об экономических потерях, вы-
званных непосредственно последствиями 
глобального изменения климата. Соглас-
но оценкам, умеренный сценарий мо-
жет привести к снижению ВВП России на 
0,7-2,0%. Однако, поскольку текущие ко-
лебания температуры часто превышают 
умеренный сценарий, небольшой сдвиг 
в сторону более пессимистичного сцена-
рия может фактически привести к сниже-
нию ВВП России на 2,5-4,0% к 2050 году. 
Кроме того, существуют также косвенные 
потери, связанные со снижением произ-

метеорология және қоршаған орта мо-
ниторингі бойынша федералды қыз-
метінің деректеріне сәйкес, XX ғасырда 
Ресейдегі орташа температура 1,29°C-қа 
артты, ал соңғы 150 жылдағы орташа 
әлемдік көрсеткіш 0,74°C-ты құрайды. 
Бұл Ресейді басқа елдерге қарағанда 
төтенше ауа райы жағдайына қатысты 
осалдығын  арттырып, экономикалық 
шығындарды көбейтеді. Мысалы, ресми 
статистикаға сәйкес, 2010 жылы Ресей-
дегі құрғақшылық ЖІӨ-нің 1,2%-ына тең 
экономикалық шығындарға себеп бол-
ды. Температураның өсуі Солтүстік Ре-
сей, Сібір және Қиыр Шығыстағы аз елді 
мекендер үшін қолайлы болғанымен, 
елдің халық тығыз орналасқан оңтүстік 
аймақтарында экономикалық шығын-
дарға әкеледі. Соңғы болжамдарға сәй-
кес, елдің 100 миллион гектардан астам 
жері шөлге айналуда. Мәңгі тоң аймағы-
ның жоғарғы қабатында температура-
ның көтерілуі Ресей үшін тағы бір үлкен 
экономикалық қауіп болып табылады. 
Климаттың жылынуына байланысты 
мәңгі тоңның бұзылуы инфрақұрылымға 
зиян келтіріп, техникалық қызмет көр-
сету шығындарын арттыруы мүмкін. 
Чукотка автономиялық округінде орна-
ласқан Билибино АЭС сияқты экономи-
калық тұрғыдан маңызды объектілерді, 
сондай-ақ Сібір және Қиыр Шығыстағы 
көптеген газ және мұнай құбырларын 
мәңгі тоңның жібуіне байланысты жер 
бетіне мықтап бекітуге тура келеді.

Өкінішке орай, жаһандық климаттың 
өзгеруінің әсеріне тікелей байланысты 
экономикалық шығындар туралы ресми 
статистика жоқ. Болжамдарға сәйкес, қа-
лыпты жағдай сценарийі Ресейдің ЖІӨ-
нің 0,7-2%-ға төмендеуіне әкелуі мүм-
кін. Алайда, ағымдағы температураның 
құбылмалылығы қалыпты сценарийден 
асқандықтан, одан да жаман сценарий-
ге қарай шамалы ойысса 2050 жылға 
қарай Ресей ЖІӨ-ін 2,5-4%-ға төменде-
туі мүмкін. Сонымен қатар, өнімділіктің 
төмендеуі, көші-қон және биологиялық 
әр алуандықтың жоғалуына байланы-
сты жанама шығындар да бар. Жаһан-
дық климаттың өзгеруінен туындайтын 



142

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

водительности, миграцией и потерей био-
разнообразия. Есть надежда, что многие 
из негативных последствий и экономи-
ческих потерь от глобального изменения 
климата зависят от способности стран 
смягчить риски путем инвестирования в 
экологически чистые технологии, развитие 
альтернативной энергетики и экологиче-
ски чистой инфраструктуры. В 2017 году 
Международный валютный фонд оценил 
возможности России в преодолении по-
следствий глобального потепления в 0,58 
из 1,0. Принимая во внимание тот факт, что 
для развивающихся стран этот показатель 
составляет 0,45, а для развитых – 0,72, воз-
можности России противостоять послед-
ствиям изменения климата значительно 
выше по сравнению с развивающимися 
странами, но все же ниже, чем в развитых 
государствах.

В заключение стоит отметить отсутствие 
как полных данных, так и экономических 
моделей, которые бы учитывали все пе-
ременные при оценке воздействия изме-
нения климата на экономический рост. 
Последствия изменения климата все еще 
крайне непредсказуемы из-за сложности 
экосистемы Земли в целом. Тот факт, что 
значительная часть России непригодна для 
экономической деятельности из-за экстре-
мально холодных климатических условий, 
заставляет многих поддаться соблазну по-
лагать, что постепенное повышение сред-
ней температуры экономически выгодно 
для России. Однако более глубокий анализ 
этого кейса раскрывает множество допол-
нительных рисков и ловушек, указываю-
щих на то, что фактические экономические 
потери, вызванные изменением климата, 
будут гораздо более серьезными, чем это 
может показаться на первый взгляд. Тем не 
менее, окончательное экономическое воз-
действие изменения климата определяет-
ся не только географией. При надлежащих 
инвестициях и проведении соответству-
ющей экономической политики Россия 
может значительно уменьшить движущие 
силы глобального потепления и преодо-
леть негативные последствия изменения 
климата.

жағымсыз әсерлер мен экономикалық 
шығындардың көпшілігі елдердің эколо-
гиялық таза технологияларды инвести-
циялау, баламалы энергетиканы және 
экологиялық таза инфрақұрылымды 
дамыту арқылы қауіптерді азайту мүм-
кіндіктеріне байланысты. 2017 жылы 
Халықаралық Валюта Қоры Ресейдің 
жаһандық жылынудың салдарымен 
күресу қабілетін 1-ден 0,58 деңгейінде 
бағалады. Дамушы елдер үшін бұл көр-
сеткіш 0,45, ал дамыған елдер үшін 0,72 
екенін ескере отырып, Ресейдің кли-
маттың өзгеруіне қарсы тұру қабілеті 
дамушы елдермен салыстырғанда әл-
деқайда жоғары, бірақ дамыған мем-
лекеттерге қарағанда әлдеқайда төмен 
екенін байқауға болады.

Қорытындылай келе, климаттың өз-
геруінің экономикалық өсуге әсерін 
болжау кезінде барлық айнымалы мән-
дерді есепке алатын толық деректер 
мен экономикалық модельдер жоқ. Жер 
экожүйесінің күрделілігіне байланысты 
климаттың өзгеруінің салдарына қа-
тысты нақты болжамдар жасау мүмкін 
емес. Ресей аумағының көп бөлігі аса 
суық климат жағдайларына байланысты 
экономикалық белсенділікке жарамсыз 
болғандықтан, көптеген адамдар орташа 
температураның біртіндеп көтерілуі Ре-
сей үшін экономикалық жағынан тиімді 
екеніне сенеді. Дегенмен, ахуалды терең 
талдау арқылы климаттың өзгеруінен 
туындайтын экономикалық шығындар-
дың әлдеқайда ауыр болатындығын көр-
сететін бірқатар қауіп-қатерлерді көруге 
болады. Дегенмен, климаттың өзгеруінің 
түпкілікті экономикалық әсері тек гео-
графиялық орналасумен анықталмайды. 
Дұрыс инвестициялар мен экономи-
калық саясатты қалыптастыра отырып, 
Ресей жаһандық жылынудың себептерін 
едәуір жеңілдетіп, климаттың өзгеруінің 
теріс салдарын еңсеруі мүмкін.



СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 

МИГРАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЕВРАЗИИ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРР

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОГО ПОТОКА В ЕВРОПУ
ЕУРОПАҒА КӨШІ-ҚОН АҒЫНЫНЫҢ ЖАҢА ҮРДІСТЕРІ  

Женгизхан Жаналтай*

Гражданская война в Сирии вызвала 
один из самых больших миграционных по-
токов со времен Второй мировой войны и 
вынудила более 13 млн. человек покинуть 
свои дома. Из них около 6,6 млн. человек 
переселились в другие районы страны, а 
более 5,6 млн. человек нашли убежище в 
соседних странах, причем 3,6 млн. из них 
в настоящее время проживают в Турции. 
Масштабы миграционного потока распро-
странились за пределы региона в Север-
ную Африку, Турцию и, наконец, на евро-
пейский континент. Считается, что с начала 
конфликта примерно 1,6 млн. беженцев 
нелегально достигли Европы, и основ-
ные миграционные потоки имели место 
в 2015 и 2016 годах, когда конфликт в Си-
рии обострился. Большинство мигрантов 
использовали маршруты Турция-Греция и 
Ливия-Италия в качестве основных путей 
попадания на континент, а некоторые так-
же стремились достичь Европы, проникая 
в Болгарию и Испанию.

Из-за своей непосредственной близо-
сти к Сирии и более безопасных условий 
въезда в страну через Турцию Греция стала 
основным местом проникновения в Евро-
пу. В 2015 году 856 723 человека достигли 
Европы по маршруту Турция-Греция, что 
составило 85% от общего числа прибыв-
ших. С подписанием 19 апреля 2016 года 
соглашения о беженцах между Турцией и 
ЕС турецкие силы береговой охраны уси-
лили контроль над побережьем страны и 
значительно сократили количество про-
ходов из Турции в Грецию: ежедневные 
прибытия в Грецию сократились с 1700 
человек в день в январе 2016 года до 30 
в сентябре 2017 года. Строгий контроль 
на этом маршруте вынудил мигрантов, 
которые пытаются добраться до Европы, 
использовать маршрут Ливия-Италия, ко-
торый является более опасным по сравне-

Сириядағы азаматтық соғыс Екінші 
дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең үлкен 
көші-қон ағындарының біріне себеп 
болып, 13 миллионнан астам адамды 
баспаналарын тастап кетуге мәжбүр етті. 
Олардың 6,6 миллионы ел ішінде қоныс 
аударса, Түркияға барып қоныстанған 
3,6 миллионын қосқанда жалпы 5,6 мил-
лионнан астамы көрші елдерге бас са-
уғалады. Көші-қон ағынының ауқымы 
аймақтан тысқары жерлерге – Солтүстік 
Африкаға, Түркияға және Еуропа құр-
лығына таралды. Қақтығыстың баста-
луынан бері 1,6 миллионға жуық босқын 
Еуропаға заңсыз жолмен жетті, ал негіз-
гі көші-қон ағындары 2015 және 2016 
жылдары Сирияда қақтығыстар ушығып 
кеткен кезде орын алды. Босқындардың 
көбі Түркия-Грекия мен Ливия-Италия 
бағыттарын негізгі жол ретінде пайда-
ланса, кейбіреулері Болгария мен Испа-
ния елдеріне кіру арқылы Еуропаға же-
туді көздеген.

Сирияға жақын орналасуы мен Түркия 
арқылы елге қауіпсіз жолмен кіру мүм-
кіндігіне байланысты Грекия Еуропаға 
өтудің басты нүктесіне айналды. 2015 
жылы Еуропа аумағына Түркия-Грекия 
бағыты арқылы 856,723 адам кірді, бұл 
жалпы келушілердің 85%-ын құрады. 
2016 жылғы 19 сәуірде Түркия мен Еу-
ропа Одағы (ЕО) арасындағы Босқындар 
туралы келісімге қол қойылғаннан кейін 
Түрік жағалау қорғаныс күштері елдің 
жағалауларындағы бақылауды күшейтіп, 
Түркиядан Грекияға өткен босқындар са-
нын айтарлықтай қысқартты. Осылайша, 
Грекияға күнделікті келген босқындар 
саны 2016 жылғы қаңтарда 1,700 болса, 
2017 жылдың қыркүйек айында 30-ға 
дейін төмендеді. Бұл бағыт бойындағы 
қатаң бақылауға байланысты Еуропаға 
жеткісі келген босқындар Түркия-Грекия 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ccanaltay@hotmail.com
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нию с направлением Турция-Греция. На-
чиная с 2016 года, миграционный поток в 
основном сместился к маршруту Ливия-И-
талия и Центрально-средиземноморскому 
маршруту, где число прибывших увеличи-
лось с 153 842 человек в 2015 году до 181 
436 в 2016 году.

Вместо того чтобы проходить через ста-
бильную и безопасную страну, как Турция, 
им приходится пересекать такую страну, 
которая только что оправилась от кон-
фликта, как Ливия, где признанное ООН 
правительство в Триполи имеет ограни-
ченный контроль над территорией страны. 
Кроме того, по сравнению с Восточно-сре-
диземноморским маршрутом показатели 
смертности на Центрально-средиземно-
морском маршруте намного выше из-за 
более длинного расстояния и использо-
вания контрабандистами надувных лодок 
в попытке избежать захвата ливийскими и 
итальянскими силами береговой охраны. 
В 2016 году уровень смертности на Вос-
точно-средиземноморском маршруте со-
ставлял 1 на 88 человек, тогда как смерт-
ность на Центрально-средиземноморском 
маршруте была почти вдвое выше – одна 
смерть на каждые 47 прибывающих.

В конце концов, эта новая тенденция 
в проблеме нелегальной миграции заста-
вила итальянских чиновников более тес-
но сотрудничать с ливийскими властями. 
3 февраля 2017 года премьер-министр 
Италии Паоло Джентилони и премьер-ми-
нистр Ливии Файез Серрадж подписали 
соглашение об уменьшении миграцион-
ного потока, и Италия согласилась напра-
вить 220 млн. евро в Ливию, чтобы под-
держать усилия ливийского правительства 
по сдерживанию миграционного притока 
из Ливии в Италию. В соответствии с согла-
шением, наряду с финансовой помощью, 
Италия будет обучать ливийские силы бе-
реговой охраны и содействовать строи-
тельству лагерей беженцев в Ливии.

Согласно международному праву, если 
нелегальные мигранты будут пойманы в 
пределах ливийской морской границы, их 
можно отправить обратно в Ливию. Одна-
ко если они захвачены в международных 
водах, их необходимо доставить в Италию 

бағытына қарағанда әлдеқайда қауіпті 
Ливия-Италия бағытын пайдалануға 
мәжбүр болды. 2016 жылдан бері көші-
қон ағыны Ливия-Италия бағыты мен 
Орталық Жерорта теңізіне ауысты. Бұл 
бағыт арқылы өткен босқындар саны 
2015 жылы 153,842 болса, 2016 жылы 
181,436-ға дейін өсті.

Тұрақты әрі қауіпсіз ел саналатын 
Түркия арқылы өтудің орнына, босқын-
дарға қақтығыстан енді қалпына келіп 
жатқан Ливия арқылы өтуге тура келеді. 
Мұнда Біріккен Ұлттар Ұйымы тара-
пынан мойындалған Триполи үкіметінің 
ел аумағына ықпал етуі шектелгенін атап 
өткен жөн. Сонымен қатар, Шығыс Же-
рорта теңізі бағытына қарағанда Орта-
лық Жерорта теңізіндегі өлім-жітім саны 
әлдеқайда жоғары болды. Себебі бұл 
бағытпен жүру қашықтығы әлдеқайда 
ұзын, сондай-ақ босқындар ливиялық 
және итальяндық жағалау қорғаныс 
күштері қолданатын радарға көрінбеу 
үшін үрлемелі қайықтарды пайдалана-
ды. 2016 жылы Шығыс Жерорта теңізін-
дегі өлім-жітім көрсеткіші 88 адамға 
1 болса, Орталық Жерорта теңізіндегі 
өлім-жітім көрсеткіші әрбір 47 келушіге 
бір өлімді құрап, шамамен екі есе жоға-
ры болды.

Заңсыз көші-қон мәселесіндегі осы 
жаңа үрдіске байланысты итальяндық 
лауазымды тұлғалар Ливия билігімен 
тығыз жұмыс істеуге мәжбүр болды. 
2017 жылдың 3 ақпанында Италия 
Премьер-министрі Паоло Джентилони 
мен Ливия Премьер-министрі Файез 
Серраж көші-қон ағынын азайту тура-
лы келісімге қол қойды. Италия Ливия 
үкіметінің Ливиядан Италияға көші-қон 
ағынын тоқтату бойынша күш-жігерін 
қолдау мақсатында Ливияға 220 мил-
лион еуро көлемінде қаражат жіберуге 
келісті. Келісімге сәйкес, Италия қаржы-
лай көмекпен қатар, Ливия жағалау 
қорғаныс күштерін оқытуға және Ливи-
ядағы босқындар лагерлерінің құрылы-
сына үлес қосатын болады.

Халықаралық құқыққа сәйкес, егер 
заңсыз мигранттар Ливия теңізінің ше-
карасында ұсталса, олар Ливияға қай-
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для обработки их просьб о предоставле-
нии убежища. Из-за большого числа при-
бывших процессуальный период занима-
ет довольно много времени, и в течение 
этого срока беженцы селятся в лагерях 
беженцев в Италии. Можно сказать, что 
усилия итальянских и ливийских властей, 
безусловно, улучшили способность сил 
береговой охраны ловить больше мигран-
тов, но они не решили проблему нелегаль-
ного потока миграции.

Более того, ситуация в случае Ливии 
была более сложной, чем в случае Турции. 
В то время как большинство мигрантов, 
использовавших маршрут Турция-Греция, 
были сирийцами, спасавшимися от граж-
данской войны в поисках более безопас-
ных и лучших условий жизни, большинство 
нелегальных мигрантов, использовавших 
маршрут Ливия-Италия, были в основном 
трудовыми мигрантами из Северной Аф-
рики, Ближнего Востока и таких стран, как 
Афганистан и Пакистан, которые бежали 
от бедности. Еще одна проблема заключа-
лась в том, что перевозка мигрантов стала 
прибыльным бизнесом для контрабанди-
стов. Сообщается, что мигранты платили 
контрабандистам как минимум 1000 долл. 
на человека, что способствовало увеличе-
нию числа прибывших из Ливии в Италию.

Эта тенденция сохранялась до июля 
2017 года, когда правительство в Трипо-
ли заключило сделку с Ахмедом аль-Да-
ббаши, также известным как Аль-Амму 
(«Дядя»), главным контрабандистом в го-
роде Сабрата, который является центром 
контрабандистов, перевозящих нелегаль-
ных мигрантов, в Ливии. После сделки 
ежемесячные прибытия в Италию резко 
сократились с 22 993 в июне 2017 года до 
3914 в августе 2017 года, а в 2018 году по-
казатели стабилизировались на отметке 
около 1 тыс., увеличившись лишь пример-
но до 3 тыс. в летний период. Однако, хотя 
эта сделка резко сократила число прибы-
вающих в Европу, миграционный поток 
изменил свой курс на более диверсифи-
цированные маршруты, особенно после 
соглашения между Турцией и ЕС. С закры-
тием двух основных маршрутов мигранты 
сместились в сторону нескольких разных 

тарылуы мүмкін. Халықаралық сулар-
да ұсталған жағдайда, баспана алуға 
өтініштерін қарастыру үшін оларды Ита-
лияға әкелу керек болады. Босқындар-
дың саны көп болғандықтан өтініш қа-
растыру кезеңі өте ұзақ уақытқа созылуы 
мүмкін және осы кезеңде босқындар 
Италиядағы босқындар лагерінде тұра-
ды. Итальяндық және ливиялық биліктің 
күш-жігері жағалау қорғаныс күштеріне 
көбірек босқындарды ұстауға көмекте-
скенімен, заңсыз көші-қон ағыны мәсе-
лесін шеше алмады.

Сонымен қатар, Ливиядағы жағдай 
Түркиядағы жағдайға қарағанда күрделі 
болды. Түркия-Грекия бағытын пайдала-
натын мигранттардың көпшілігі қауіпсіз 
және жақсы өмір сүру жағдайларын із-
деп, азаматтық соғыстан қашқан сири-
ялықтар болса, Ливия-Италия бағытын 
пайдаланатын заңсыз босқындардың 
көпшілігі негізінен Солтүстік Африка, 
Таяу Шығыс, Ауғанстан және Пәкістан 
сияқты елдердегі кедейліктен қашып 
келген мигранттар болып табылады. 
Тағы бір мәселе – көшіп-қонушыларды 
тасымалдаудың адам контрабандашы-
лары үшін пайдалы бизнеске айналуы. 
Көшіп-қонушылар контрабандашыларға 
адам басына кемінде 1,000 доллар тө-
леген, бұл Ливиядан Италияға келген 
босқындар санының көбеюіне ықпал 
етті.

Бұл үрдіс 2017 жылдың шілдесіне 
дейін, яғни Триполи үкіметі Ливиядағы 
контрабандашылардың орталығы бо-
лып табылатын Сабрата қаласындағы 
ең ірі контрабандашы – әл-Амму (Аға) 
деген атпен танымал Ахмед әл-Дабба-
шимен келісім жасасқанға дейін жалға-
сты. Келісім жасалғаннан кейін Италияға 
келетін айлық мигранттар саны 2017 
жылғы маусымда 22,993-ті құраса 2017 
жылғы тамыз айында 3,914-ке дейін 
төмендеді. 2018 жылы бұл көрсеткіш ша-
мамен 1,000-ға түсіп, жаз маусымында 
шамамен 3,000-ға дейін артты. Алайда 
аталмыш келісімнің арқасында Еуропаға 
келген босқындар саны күрт азайға-
нымен, көші-қон ағымы, әсіресе Түрки-
я-ЕО келісімі жасалғаннан кейін әртүрлі 
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маршрутов, и Испания, куда проникли 
54 099 человек, что в 2,5 раза больше по 
сравнению с предыдущим годом, стала 
главным пунктом пересечения границы. 
В течение января-октября 2018 года на 
долю Испании приходилось 44% всех при-
бывших в Европу беженцев. Кроме того, 
количество прибывших в Грецию значи-
тельно увеличилось – с 28 340 человек в 
2017 году до 43 135 человек в 2018 году.

Хотя благодаря соглашению между 
Турцией и ЕС о беженцах количество при-
бывающих из Турции в Грецию резко со-
кратилось, из-за строгого контроля своих 
границ со стороны Венгрии открытие кон-
трабандистами нового маршрута через 
Албанию в Хорватию превратило Балканы 
в новый транзитный маршрут вглубь Евро-
пы. Эта новая тенденция в процессе неле-
гальной миграции оказала еще большее 
давление на Грецию как на место проник-
новения в Европу. Согласно зарегистриро-
ванным нерегулярным сообщениям о за-
держаниях в период с января по октябрь 
2018 года, число мигрантов, задержанных 
в балканских странах, быстро увеличилось, 
причем Босния и Герцеговина лидирует с 
20 879 беженцами, по сравнению с 812 
за тот же период 2017 года. Такую же тен-
денцию к увеличению можно увидеть в 
других балканских странах, как Словения, 
Сербия, Хорватия и Черногория, где были 
задержаны 7456, 7257, 6152 и 4071 ми-
грантов соответственно.

Нынешние тенденции показывают, что 
миграционный поток с точки зрения про-
филей мигрантов стал представлять собой 
смесь сирийцев и трудовых мигрантов из 
разных стран, в основном североафри-
канских. Что касается предпочтительного 
пути, то маршрут Ливия-Италия разделил-
ся на две части: некоторые добираются до 
Гибралтара и проникают в Испанию, в то 
время как другие используют новые тран-
зитные коридоры на Балканах, стремясь 
достичь Албании через Грецию, чтобы 
добраться до внутренних районов Европы.

бағыттарға өзгерді. Екі негізгі бағыт жа-
былған соң, мигранттар түрлі бағыттарға 
ауысты және 54,099 мигрантпен Испания 
негізгі кіру нүктесіне айналды. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 2,5 есе көп. 2018 
жылдың қаңтар-қазан айларында Испа-
нияға келген мигранттар Еуропаға кел-
ген жалпы мигранттар санының 44%-ын 
құрады. Сонымен қатар, Грекияға келген 
мигранттар саны да 2017 жылы 28,340 
болса, 2018 жылы 43,135-ке дейін өсті.

Түркия-ЕО Босқындар туралы келісімі 
нәтижесінде Түркиядан Грекияға кел-
ген босқындар саны күрт азайғанымен, 
адам контрабандашылары тарапынан 
Албаниядан Хорватияға жаңа бағыт-
тың ашылуы Балқандарды Еуропаның 
ішкі аймақтарына өтудің жаңа транзит-
тік бағытына айналдырды. Венгрияның 
өз шекараларын қатаң бақылауда ұста-
уы да бұл үрдіске әсерін тигізгенін атап 
өткен жөн. Заңсыз көші-қондағы бұл 
жаңа үрдіс Еуропаға кіру нүктелерінің 
бірі ретінде Грекияға көбірек қысым 
жасайды. 2018 жылдың қаңтар-қазан 
айларында тіркелген тәртіпсіздік тура-
лы есептерге сәйкес, Балқан елдерінде 
ұсталған мигранттардың саны тез арту-
да. Бұл елдер арасында 20,879 адамды 
ұстаған Босния-Герцеговина көш бастап 
келеді. Бұл көрсеткіш 2017 жылдың 
осындай кезеңінде 812 адамды құраған 
болатын. Словения, Сербия, Хорватия 
және Черногория сияқты басқа Балқан 
елдерінде ұқсас үрдісті көруге болады. 
Бұл елдерде тиісінше 7,456, 7,257, 6,152 
және 4,071 мигрант ұсталды. 

Ағымдағы үрдістер мигрант профиль-
дері бойынша көші-қон ағыны сири-
ялықтар мен әртүрлі елдерден, әсіресе, 
Солтүстік Африкадан келген еңбек ми-
гранттарының қоспасы болғанын көр-
сетеді. Таңдалған жолға келсек, Ливи-
я-Италия бағыты екі бөлікке бөлінген. 
Кейбіреулер Гибралтарға жеткен соң Ис-
панияға өтсе, басқалары Еуропаның ішкі 
аймақтарына өту үшін Грекия арқылы 
Албанияға жетуді көздеп, Балқандағы 
жаңа транзиттік дәліздерді қолдануда.
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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: ТУРЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ НОВУЮ 
ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ВОЛНУ МИГРАЦИИ

СИРИЯ ДАҒДАРЫСЫ: ТҮРКИЯ ЖАҢА ЫҚТИМАЛ КӨШІ-ҚОН 
ТОЛҚЫНЫНЫҢ АЛДЫН АЛДЫ  

Женгизхан Жаналтай*

За семь лет гражданская война в Си-
рии вынудила более 13 млн. сирийцев 
покинуть свои дома из-за проблем без-
опасности. По состоянию на 27 сентября 
2018 года, 5 628 350 человек их них ищут 
убежища за границей, согласно данным 
Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ), в том числе 
почти миллион сирийцев, которые реши-
ли добраться до Европы в поисках более 
безопасной и лучшей жизни. Около 6,6 
млн. сирийских беженцев переселились в 
более безопасные районы страны.

Этот миграционный поток вызвал се-
рьезный миграционный кризис, который 
охватил Ближний Восток, Северную Аф-
рику, Турцию и Европу. Во время этого 
гуманитарного кризиса Турция, проводя 
политику открытых дверей, приняла до 27 
сентября 2018 года 3 567 658 сирийцев, 
что составляет около 61% от общего числа 
сирийских беженцев, зарегистрированных 
УВКБ. В целях предоставления гуманитар-
ной помощи сирийским беженцам турец-
кое правительство потратило более 25 
млрд. долл. с 2011 года, что ставит страну 
на первое место в списке самых щедрых 
стран с точки зрения доли ВВП, выделяе-
мой на гуманитарную помощь.

В связи с эскалацией конфликта в 2015 
году число мигрантов, попавших в Европу 
нелегальными путями, значительно увели-
чилось – до 1,16 млн. Чтобы контролиро-
вать беспорядочный миграционный поток 
в Европу по основному маршруту Турци-
я-Греция, 19 марта 2016 года Европейский 
Союз и Турция подписали соответствую-
щее соглашение о беженцах. В соответ-
ствии с соглашением, Турция усилила кон-
троль над своими границами в Эгейском 

Сирияда жеті жылға созылған аза-
маттық соғыс қауіпсіздік мәселелеріне 
байланысты 13 миллионнан астам си-
риялықтың өз үйлерін тастап кетуіне се-
беп болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы Ко-
миссары Басқармасы (БҰҰ БЖКБ) дерек-
теріне сәйкес, 2018 жылдың 27 қыркүй-
егіндегі жағдай бойынша 5,628,350 адам 
шетелге қашып бас сауғалады, оның 
ішінде әлдеқайда қауіпсіз және жақсы 
өмірді аңсап Еуропаға ағылған бір мил-
лиондай сириялық бар. Ал 6,6 милли-
онға жуық сириялық ел ішіндегі қауіпсіз 
аймақтарға көшіп кеткен.

Бұл көші-қон ағыны Таяу Шығыс, 
Солтүстік Африка, Түркия мен Еуропа-
ны қамтыған ірі көші-қон дағдарысына 
себеп болды. Осы көші-қон дағдарысы 
кезеңінде Түркия «ашық есік» саясатын 
ұстанып, 2018 жылдың 27 қыркүйегіне 
дейін 3,567,658 сириялықты қабылдады. 
Бұл БҰҰ БЖКБ тарапынан тіркелген си-
риялық босқындардың жалпы санының 
шамамен 61%-ын құрайды. Сириялық 
босқындарға гуманитарлық көмек көр-
сету мақсатында Түрік үкіметі 2011 жыл-
дан бері 25 миллиард доллардан астам 
қаражат жұмсады. Бұл көрсеткішпен 
Түркия гуманитарлық көмек көрсету-
ге бөлінген қаражаттың ЖІӨ-дегі үлесі 
тұрғысынан ең жомарт елдердің тізімін-
де көш бастады.

2015 жылы соғыстың ушығуы нәти-
жесінде Еуропаға заңсыз жолмен келген 
мигранттар саны 1,16 миллионға дейін 
өсті. Түркия-Грекия арасындағы негізгі 
бағыт арқылы Еуропаға заңсыз көші-қон 
ағынын бақылау үшін Еуропалық Одақ 
(ЕО) пен Түркия 2016 жылы 19 наурызда 
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море, тем самым уменьшив количество 
прибывших по этому маршруту на 98%, 
если сравнивать январь 2016 года с янва-
рем 2018 года. Тем не менее, было ясно, 
что в условиях непрекращающегося кон-
фликта миграционный поток будет про-
должаться по другим маршрутам. Напри-
мер, закрытие маршрута Турция-Греция 
переместило многих сирийских мигрантов, 
которые стремятся достичь Европы, на бо-
лее опасное направление Ливия - Италия.

Чтобы найти мирное дипломатическое 
решение сирийского кризиса, были орга-
низованы мирные переговоры в Женеве 
с целью посадить стороны за стол пере-
говоров. Однако в период между 2012 и 
2017 годами семь женевских встреч, ор-
ганизованных под эгидой ООН с целью 
прекращения конфликта, завершились 
провалом, поскольку стороны не смогли 
достичь долгосрочного соглашения. В то 
время как ООН пыталась на этих встре-
чах начать переговоры между режимом 
и оппозицией, в декабре 2015 года Совет 
Безопасности ООН принял резолюцию 
2254, которая закладывает основу для пе-
реговоров. Однако после третьей встречи 
в Женеве в феврале 2016 года переговоры 
были приостановлены из-за разногласий 
между сторонами. Следующие женевские 
встречи также завершились без каких-ли-
бо существенных результатов из-за анало-
гичных непреодолимых разногласий.

Пока шли встречи в Женеве, Турция и 
Россия начали более тесно участвовать в 
этом процессе и в декабре 2016 года спо-
собствовали достижению договоренно-
сти о прекращении огня между режимом 
и оппозиционными силами в масштабах 
всей страны. Чтобы развить успех, в январе 
2017 года были инициированы перегово-
ры в Астане, на которых удалось посадить 
за стол переговоров обе противоборству-
ющие стороны, чтобы они впервые лицом 
к лицу обсудили пути мирного урегулиро-
вания. Кроме того, Турция, Россия и Иран 
согласились контролировать прекраще-
ние огня, согласованное в декабре 2016 
года. На следующих раундах переговоров 
в Астане стороны договорились по ряду 
вопросов, таких как обмен пленными и 

Түркия-ЕО босқындар туралы келісімі-
не қол қойды. Келісімге сәйкес, Түркия 
Эгей теңізі шекараларындағы бақылау-
ды күшейтті. Осылайша, бұл бағыт бой-
ынша келушілердің саны 2016 жылдың 
қаңтары мен 2018 жылдың қаңтарын 
салыстырғанда 98%-ға азайды. Соған 
қарамастан, қақтығыс тоқтамаса көші-
қон ағыны әртүрлі бағыттар бойынша 
жалғаса беретіні айқын. Мысалы, Түрки-
я-Грекия бағытының жабылуы Еуропаға 
жетуге ұмтылған көптеген сириялық 
мигранттардың Ливия-Италия бағытын-
дағы әлдеқайда қауіпті жолды таңдауы-
на әкеліп соқты.

Сириядағы дағдарысты бейбіт дипло-
матиялық жолмен шешу үшін Женевада 
тараптарды бір үстелге жинауды көзде-
ген бейбіт келіссөздер ұйымдастырыл-
ды. Дегенмен, 2012-2017 жылдары жан-
жалды тоқтату үшін БҰҰ-ның демеуімен 
өткізілген Женевадағы жеті кездесу де 
сәтсіз аяқталды, себебі тараптар ұзақ 
мерзімді келісімге қол жеткізе алмады. 
Осы кездесулерде БҰҰ билік пен оппо-
зиция арасындағы келіссөздерді бастау 
мақсатында 2015 жылы желтоқсан ай-
ында БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 2254 қара-
рын қабылдап, келіссөздер үшін негіз 
қалады. Алайда, 2016 жылдың ақпанын-
да өткен Женева III отырысының қоры-
тындысы бойынша тараптар арасын-
дағы келіспеушіліктердің салдарынан 
келіссөздер уақытша тоқтатылды. Же-
невадағы келесі кездесулер де осындай 
шешілмейтін айырмашылықтарға бай-
ланысты айтарлықтай нәтиже бермеді.

Женевадағы кездесулер жалғасып 
жатқанда Түркия мен Ресей бұл үдеріске 
көбірек араласып, 2016 жылы желтоқ-
санда билік пен оппозиция күштері ара-
сында ұлттық деңгейде атысты тоқта-
туға ықпал етті. Кейінірек 2017 жылдың 
қаңтарында Астана келіссөздері бастал-
ды. Осылайша тараптар бейбіт шешімді 
бетпе-бет талқылау үшін алғаш рет 
келіссөз үстеліне жиналды. Сонымен қа-
тар, Түркия, Ресей және Иран 2016 жыл-
дың желтоқсанында қабылданған аты-
сты тоқтатуды бақылауға келісті. Астана 
келіссөздерінің келесі турларында та-
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поддержание режима прекращения огня. 
В ходе шестой встречи в Астане в сентябре 
2017 года Турция, Россия и Иран догово-
рились о создании на шесть месяцев с воз-
можностью продления зон деэскалации, в 
которые вошли Восточная Гута, провин-
ции Идлиб, Хомс, Латакия, Алеппо и Хама.

Дипломатическим инициативам Тур-
ции, России и Ирана удалось снизить 
эскалацию насилия, что также оказало 
положительное влияние на динамику ми-
грации: начиная с 2017 года число возвра-
щающихся мигрантов постепенно увели-
чивается, и сообщается, что к настоящему 
времени около 200 тыс. сирийцев верну-
лись в свою страну.

Однако недавняя подготовка сил режи-
ма к военному нападению на Идлиб омра-
чила атмосферу сотрудничества между 
Турцией и Россией. Турция недвусмыслен-
но выразила свою обеспокоенность по-
тенциальными негативными последстви-
ями наземной атаки на Идлиб, который 
является последним оплотом оппозицион-
ных сил и при населении 3,5 млн. человек 
стал прибежищем для множества внутрен-
не перемещенных сирийцев.

Чтобы предотвратить серьезный гума-
нитарный кризис, Турция ускорила свои 
дипломатические переговоры с Россией 
и Ираном. Турция предложила создать 
15-20-километровую зону, свободную от 
оружия, вокруг Идлиба, которая будет кон-
тролироваться турецкими и российскими 
силами. В этом районе останутся 12 ту-
рецких наблюдательных постов, и Турция 
усилит эти подразделения. В дополнение к 
этому, экстремистские группировки, кото-
рые потенциально могут обострить кон-
фликт, будут отделены от оппозиционных 
сил, а Россия, в свою очередь, позаботится 
о том, чтобы силы режима не предприня-
ли военное нападение на Идлиб.

7 сентября 2018 года лидеры трех стран 
встретились в Тегеране, чтобы обсудить 
пути прекращения операции в Идлибе, но 
не смогли прийти к соглашению, что уве-
личило вероятность сценария наземного 
штурма и нового массового миграцион-
ного потока из Идлиба в Турцию. Тем не 
менее, президент Турции Реджеп Тайип 

раптар тұтқындарды алмасу және аты-
сты тоқтату сияқты бірқатар мәселелер 
бойынша келісті. 2017 жылдың қыркүй-
егінде өткен алтыншы Астана кездесуін-
де Түркия, Ресей және Иран Шығыс Гута 
аймағы, Идлиб, Хомс, Латакия, Алеппо 
және Хама провинцияларында деэска-
лация аймақтарын құруға келісті. Бұл ай-
мақтар алты ай мерзімге құрылады және 
өзара келісіммен ұзаруы мүмкін.

Түркия, Ресей және Иранның дипло-
матиялық бастамалары зорлық-зом-
былықтың ушығуын азайтуға көмекте-
сті. Бұл көші-қон динамикасына да оң 
әсерін тигізді. Мәселен, 2017 жылдан 
бері қайтып оралған мигранттар саны 
бірте-бірте артып, осы уақытқа дейін 200 
мыңға жуық сириялық өз еліне оралды.

Дегенмен, билік күштерінің Идлиб-
ке қарсы соңғы әскери шабуыл дайын-
дықтары Түркия мен Ресей арасындағы 
ынтымақтастық жағдайын қиындатты. 
Түркия Идлибтегі шабуылдың ықтимал 
зардаптарына қатысты алаңдаушылығын 
білдірді. Оппозициялық күштердің 
соңғы бекінісі болып табылатын Идлиб-
те 3,5 миллион халық тұрады және ел ау-
мағы бойынша қоныс аударған көптеген 
сириялықтарды қабылдады.

Үлкен гуманитарлық дағдарысты бол-
дырмау үшін Түркия Ресеймен және 
Иранмен дипломатиялық келіссөздерді 
жеделдетті. Түркия Идлибтің айналасын-
да 15-20 шақырымдық қару-жарақсыз 
аймақ құруды ұсынды, ол түрік және 
ресейлік күштердің бақылауында бола-
ды. Түркияның аймақта 12 бақылау бе-
кеті қалады және Түркия бұл бөлімше-
лерді күшейтеді. Бұған қоса, жанжалды 
ушықтыру әлеуеті бар экстремистік топ-
тар оппозициялық күштерден бөлінеді 
және Ресей билік күштерінің Идлибке 
қарсы әскери шабуыл жасамауын қа-
дағалап отырады.

2018 жылдың 7 қыркүйегінде Теге-
ранда үш елдің басшысы Идлибде опе-
рацияны тоқтату жолдарын талқылау 
үшін кездесу өткізді, бірақ келісімге қол 
жеткізе алмады. Осылайша жердегі ша-
буыл сценарийі мен Идлибтен Түрки-
яға жаңа көші-қон ағыны ықтималдығы 
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Эрдоган встретился с президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным 17 
сентября 2018 года в Сочи, чтобы продол-
жить переговоры по проблеме Идлиба. 
В результате встречи российская сторона 
приняла предложение Турции, а министр 
обороны Российской Федерации Сергей 
Шойгу заявил, что военного нападения на 
Идлиб не будет.

Благодаря дипломатическим усилиям 
Турции удалось найти мирное решение 
проблемы Идлиба, а также предотвратить 
потенциальный новый массовый мигра-
ционный поток из сирийского Идлиба в 
Турцию. В противном случае Турция стол-
кнулась бы с еще одной огромной вол-
ной мигрантов, хотя президент Эрдоган 
заявил, что в случае военного нападения 
турецкая сторона продолжит принимать 
беженцев из Сирии в силу своей политики 
открытых дверей. Однако Анкаре нужно 
было попытаться остановить его, исполь-
зуя дипломатические каналы, и благодаря 
многочисленным встречам и переговорам 
с лидерами России и Ирана турецкому 
руководству удалось остановить военную 
операцию против Идлиба и предотвра-
тить еще один серьезный гуманитарный 
кризис.

артты. Соған қарамастан 2018 жылы 
17 қыркүйекте Сочи қаласында Түр-
кия Президенті Режеп Тайып Ердоған 
Ресей Президенті Владимир Путин-
мен кездесіп, Идлиб мәселесі бойынша 
келіссөздерді жалғастырды. Кездесудің 
қорытындысы бойынша Ресей тарапы 
Түркияның ұсынысын қабылдады, ал 
Ресей Қорғаныс министрі Сергей Шой-
гу Идлибке әскери шабуыл болмайтын-
дығын мәлімдеді.

Түркия дипломатиялық күш-жігерінің 
арқасында Идлиб мәселесін бейбіт жол-
мен шеше алды, осылайша жаңа гумани-
тарлық мәселе мен Идлибтен Түркияға 
жаңа көші-қон ағынына жол бермеді. 
Бұл ретте Түркия Президенті Ердоған 
әскери шабуыл салдарынан мигрант-
тардың тағы бір үлкен толқыны болған 
жағдайда, Түркия тарапы «ашық есік» 
саясатына байланысты жаңадан келген 
босқындарды қабылдай беретінін, де-
генмен ең алдымен оны дипломатиялық 
және бейбіт жолмен шешуге тырысу ке-
ректігін мәлімдеген болатын. Сонымен 
қатар, Түрік билігі бастамасы мен батыл 
ұстанымы арқасында Ресей және Иран 
басшыларымен жасалған кездесулер 
мен келіссөздерден кейін Идлибке қар-
сы әскери операцияны тоқтатты және 
елеулі дипломатиялық табысқа қол жет-
кізіп, тағы бір ірі гуманитарлық дағдары-
стың алдын алды.
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НЕРЕШЕННАЯ СУДЬБА НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАҒЫ ЗАҢСЫЗ МИГРАНТТАРДЫҢ 
БЕЛГІСІЗ ТАҒДЫРЫ  

Женгизхан Жаналтай*

По состоянию на 2016 год в мире на-
считывалось 65,6 млн. человек, которые 
были вынуждены по разным причинам 
покинуть свои дома. Из них 22,5 млн. че-
ловек, как сообщается, искали убежища 
за границей, в то время как 10 млн. чело-
век были зарегистрированы как лица без 
гражданства, а остальные были перемеще-
ны в другой регион своей страны. Соглас-
но статистике ООН, каждый день 42,5 тыс. 
человек вынуждены покидать свои дома. 
Это число значительно возросло в период 
2014-2016 годов, когда гражданская вой-
на в Сирии достигла своего пика, заставив 
миллионы людей стать беженцами. В ре-
зультате этого конфликта беженцами ста-
ли 13,2 млн. сирийцев, из которых 6,6 млн. 
мигрировали в более безопасные районы 
страны, а 5,6 млн. ищут убежище за рубе-
жом. По состоянию на 2018 год в Турции 
проживает более 63% сирийских бежен-
цев, или 3,58 млн. человек, далее следу-
ют Ливан (986 942 человека), Иордания 
(666 113 человек), Ирак (249 641 человек) 
и Египет (128 956 человек). Тем не менее, 
многие беженцы пытаются достичь Евро-
пы, в основном ее западной части, причем 
такие страны, как Германия, Великобрита-
ния и Франция, являются их вожделенны-
ми основными пунктами назначения.

Попытка поиска лучшей жизни в раз-
витых странах Европы официально на-
чинается с отправки заявки беженца в 
компетентные органы европейских стран. 
Однако из-за огромного количества за-
явок и бюрократии на то, чтобы достичь 
Европы легальными путями, может уйти 
довольно много времени. Поэтому милли-
оны сирийцев, спасающихся от граждан-
ской войны, и беженцы из других «горячих 
точек» пытаются добраться до Европы не-
легально. Это создало серьезную пробле-

2016 жылғы жағдай бойынша әлемде 
65,6 миллион адам түрлі себептермен 
үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. 
Олардың ішінде 22,5 миллионы шетелге 
бас сауғалап, 10 миллионы азаматтығы 
жоқ адамдар ретінде тіркелді, ал қалған-
дары өз елдерінің басқа аймағына қо-
ныс аударды. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
статистикалық мәліметтеріне сәйкес, күн 
сайын 42,500 адам өз үйін тастап кету-
ге мәжбүр. Бұл көрсеткіш 2014-2016 
жылдары айтарлықтай өсті. Себебі бұл 
кезеңде Сириядағы азаматтық соғыс 
шырқау шегіне жетіп, миллиондаған 
адамның қашуына себеп болды. Бұл 
қақтығыс салдарынан 13,2 миллион 
сириялық көмекке мұқтаж болды, сон-
дай-ақ 6,6 миллион адам елдегі қауіпсіз 
аймақтарға қоныс аударып, 5,6 миллион 
адам шетелде баспана іздеуге мәжбүр 
болды. 2018 жылғы жағдай бойынша 
Түркия сириялық босқындардың 63%-
ынан астамын яғни 3,58 миллион адам-
ды, Ливан 986,942, Иордания 666,113, 
Ирак 249,641 және Мысыр 128,956 
адамды қабылдады. Алайда көптеген 
босқындар Еуропаның батыс бөлігіндегі 
Германия, Ұлыбритания және Франция 
сияқты елдерге жетуге тырысады.

Еуропаның дамыған елдерінде жақ-
сы өмір іздеуге әрекет ресми түрде Еу-
ропа елдерінің құзыретті органдарына 
босқындар өтінішін жіберуден баста-
лады. Алайда, келіп түскен өтініштердің 
көптігі мен бюрократиялық кедер-
гілердің салдарынан Еуропаға заңды 
жолмен жету өте ұзақ уақыт алуы мүмкін. 
Сондықтан азаматтық соғыстан қашқан 
миллиондаған сириялықтар мен басқа 
да «қақтығыстардан» қашқан босқын-
дар Еуропаға заңсыз жолмен жетуге 
тырысады. Бұл Еуропаның теңіз жағала-
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му для граничащих с кризисными регио-
нами стран Европы (Южный Кипр, Греция, 
Италия, Мальта и Испания) и для стран, 
расположенных вдоль миграционного ко-
ридора в Европу (маршруты Турция-Гре-
ция и Ливия-Италия).

К 2015 году более 1,16 млн. человек не-
легально достигли Европы по основным 
маршрутам Турция-Греция и Ливия-Ита-
лия. Массовое увеличение числа прибыв-
ших вызвало серьезную обеспокоенность 
у многих европейских стран, особенно у 
приграничных и основных стран назначе-
ния. В целях регулирования неконтроли-
руемого миграционного притока в Европу 
через Турцию 19 марта 2016 года Турция 
и Европейский союз (ЕС) достигли согла-
шения. Это соглашение позволило создать 
правовой механизм для приема беженцев, 
нуждающихся в международной защите, 
и сократить количество прибывших по 
маршруту Турция-Греция. Согласно согла-
шению, Турция усилила пограничный кон-
троль в Эгейском море и сократила число 
прибывших на 98%. Это число упало с 1700 
человек в январе 2016 года до 45 в январе 
2017 года и 31 в мае 2018 года. 

Что касается механизма приема бежен-
цев, успех был ограниченным. В соответ-
ствии с согласованной схемой переселе-
ния и перемещения, также известной как 
схема от 20 июля 2015 года, планирова-
лось переселить 22 504 человека и пере-
местить 160 тыс. человек к сентябрю 2017 
года. По различным причинам стороны не 
смогли достичь намеченных показателей 
до установленного срока. Фактически, по 
состоянию на март 2018 года, число пере-
селенных лиц составило 29 314 человек, 
в том числе 19 432 по схеме от 20 июля 
2015 года и 8027 по соглашению между ЕС 
и Турцией. Что касается перемещения, к 
марту 2018 года было перемещено лишь 
33 846 человек, в том числе 21 847 из Гре-
ции и 11 999 из Италии. Однако эта цифра 
намного ниже запланированного числа в 
160 тыс. человек.

Существует ряд причин, которые замед-
лили процесс переселения, помешав до-
стичь целевого показателя в намеченные 
сроки. Долгие бюрократические проце-
дуры, в основном связанные с проверкой 
личных данных, увеличили срок рассмо-

уындағы алдыңғы шеп елдері (Солтүстік 
Кипр, Грекия, Италия, Мальта және Ис-
пания) мен Еуропаға көші-қон дәлізінде 
орналасқан елдер (Түркия-Грекия және 
Ливия-Италия бағыттары) үшін үлкен 
қиындық туғызды.

2015 жылға қарай 1,16 миллионнан 
астам адам Түркия-Грекия және Ли-
вия-Италия бағыттары арқылы заңсыз 
түрде Еуропаға кірді. Келімсектер саны-
ның ұлғаюы көптеген еуропалық елдер 
үшін, әсіресе шекара бойындағы ел-
дер мен негізгі мақсаттағы елдер үшін 
үлкен алаңдаушылық туғызды. Түркия 
арқылы Еуропаға заңсыз көші-қон ағы-
нын реттеу мақсатында 2016 жылғы 19 
наурызда Түркия мен Еуропалық Одақ 
(ЕО) келісімге келді. Бұл келісім халықа-
ралық қорғауға мұқтаж босқындарды 
қабылдау және Түркия-Грекия бағыты 
арқылы келушілердің санын азайту үшін 
құқықтық тетікті құруға мүмкіндік берді. 
Келісімге сәйкес, Түркия Эгей теңізін-
дегі шекаралық бақылауды күшейтіп, 
келімсектердің санын 98%-ға қысқартты. 
Келушілердің саны 2016 жылғы қаңтарда 
күніне 1,700 адамды құраса, 2017 жылғы 
қаңтарда 45-ке, ал 2018 жылғы мамырда 
31-ге дейін азайды.

Ал босқындарды қабылдау тетігінде 
айтарлықтай табысқа қол жеткізілмеді. 
2015 жылғы 20 шілде жоспары ретінде 
белгілі орналастыру және көшіру жоспа-
рына сәйкес, 2017 жылдың қыркүйегіне 
дейін 22,504 адамды орналастыру және 
160,000 адамды көшіру көзделген бола-
тын. Алайда әртүрлі себептерге байла-
нысты тараптар қойылған мақсатқа жете 
алмады. 2018 жылдың наурыз айындағы 
жағдай бойынша орналастырылған 
адамдардың саны 29,314 адамды құра-
ды. Оның ішінде 2015 жылғы 20 шіл-
де жоспары аясында 19,432 адам және 
ЕО-Түркия келісіміне сәйкес 8,027 адам 
орналастырылды. Көшіруге келетін бол-
сақ, 2018 жылдың наурызына дейін тек 
33,846 адам ғана, оның ішінде Грекия-
дан 21,847 және Италиядан 11,999 адам 
қоныс аударылды. Дегенмен, бұл көр-
сеткіш 160,000 адам болып белгіленген 
мақсатты мөлшерден әлдеқайда төмен.

Жоспарланған уақыт шегінде көздел-
ген мақсатқа жету жолында орналастыру 
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трения и принятия решения. Страны-чле-
ны ЕС не желали смягчать свои специаль-
ные проверки, чтобы ускорить процесс, 
несмотря на то, что Еврокомиссия реко-
мендовала применять такие проверки 
только при необходимости, чтобы сокра-
тить время этой процедуры с нескольких 
месяцев до двух недель.

Вместе с тем, такие страны, как Польша, 
Австрия и Венгрия выступили категориче-
ски против принятия беженцев, что зна-
чительно замедлило процесс. Несмотря 
на давление со стороны Еврокомиссии, 
Польша и Венгрия не приняли ни одного 
беженца для переселения, в то время как 
Австрия, хотя и характеризуется как стра-
на с антииммигрантскими настроениями, 
выполнила свое обещание принять 1900 
переселенцев по схеме от 20 июля 2015 
года. Однако после федеральных выборов, 
состоявшихся в октябре 2017 года, баланс 
между левыми и правыми политическими 
силами страны изменился в пользу правых 
партий, которые не планируют продол-
жать прием беженцев в целях переселе-
ния.

Чтобы найти решение проблемы пере-
селения, Болгария, которая до июня 2018 
года будет занимать позицию ротацион-
ного председателя Совета ЕС, предложила 
модифицированную версию Дублинского 
регламента, направленного на регулирова-
ние ответственности при обработке заявок 
беженцев, ищущих международной защи-
ты. Согласно пересмотренному документу, 
шестимесячная процедура предоставле-
ния убежища может быть продлена до 10 
лет, что вызвало серьезные споры среди 
стран-членов ЕС. В соответствии с действу-
ющим Дублинским регламентом, беженцы 
должны быть зарегистрированы в стране 
первого прибытия и не могут просить убе-
жища в другой стране до истечения шести-
месячного срока. Кроме того, предлагается 
увеличить выплаты для принятых бежен-
цев и изменить обязательные квоты для 
их переселения. Согласно Дублинскому 
регламенту, страны ЕС, которые согласи-
лись принимать беженцев для постоянно-
го проживания, получают из бюджета ЕС 
10 тыс. евро за каждого человека. Новое 
предложение направлено на увеличение 
этой суммы до 30 тыс. евро. В соответствии 

үдерісін баяулатқан бірқатар себептер 
болды. Көбінесе қауіпсіздік тексерулері-
не қатысты ұзақ бюрократиялық ереже-
лер қабылдау үдерісінің мерзімін ұзарт-
ты. ЕО комиссиясы бұл рәсімді бірнеше 
айдан 2 аптаға дейін қысқартуды және 
қауіпсіздік тексерулерін қажет болған 
жағдайда ғана жүргізуді ұсынғанына 
қарамастан ЕО-ға мүше елдер үдерісті 
жылдамдату үшін қауіпсіздік тексеру-
лерін жеңілдетуге құлықсыз болды.

Бұған қоса, Польша, Австрия және 
Венгрия елдері босқындарды қабылдау-
дан бас тартты. Бұл өз кезегінде үдерісті 
едәуір баяулатты. ЕО комиссиясының 
қысымына қарамастан, Польша мен 
Венгрия орналастыру үшін бірде-бір 
босқынды қабылдамады. Ал Австрия 
мигранттарға қарсы мемлекет ретін-
де танылса да, 2015 жылғы 20 шілде 
жоспары аясында 1,900 адамды орнала-
стырып, өз уәдесін орындады. Алайда, 
2017 жылғы қазан айындағы федералды 
сайлаудан кейін елдің сол және оң сая-
си күштері арасындағы теңгерім оңшыл 
партиялардың пайдасына өзгерді, олар 
орналастыру мақсаттары үшін босқын-
дарды қабылдауды жоспарламайды.

Орналастыру мәселесін шешу мақса-
тында 2018 жылдың маусымына дейін 
ЕО Кеңесінде төрағалық етіп отырған 
Болгария халықаралық қорғауға мұқтаж 
босқындардың өтініштерін өңдеу бой-
ынша жауапкершіліктерді реттейтін 
Дублин келісімінің өзгертілген нұсқа-
сын ұсынды. Бұл құжатқа сәйкес алты 
айға созылған баспана беру рәсімі 10 
жылға дейін ұзартылуы мүмкін, бұл ЕО-
ға мүше елдер арасында үлкен пікірта-
лас тудырды. Қазіргі Дублин келісіміне 
сәйкес, босқындар алғаш кірген елде 
тіркеуден өту керек және 6 айға дейін 
басқа елде баспана іздей алмайды. Со-
нымен қатар, қабылданған босқындар 
үшін төлемдерді көбейту және оларды 
орналастыру үшін міндетті квоталарды 
өзгерту ұсынылды. Дублин келісіміне 
сәйкес, босқындарды тұрақты орнала-
стыруға келіскен ЕО елдері ЕО бюджеті-
нен әрбір адам үшін 10,000 еуро алады. 
Жаңа ұсыныс бұл соманы 30,000 еуроға 
дейін ұлғайтуды көздейді. Сондай-ақ, 
жаңа ұсыныс бойынша, 2017 жылдың 
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с ним, в случае если произойдет еще один 
значительный приток мигрантов, будут 
снова задействованы обязательные квоты 
для переселения и перемещения, которые 
истекли в сентябре 2017 года и преврати-
лись в процесс добровольного принятия.

Болгарское предложение имело целью 
удовлетворить приграничные страны, уве-
личив финансовую поддержку для приема 
беженцев и ослабить критику Польши, Ав-
стрии и Венгрии, увеличив продолжитель-
ность пребывания в зарегистрированной 
стране до 10 лет. Однако это привело к 
еще большему разделению между стра-
нами-членами. Основная критика пригра-
ничных стран в отношении этого предло-
жения заключается в том, что документ в 
значительной степени сосредоточен на 
поиске политической солидарности, но 
не на распределении бремени. Другими 
словами, страны, граничащие с кризисны-
ми регионами, указывают, что увеличение 
продолжительности пребывания до 10 лет 
увеличит финансовое бремя этих стран, 
которые сделали встречное предложение 
об увеличении предельного срока макси-
мум до двух лет. Кроме того, предложение 
Болгарии также подверглось критике за 
то, что оно не предоставило какого-либо 
решения насущных финансовых проблем, 
связанных с размещением беженцев в 
этих странах. Блок Польши, Австрии и Вен-
грии выразил обеспокоенность по поводу 
условия принятия решения о выполнении 
обязательных квот, заявив, что слова «если 
произойдет значительный приток» могут 
рассматриваться мигрантами как пригла-
шение, говорящее, что, если они приедут 
в большом количестве, страны ЕС опреде-
ленно их примут.

Основная задача Болгарии как ротаци-
онного председателя Совета ЕС – ускорить 
процесс переселения, поскольку более 
миллиона беженцев по всей Европе ждут, 
когда их переселят. Более того, страны, 
выступающие за ускорение процесса пе-
реселения, настаивают на принятии этого 
предложения, поскольку Австрия является 
следующей страной, которая будет пред-
седательствовать в Совете ЕС. Австрийские 
правые партии уже заявили о своем наме-
рении заблокировать прибытие мигрантов 
в Европу.

қыркүйегінде аяқталып, ерікті түрде 
қабылдау үдерісіне айналған орнала-
стыру және көшіруге міндетті квоталар 
мигранттардың басқа да үлкен ағыны 
болған жағдайда қайтадан қолданыла-
тын болады.

Болгарияның ұсынысы босқындарды 
қабылдауға қаржылық қолдауды ұлғай-
ту арқылы шекара бойындағы елдерді 
қанағаттандыруға және тіркелген елде 
қалу ұзақтығын 10 жылға дейін арттыру 
арқылы Польша, Австрия және Венгрия 
елдеріндегі босқындар сынын азай-
туға бағытталған. Дегенмен, бұл жағдай 
мүше елдер арасында үлкен бөлінуге 
алып келді. Шекара бойындағы елдер 
бұл құжат көбінесе саяси ынтымақта-
стыққа бағытталып, ауыртпалықты 
бөліспейді деп сын айтуда. Яғни шекара 
бойындағы елдердің айтуы бойынша, 
қалу мерзімінің 10 жылға дейін ұзар-
тылуы бұл елдердің қаржы ауыртпа-
лықтарын арттырады. Бұл мемлекеттер 
аталған мерзімді ең көп дегенде 2 жылға 
дейін ұлғайтуды ұсынды. Сонымен қа-
тар, сөз болып отырған ұсыныс бұл 
елдерде босқындарды орналастыруға 
байланысты тез шешімді қажет ететін 
қаржылық мәселелерді шешпегені үшін 
сынға алынды. Польша, Австрия және 
Венгрия блогы міндетті реттеу туралы 
шешімге қатысты алаңдаушылықтарын 
білдіріп, «егер үлкен босқындар ағыны 
болса» деген тұжырымды мигранттар 
көптеп келген жағдайда ЕО елдері олар-
ды қабылдайтынын меңзейтін шақыру 
ретінде қарастыруға болады.

Еуропада миллионнан астам босқын-
дар қоныс аударуды күтіп отырған-
дықтан, ЕО Кеңесінде төрағалық етіп 
жатқан Болгарияның басты мәселесі 
орналастыру үдерісін жеделдету болып 
табылады. Сонымен қатар, ЕО Кеңесінің 
кезекті төрағалығын Австрия атқаратын 
болғандықтан, орналастыру үдерісін же-
делдеткісі келген елдер бұл ұсыныстың 
қабылдануын талап етіп отыр. Австрия-
ның оңшыл партиялары мигранттардың 
Еуропаға келуіне тосқауыл қою ниетін 
білдірді.

Қорытындылай келе, 2018 жылдың 
маусымынан бастап келесі алты ай бойы 
Австрия төрағалық ететін ЕО саммитіне 
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дейін Дублин келісімі жөнінде уағдала-
стыққа қол жеткізілетін болады деп бол-
жануда. Дегенмен, қазіргі саяси жағдайға 
қарағанда, шекара бойындағы елдер мен 
Польша, Австрия және Венгрия блогы 
белгілі бір ымыраға келіп, келісімге кел-
мейінше ЕО-да орналастыру үдерісіне 
қатысты пікірталастар жалғаса бермек.

Предполагалось, что новое соглашение 
по Дублинскому регламенту будет заклю-
чено до саммита ЕС, запланированного на 
июнь 2018 года, в ходе которого предсе-
дательство на следующие шесть месяцев 
перейдет к Австрии. Однако в нынешней 
политической ситуации кажется, что деба-
ты о процессе переселения в ЕС будут про-
должаться до тех пор, пока приграничные 
страны и блок Польши, Австрии и Венгрии 
не смогут пойти на определенные ком-
промиссы и достичь соглашения.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС РОССИИ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
РЕСЕЙДІҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ДАҒДАРЫСЫ: 

ШЫҒУ ЖОЛЫ БАР МА?  

Женгизхан Жаналтай*

Обеспечение устойчивого роста насе-
ления вошло в список проблем для боль-
шого числа стран. В современном мире 
многие экономически развитые государ-
ства, прежде всего на Западе, входят в спи-
сок стран, население которых сокращается 
быстрыми темпами. Согласно стандарту 
ООН по устойчивому росту, суммарный 
коэффициент рождаемости (СКР, среднее 
число детей, которые женщина рождает в 
течение своей жизни), обеспечивающий 
более-менее стабильную численность на-
селения, составляет около 2,1 рождения на 
женщину. В настоящее время среднемиро-
вой СКР составляет 2,5 ребенка на женщи-
ну, в то время как в Европе этот показа-
тель составляет 1,54 ребенка на женщину. 
Чтобы избежать негативных последствий 
депопуляции, таких как нехватка рабочей 
силы и экономический спад, каждая стра-
на использует различные методы и поли-
тику с целью побудить семьи иметь боль-
ше детей.

Отличительные черты снижения рож-
даемости также заметны в России. В со-
ветский период СКР постепенно снижался 
с 2,52 рождений на женщину в 1960 году 
до 2,22 рождений на женщину в 1987 году. 
Распад Советского Союза еще больше 
ускорил снижение СКР, и в течение сле-
дующего десятилетия СКР снизился с 2,22 
рождений на женщину в 1987 году до 1,38 
рождений на женщину в 1993 году, достиг-
нув минимума в 1999 году – 1,15 рожде-
ний на женщину. Такое резкое падение 
СКР также снизил естественный прирост 
населения страны. За последние два деся-
тилетия численность населения России по-
стоянно снижалась, снизившись с пиковой 

Халық санының орнықты өсуін қамта-
масыз ету көптеген елдердің алдында 
тұрған өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі 
таңда көптеген дамыған елдер, ең ал-
дымен Батыс елдері халық саны жыл-
дам қарқынмен азайып бара жатқан 
елдердің тізіміне кіреді. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының тұрақты даму стандартта-
рына сәйкес, бір әйелдің тұтас өмірінде 
туатын балаларының орташа саны бо-
лып табылатын, тұрақты халық санын 
қамтамасыз ететін туудың жиынтық ко-
эффициенті (ТЖК) бір әйелге шаққан-
да шамамен 2,1 бала. Қазіргі уақытта 
әлем бойынша орташа ТЖК бір әйелге 
шаққанда 2,5 бала болса, Еуропа үшін 
бұл көрсеткіш бір әйелге шаққанда 
1,54 баланы құрайды. Халықтың табиғи 
азаюы салдарынан туындайтын жұмыс 
күшінің жетіспеушілігі мен экономика-
лық құлдырау сияқты теріс әсерлерді 
болдырмау мақсатында әрбір ел бала 
тууды ынталандыру үшін түрлі әдістер 
мен саясаттарды жүзеге асыруда.

Ресейде де бала туу көрсеткіші 
төмендеп барады. Кеңестік кезеңде ТЖК 
біртіндеп төмендеп, 1960 жылы бір әй-
елге шаққанда 2,52 баланы құраса, 1987 
жылы бір әйелге шаққанда 2,22 балаға 
дейін азайды. Кеңес Одағының құлды-
рауы ТЖК-нің төмендеуін жеделдетті. 
ТЖК 1987 жылы бір әйелге шаққанда 
2,22 баланы құраса, келесі онжылдықта, 
1993 жылы – 1,38-ге дейін, ал 1999 жылы 
– 1,15 балаға дейін азайып, төменгі дең-
гейге жетті. ТЖК-нің бұл күрт төмендеуі 
ел халқының табиғи өсімін де азайтты. 
Соңғы екі онжылдықта Ресей халқының 
саны үнемі төмендеді. 1992 жылы 148,6 
миллион адамды құраған Ресей халқы-
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отметки в 148,6 млн. человек в 1992 году 
до 146,5 млн. граждан в 2000 году. Из-за 
огромного снижения рождаемости раз-
ница между числом смертей и рождений 
достигла рекордного показателя в 1 мил-
лион в 2000 году, и каких-либо существен-
ных изменений в течение 2000-2005 годов 
не было. Однако, начиная с 2005 года, 
наблюдалась сильная тенденция роста 
населения. Разница между рождениями и 
смертями сократилась до 239 500 человек 
в 2010 году, а с 2012 года даже наблюда-
лось превышение рождений. В результате 
российским властям удалось увеличить 
СКР до 1,69 рождений на женщину в 2012 
году.

Одна из основных причин этого значи-
тельного увеличения может быть связана 
с усилиями российского правительства по 
улучшению демографической ситуации. 
Согласно ряду опросов, в основном из-за 
экономических проблем многие семьи в 
России решили ограничиться только од-
ним ребенком, несмотря на то, что поло-
жительно относятся к рождению второго 
ребенка. К примеру, результаты опроса 
показывают, что примерно 50% участни-
ков опроса выразили готовность иметь 
второго ребенка, но только 15% из них 
фактически имеют второго ребенка. Это 
определяет разрыв между фактической и 
потенциальной рождаемостью в России. 
Чтобы снизить обеспокоенность семей, 
в 2007 году российское правительство 
представило пакет поддержки семьи, це-
лью которого является увеличение доли 
семей с двумя и более детьми. Пакетная 
программа включает в себя комплексную 
финансовую поддержку от налоговых вы-
четов до субсидий на детские сады и на-
правлена на улучшение условий помощи 
содержанию ребенка. Одной из наиболее 
важных инициатив, реализованных в рам-
ках пакета, является материнский капитал, 
который реализуется в виде сертификата, 
выдаваемого при рождении второго или 
последующего ребенка. В 2007 году сумма 
материнского капитала была установлена 

ның саны 2000 жылы 146,5 миллион 
адамға дейін азайды. Бала туу деңгей-
інің азаюына байланысты өлім-жітім 
мен туу арасындағы айырма 2000 жылы 
1 миллион адамды құрап, ең жоғары 
көрсеткішке жетті, ал 2000-2005 жылда-
ры айтарлықтай өзгерістер болған жоқ. 
Алайда, 2005 жылдан бастап халық са-
нының өсу үрдісі байқалды. 2010 жылы 
туғандар мен өлгендер санының айы-
рмасы 239,500 адамға дейін төмендеп, 
2012 жылдан бері тіпті бала туу көрсет-
кіші өлім-жітімнен артық болды. Нәти-
жесінде, Ресей үкіметі 2012 жылы ТЖК-
ні бір әйелге шаққанда 1,69 балаға дейін 
жеткізді.

Мұндай елеулі өсімнің негізгі себеп-
терінің бірі Ресей үкіметінің демографи-
ялық жағдайды жақсартуға бағытталған 
күш-жігеріне байланысты болуы мүм-
кін. Бірқатар сауалнамалар бойынша, 
негізінен экономикалық мәселелерге 
байланысты Ресейдегі көптеген отба-
сылар екінші баланың дүниеге келуіне 
оң көзқараста болғанына қарамастан, 
бір ғана бала тууға шешім қабылдаған. 
Мысалы, сауалнама нәтижелері сау-
алнамаға қатысушылардың шамамен 
50%-ы екінші баланы дүниеге әкелуге 
дайын екендігін, бірақ олардың 15%-
ы ғана шын мәнінде екінші балаға ие 
екендігін көрсетті. Бұл Ресейдегі нақты 
және ықтимал бала туу арасындағы ай-
ырмашылықты білдіреді. 2007 жылы 
Ресей үкіметі отбасылардың мәселе-
лерін жеңілдету үшін екі және одан да 
көп балалары бар отбасылардың үлесін 
арттыруға бағытталған отбасылық қол-
дау пакетін ұсынды. Бағдарлама салық 
шегерімдерінен бастап балабақша суб-
сидиясына дейінгі кешенді қаржылық 
қолдауды қамтып, балаларға көмек көр-
сету шарттарын жақсартуға бағытталған. 
Бағдарламада жүзеге асырылатын ең 
маңызды бастамалардың бірі – екінші 
немесе одан кейінгі баланың тууына бай-
ланысты сертификат түрінде берілетін 
«аналық капитал». 2007 жылы «аналық 
капитал» мөлшері 250,000 рубль (9,772 
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доллар) деңгейінде белгіленген бұл 
көрсеткіш бірте-бірте өсіп, 2014 жылы 
429,000 рубльге (11,158 доллар) дейін 
жетті. Алайда, отбасылар бұл бөлінген 
ақшаны бала дүниеге келгеннен кейін 
үш жылдан соң ғана пайдалана алады. 
Осылайша, Ресей үкіметі біржолғы жәр-
демақылар беріп, балаларды қолдау 
жүйесін жетілдіру арқылы жалпы туу 
деңгейін көтеруді көздеді. Нәтижесінде, 
посткеңестік кезеңде 2009 жылы 142,7 
миллион адамды құрап ең төменгі көр-
сеткішке жеткен Ресей халқының саны 
2014 жылы 143,7 миллионға дейін ар-
тып, 2017 жылы 146,8 миллион адамға 
дейін жетті.

Дегенмен, ескерілуі тиіс тағы бірқатар 
мәселе бар. Отбасын қолдау саясатына 
байланысты халықтың табиғи өсуінің 
оң үрдісіне қарамастан, Ресейдегі ТЖК 
соңғы жылдары айтарлықтай өскен жоқ 
және 2013-2016 жылдары бір әйелге 
шаққанда орташа 1,75 бала деңгейінде 
қалды. Бұл біржолғы жәрдемақы ба-
стамаларының дұрыс іске аспағанын 
және ресейлік отбасылардың көптеген 
экономикалық мәселесінің сол күйінде 
қалғанын білдіреді. Шынында да, Ресей 
билігі қаржылық көмекке бағытталған 
отбасылық саясатты жүзеге асыруда ер-
лі-зайыптыларға біржолғы жәрдемақы-
лар мен салық жеңілдіктеріне үлкен қа-
ражат жұмсайтын Германияның үлгісіне 
сүйенеді. Дегенмен, Берлин отбасылық 
қолдау саясаты үшін жыл сайын 80 мил-
лиард доллардан немесе ЖІӨ-нің ша-
мамен 2%-ынан астам бөлігін бөлсе де, 
әлі күнге дейін ТЖК-нің өте төмен дең-
гейімен күресуде. Шынында да, 1998-
2009 жж. Германияның ТЖК бір әйелге 
шаққанда 1,36 баланы құрап, тұрақты 
деңгейде сақталды, тек 2015 жылы ғана 
бір әйелге шаққанда 1,5 балаға жетті. 
Салыстыратын болсақ, Ресей үкіметі са-
лыстырмалы түрде аз қаражатпен ТЖК-
ні арттыра алды. 2007 жылы бір әйелге 
шаққанда бала туу саны 1,41-ді құраса, 
2016 жылы бұл көрсеткіш 1,76-ға жетті.

в размере 250 тыс. рублей (9 772 долл.), и 
постепенно эта цифра была увеличена до 
429 тыс. рублей (11 158 долл.) в 2014 году. 
Однако семьи могли использовать эти вы-
деленные деньги только через три года 
после даты рождения. Поэтому, предо-
ставляя крупные единовременные выпла-
ты и определенные улучшения в системе 
помощи содержанию ребенка, россий-
ское правительство стремилось повысить 
общий коэффициент рождаемости. В ре-
зультате, достигнув самой низкой отметки 
в 142,7 млн. человек в постсоветский пе-
риод в 2009 году, население России уве-
личилось до 143,7 млн. в 2014 году с даль-
нейшим ростом до 146,8 млн. в 2017 году.

Однако имеются еще несколько вопро-
сов, которые также должны быть приня-
ты во внимание. Фактически, несмотря на 
тенденцию к повышению естественного 
прироста населения, вызванную поли-
тикой поддержки семьи, СКР в России за 
последние годы существенно не вырос и 
оставался в 2013-2016 годах на среднем 
уровне 1,75 рождений на женщину. Это 
означает, что крупные инициативы в фор-
ме единовременных выплат не увенча-
лись достаточным успехом, и многие эко-
номические проблемы российских семей 
никуда не исчезли. Следует отметить, что 
российские власти, проводя семейную 
политику, ориентированную на финансо-
вую помощь, следуют примеру Германии, 
которая вложила значительные средства в 
единовременные субсидии и налоговые 
льготы для семейных пар. Тем не менее, 
Берлин все еще борется с очень низким 
СКР, несмотря на то, что ежегодно выделя-
ет более 80 млрд. долл., или около 2% сво-
его ВВП, на политику поддержки семьи. 
Действительно, в 1998–2009 гг. СКР Герма-
нии оставался стабильным на уровне 1,36 
рождений на женщину, достигнув лишь 
1,5 рождений на женщину в 2015 году. 
Для сравнения, с относительно меньши-
ми средствами российское правительство 
смогло увеличить СКР с 1,41 рождения на 
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женщину в 2007 году до 1,76 рождений на 
женщину в 2016 году.

Чтобы избежать ловушки, в которую 
попала Германия, Россия может обратить-
ся к опыту Франции по стимулированию 
деторождения. Что интересно, в отличие 
от Германии и России, французское пра-
вительство оказывает значительную под-
держку своим фондам по уходу за детьми, 
создавая хорошо развитую сеть государ-
ственных центров по уходу за детьми, на-
логовые льготы для нянь и т.д. Созданная 
в стране система поддержки семьи позво-
ляет матерям вернуться в число занятых, 
легко избегая дилеммы между семьей и 
работой. Выделив почти такое же количе-
ство ресурсов, что и Германия, Франции 
удалось увеличить СКР с 1,7 рождений на 
женщину в 1997 году до 2 рождений на 
женщину в 2006 году, и с тех пор ей уда-
ется сохранять это соотношение. При та-
ком подходе французское правительство 
создало адаптированную модель, в соот-
ветствии с которой для женщин уменьша-
ются издержки, связанные с рождением 
ребенка, поскольку власти предоставляют 
возможность ухода за детьми в детских са-
дах, субсидируемых правительством через 
его централизованный фонд семейных по-
собий.

В случае России, в которой основное 
внимание уделяется оказанию матери-
альной поддержки матерям с детьми в 
возрасте до 18 месяцев, дальнейшее укре-
пление системы ухода за детьми вызывает 
серьезную обеспокоенность. Действитель-
но, традиционно Россия является страной 
с высоким уровнем участия женщин в 
рабочей силе, однако занятость матерей 
с детьми в возрасте до трех лет доволь-
но низкая. На деле многим матерям де-
тей до 18 месяцев приходится оставаться 
в неоплачиваемых декретных отпусках, 
присоединяясь к длинным очередям в го-
сударственные детские сады. В результате 
недостаточный охват и наличие системы 
государственного ухода за детьми в Рос-
сии, которые не позволяют российским 

Германияның түскен тұзағына түспеу 
үшін Ресей Францияның бала тууды 
ынталандыру тәжірибесіне жүгіне ала-
ды. Шын мәнінде, Германия мен Ре-
сейге қарағанда Франция мемлекеттік 
балаларды күту орталықтарының да-
мыған желісін құрып, бала күтушілер-
ге арналған салық жеңілдіктері және 
т.б. қамтамасыз ету арқылы бала күтімі 
қорларына жан-жақты қолдау көрсе-
теді. Елде құрылған отбасыларды әле-
уметтік қолдау жүйесі аналарға жұмыс 
пен жанұя арасында таңдау жасамай-ақ 
жұмыс күшіне қайта қосылуға мүмкіндік 
береді. Германиямен бірдей деңгейде 
қаражат бөлген Франция бұл мәселеде 
табысқа жетті. Франциядағы ТЖК 1997 
жылы бір әйелге шаққанда 1,7 баланы 
құраса, 2006 жылы бір әйелге шаққанда 
2 балаға дейін өсіп, содан бері қалыпты 
деңгейде қалды. Осы тұрғыда француз 
үкіметі әйелдер үшін бала күтудің бала-
малы шығындары төмендетілген арнайы 
модельді құрды. Өйткені билік органда-
ры орталықтандырылған Отбасылық 
жәрдемақы қоры арқылы үкімет тара-
пынан субсидияланатын күндізгі күтім 
орталықтарында сәбилеріне күтім жаса-
уға мүмкіндік береді.

Көбінесе 18 айға дейінгі балалары 
бар аналарға материалдық көмек көр-
сетуге бағытталған Ресейде балаларға 
күтім жасау жүйесін одан әрі нығайту 
үлкен алаңдаушылық тудырады. Әдет-
те Ресейде әйелдердің жұмыс күшіне 
қатысу қарқыны жоғары болса да, үш 
немесе одан да төмен жастағы балала-
ры бар аналардың жұмыспен қамтылу 
деңгейі өте төмен. Шындығында, 18 ай-
лық сәбилері бар аналардың көпшілігі 
мемлекеттік балабақшалардан орын алу 
үшін ұзын сонар кезекке тұрып, төлен-
бейтін декреттік демалысқа шығуға 
мәжбүр болады. Нәтижесінде ресейлік 
әйелдердің жұмыс күшіне қатысуына 
кедергі келтіретін ресми бала күтімінің 
қолжетімділігі мен қамту деңгейінің 
төмен болуы отбасылардың екінші ба-
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ланы дүниеге әкелу ниетіне үлкен әсерін 
тигізеді.

Қорытындылай келе, соңғы уақыт-
та Ресейдегі халықтың өсуі халықтың 
табиғи өсімі мен көші-қоны есебінен 
қамтамасыз етілгенін мойындау керек. 
Қолайлы жас құрылымы, атап айтқан-
да, 1980-шы жылдары туылған бала 
тууға қаблетті жастағы әйелдердің үл-
кен тобы мен отбасын қолдау саясаты 
2010 жылдың басында туудың ұлғаюы-
на себеп болды. Дегенмен, бала тууға 
қаблетті жастағы әйелдердің саны азая 
бастағандықтан 2015 жылдан кей-
ін туғандар саны қайтадан төмендей 
бастады. Отбасыға қатысты нормалар 
мен көзқарастар, оның ішінде бала туу 
уақыты посткеңестік кеңістіктегі Ресей-
де едәуір өзгергендіктен, орта мерзімді 
перспективада халықтың табиғи өсуі 
одан әрі төмендейді деп күтілуде. Ресей 
халықтың қартаю кезеңіне кіргендіктен, 
адамдарға өз отбасыларын кеңейту үшін 
оңтайлы ортаны қалыптастыратын отба-
сыларға қолдау көрсету саясаты бала туу 
деңгейіне тек қысқа мерзімді әсер етеді. 
Нәтижесінде Ресей халқының қазіргі жас 
құрылымын ескере отырып болашақ 
бала туу динамикасын қалыптастыратын 
саясат жүзеге асырылуы тиіс.

женщинам участвовать в рабочей силе, 
оказывают значительное влияние на наме-
рение семей иметь второго ребенка.

В заключение следует признать, что не-
давний рост населения в России был обе-
спечен как естественным приростом на-
селения, так и миграцией. Благоприятная 
возрастная структура, а именно большой 
контингент женщин, родившихся в 1980-х 
годах и достигших пика репродуктивных 
лет, в сочетании с политикой поддержки 
семьи привела к увеличению рождаемо-
сти в начале 2010-х годов. Однако число 
рождений снова начало снижаться после 
2015 года, поскольку количество женщин 
пикового репродуктивного возраста нача-
ло уменьшаться. Принимая во внимание то, 
что семейные нормы и отношения, вклю-
чая сроки рождения детей, значительно 
изменились в постсоветской России, ожи-
дается, что в среднесрочной перспективе 
произойдет дальнейшее снижение есте-
ственного прироста населения. С тех пор, 
как Россия вступила в период старения 
населения, ее политика поддержки семьи, 
которая, несомненно, создает благоприят-
ные условия для расширения семей, будет 
иметь лишь кратковременный эффект для 
рождаемости. Вследствие этого должна 
быть разработана политика, определяю-
щая будущую динамику рождаемости с 
учетом нынешней возрастной структуры 
населения России.





ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ВОЕННОМ СЕКТОРЕ

ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ СЕКТОРДАҒЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ  
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Взаимодействие Ашхабада с Органи-
зацией Североатлантического договора 
(НАТО) началось в марте 1992 года, вско-
ре после распада Советского Союза, когда 
Туркменистан вместе с другими постсо-
ветскими государствами присоединился 
к Совету североатлантического сотруд-
ничества, который впоследствии был пе-
реименован в Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП). В июле 1992 года на 
Хельсинкском саммите Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
первый президент Туркменистана Сапар-
мурат Ниязов заявил, что Туркменистан 
будет придерживаться принципа пози-
тивного нейтралитета в качестве основы 
своей внешней политики, но это не по-
мешало Туркменистану стать первой цен-
тральноазиатской страной, присоединив-
шейся к программе альянса «Партнерство 
ради мира» (ПРМ) в мае 1994 года. Борис 
Шихмурадов, тогдашний вице-премьер 
Туркменистана, подписавший рамочный 
документ ПРМ в Брюсселе, заявил, что 
«Туркменистан не ищет помощи НАТО, но 
стремится развивать партнерство с альян-
сом на взаимовыгодной основе».

Хотя положительный нейтралитет эво-
люционировал в постоянный нейтралитет 
– статус, официально признанный Гене-
ральной Ассамблеей ООН в декабре 1995 
года, Туркменистан, тем не менее, продол-
жал взаимодействовать с НАТО, согласовав 
свою первую индивидуальную программу 
партнерства в рамках ПРМ в том же году. 
Растущий интерес альянса к стране был 
продемонстрирован визитом генерально-
го секретаря НАТО Джорджа Робертсона в 
Туркменистан в январе 2001 года и присут-
ствием наблюдателей НАТО в крупных ан-

Ашхабадтың Солтүстік атлантикалық 
келісім ұйымымен (НАТО) өзара қа-
рым-қатынасы Кеңес Одағы ыдыраған-
нан кейін 1992 жылы наурызда басталды. 
Түркіменстан басқа посткеңестік мемле-
кеттермен бірге Солтүстік атлантикалық 
ынтымақтастық кеңесіне мүше болды, 
кейінірек ұйым атауы Еуроатлантикалық 
әріптестік кеңесі (ЕАӘК) болып өзгертілді. 
1992 жылы шілде айында Хельсинкиде 
өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ын-
тымақтастық конференциясының бірін-
ші саммитінде Түркіменстан Президенті 
Сапармұрат Ниязов Түркіменстанның 
сыртқы саясатының негізі бағыты ретінде 
оң бейтараптық қағидатын ұстанатынын 
мәлімдеді. Бірақ бұл 1994 жылы мамыр-
да Түркіменстанның одақтың Бейбітшілік 
үшін әріптестік (БҮӘ) бағдарламасына 
қосылған алғашқы Орталық Азия елі бо-
луына кедергі келтірмеді. Брюссельде 
БҮӘ негіздемелік құжатына қол қойған 
сол кездегі Түркіменстанның Вице-пре-
мьері Борис Шихмурадов Түркімен-
станның НАТО-ның көмегіне жүгінбей, 
одақпен өзара тиімді негізде әріптестік 
қатынастарды дамытуға ұмтылғанын 
мәлімдеді. 

Оң бейтараптықтан тұрақты бейта-
раптыққа айналған мәртебе 1995 жыл-
дың желтоқсан айында Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас ассамблеясы тарапынан 
ресми түрде танылды. Бұған қарамастан 
Түркіменстан сол жылы БҮӘ шеңберінде 
алғашқы жеке әріптестік бағдарламасын 
қабылдап, НАТО-мен бірге жұмыс істеуді 
жалғастырды. Одақтың елге деген қы-
зығушылығы 2001 жылдың қаңтарында 
НАТО Бас хатшысы Джордж Робертсо-
нның Түркіменстанға сапарынан және 
2003 жылдың тамыз айында Каспий 
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титеррористических военных учениях под 
названием «Асуда Ватан» с участием 2500 
туркменских военнослужащих, которые 
проходили недалеко от города Туркменба-
ши на побережье Каспийского моря в ав-
густе 2003 года. Однако, в отличие от своих 
центральноазиатских соседей, Туркмени-
стан никогда не участвовал в военных уче-
ниях, организованных под эгидой НАТО, 
лишь изредка отправляя наблюдателей. 
Это соответствовало статусу нейтралите-
та и изоляционистской внешней полити-
ке, проводимой президентом Ниязовым, 
который последовательно отказывался 
присоединяться к любым региональным 
соглашениям о сотрудничестве в области 
экономики, политики или безопасности.

По сравнению с другими государствами 
Центральной Азии, практическое двусто-
роннее сотрудничество между Туркмени-
станом и альянсом оставалось более огра-
ниченным, а основное внимание уделялось 
подготовке военнослужащих, например, в 
рамках программы США «Международное 
военное образование и обучение» (IMET). 
Программа IMET для Туркменистана вклю-
чала обучение английскому языку, плани-
рование политики, военно-гражданские 
отношения и повышение квалификации 
для младших офицеров из всех родов 
войск. К другим приоритетам сотрудни-
чества между НАТО и Туркменистаном 
относились гуманитарные вопросы, такие 
как предотвращение и реагирование на 
стихийные бедствия, защита окружающей 
среды и научное сотрудничество. Напри-
мер, в сентябре 2002 года в Ашхабаде со-
стоялся региональный учебный семинар 
по гражданскому чрезвычайному плани-
рованию и военно-гражданскому сотруд-
ничеству, организованный НАТО. Среди 
прочего, участники семинара были озна-
комлены с политикой в области безопас-
ности, структурой и миссиями альянса, а 
также с соответствующими практиками и 
процедурами, применяемыми в ходе опе-
раций по урегулированию кризисов, таких 
как защита гражданского населения от 
последствий использования боевых хими-
ческих, биологических и радиоактивных 
веществ. Отдельные государства-члены 

жағалауындағы Түркіменбашы қаласы 
маңында 2,5 мың түркімен әскери қыз-
меткердің қатысуымен өткізілген «Асуда 
Ватан» антитеррорлық әскери жаттығу-
ларына НАТО бақылаушыларының қаты-
суынан анық байқалған болатын. Алайда 
Орталық Азиядағы көршілерімен салы-
стырғанда, Түркіменстан ешқашан НАТО 
қамқорлығымен ұйымдастырылған әске-
ри жаттығуларға қатыспады, тек кейде 
байқаушыларды жіберіп отырды. Бұл 
бейтараптық мәртебесі мен аймақтық 
экономикалық, саяси және қауіпсіздік 
саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімдерге қосылудан үзілді-кесілді бас 
тартқан Президент Ниязовтың оқшаула-
ну саясатына сәйкес болды. 

Басқа Орталық Азия мемлекеттерімен 
салыстырғанда, Түркіменстан мен альянс 
арасындағы тиімді екі жақты ынты-
мақтастық, мысалы, АҚШ «Халықаралық 
әскери білім беру және оқыту» (IMET) 
бағдарламасы арқылы әскери қызмет-
керлерді оқытумен шектелген. Түркімен-
стандағы IMET бағдарламасы ағылшын 
тілін оқытуды, саясатты жоспарлауды, 
азаматтық-әскери қарым-қатынастарды 
және барлық қызмет салаларының кіші 
офицерлері үшін біліктілікті арттыру-
ды қамтыды. НАТО-Түркіменстан ынты-
мақтастығының басқа да басымдықта-
ры табиғи апаттардың алдын алу және 
оларды болдырмау, қоршаған ортаны 
қорғау және ғылыми ынтымақтастық 
сияқты гуманитарлық мәселелер болды. 
Мысалы, 2002 жылдың қыркүйек айында 
Ашхабадта НАТО ұйымдастырған азамат-
тық төтенше жағдайларды жоспарлау 
және азаматтық-әскери ынтымақтастық 
жөніндегі аймақтық семинар өтті. Бұдан 
басқа, семинар қатысушылары альян-
стың қауіпсіздік саясатымен, құрылы-
мымен және миссияларымен, сондай-ақ 
дағдарысты басқару процесінде қолда-
нылатын тиісті тәжірибелермен және 
рәсімдермен танысты. Олардың ішінде 
азаматтарды химиялық, биологиялық 
және радиологиялық агенттердің әсері-
нен қорғауды атап өтуге болады. Кейбір 
НАТО-ға мүше мемлекеттер көлік құрал-
дары, есірткі заттарын саралағыш және 
контрабанда мен есірткіге қарсы күреске 
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НАТО сотрудничали с Туркменистаном, 
предоставляя транспортные средства, на-
боры для тестирования на наркотики и 
другое оборудование для целей борьбы 
с контрабандой и наркотрафиком, а также 
детекторы радиации и контейнерные ска-
неры для пограничных переходов.

Туркменистан оказал ограниченную 
поддержку боевой миссии под руковод-
ством США и Международным силам 
содействия безопасности (ISAF) НАТО в 
Афганистане, продавая коалиции авиаци-
онное топливо, а также предоставляя раз-
решение на использование туркменского 
воздушного пространства и сухопутные 
поставки продовольственных пайков, бу-
тилированной воды и строительных мате-
риалов через свою территорию. Следует 
отметить, что до 11 сентября 2001 года Аш-
хабад поддерживал политические и эко-
номические связи с талибами, несмотря 
на введенные ООН санкции против дви-
жения. Тем самым Туркменистан не только 
зарабатывал деньги, торгуя с талибами, но 
и пытался обеспечить безопасность своей 
800-километровой границы с Афганиста-
ном. На более поздних этапах войны в Аф-
ганистане Туркменистан стал одним из ос-
новных транспортных узлов для поставок 
нелетальных грузов вооруженным силам 
США и НАТО, сражавшимся в Афганистане, 
в то время как небольшой контингент во-
енно-воздушных сил США был размещен в 
международном аэропорту Ашхабада для 
содействия посадке и дозаправке амери-
канских транспортных самолетов.

После внезапной смерти президента 
Ниязова в декабре 2006 года его преем-
ник Гурбангулы Бердымухаммедов пред-
принял шаги по оживлению отношений 
Туркменистана с внешним миром, вклю-
чая НАТО. В ноябре 2007 года он посетил 
штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встре-
тился с генеральным секретарем НАТО 
Яапом де Хооп Схеффером. В ходе пере-
говоров они обсудили ситуацию в области 
региональной безопасности в Централь-
ной Азии и договорились об усилении 
практического сотрудничества между Тур-
кменистаном и НАТО в рамках программы 
ПРМ и в увязке с миссией альянса ISAF в 

арналған басқа да жабдықтарды, сон-
дай-ақ шекаралық өткелдер үшін ради-
ациялық детекторлар мен контейнерлік 
сканерлермен қамтамасыз ету арқылы 
Түркіменстанмен бірге ынтымақтастық 
жасады. 

Түркіменстан Ауғанстанда АҚШ-тың 
жетекшілігіндегі әскери миссиясына 
және НАТО басшылығымен Халықаралық 
қауіпсіздік қолдау күшіне (ISAF) кішігірім 
қолдау көрсетті. Мысалы, коалицияға 
авиациялық отынды сатты, Түркімен-
станның әуе кеңістігін пайдалануға рұқ-
сат берді, сондай-ақ өз аумағы арқылы 
азық-түлік, бөтелкедегі су және құрылыс 
материалдарының жеткізілімін қамта-
масыз етті. Ашхабад 2001 жылдың 11 
қыркүйегіне дейін АҚШ-тың Талибанға 
қарсы санкцияларына қарамастан, бұл 
қозғалыспен саяси және экономикалық 
байланыстарды сақтағанын да айта кету 
керек. Осылайша, Түркіменстан Тали-
банмен сауда жасау арқылы ақша тапқа-
нымен, Ауғанстанмен 800 шақырымдық 
шекарасының қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге тырысты. Ауғанстандағы соғы-
стың кейінгі кезеңдерінде Түркіменстан 
Ауғанстанда соғысып жатқан АҚШ пен 
НАТО әскерлері үшін кісі өлтірмейтін қа-
ру-жарақтардың жеткізілуіне арналған 
негізгі көлік тораптарының біріне айнал-
ды, ал АҚШ-тың әуе кемелерін қондыру 
мен оларға отын құюға көмектесу үшін 
Ашхабад халықаралық әуежайында АҚШ 
әуе күштерінің кіші контингенті орнала-
стырылды. 

2006 жылдың желтоқсан айында Пре-
зидент Ниязов кенеттен қайтыс болған-
нан кейін, оның мұрагері Гурбангулы 
Бердімұхамедов Түркіменстанның сы-
ртқы әлеммен, оның ішінде НАТО-мен 
қарым-қатынастарын жандандыру үшін 
жаңа қадамдар жасады. 2007 жылғы қа-
рашада ол Брюссельдегі НАТО штаб-пә-
теріне барып, НАТО Бас хатшысы Яап де 
Хуп Схеффермен кездесті. Келіссөздер 
барысында тараптар Орталық Азиядағы 
аймақтық қауіпсіздік жағдайын талқыла-
ды, сондай-ақ БҮӘ бағдарламасы аясын-
да және НАТО-ның Ауғанстандағы ISAF 
миссиясы шеңберінде Түркіменстан мен 
НАТО арасында тәжірибелік ынтымақта-
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Афганистане. В апреле 2008 года прези-
дент Бердымухаммедов принял участие в 
саммите НАТО в Бухаресте, что было рас-
ценено как попытка улучшить междуна-
родный имидж Ашхабада, уменьшить его 
изоляцию и расширить внешнеполитиче-
ские возможности Туркменистана.

В настоящее время Туркменистан про-
должает взаимодействовать с альянсом 
по вопросам, представляющим общий 
интерес. Официальные лица Туркмениста-
на участвуют в ряде курсов, проводимых 
НАТО и ее государствами-членами по та-
ким темам, как контроль над вооружени-
ями, разоружение и нераспространение, 
право вооруженных конфликтов, борь-
ба с терроризмом, безопасность границ, 
незаконный оборот, транснациональная 
преступность, планирование обороны и 
разработка военного бюджета, а также 
по другим вопросам. Гражданское чрез-
вычайное планирование и координация 
действий в случае стихийных бедствий 
остаются ключевыми областями сотруд-
ничества по мере того, как Туркменистан 
развивает свой потенциал гражданского 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера. В 
ноябре 2014 года делегация НАТО посети-
ла Ашхабад, чтобы встретиться с предста-
вителями правительства и обсудить пути 
укрепления двустороннего сотрудниче-
ства в рамках ПРМ и события, касающиеся 
региональной безопасности, в том числе в 
Афганистане и Украине. В марте 2015 года 
в Туркменистане прошла организованная 
НАТО региональная конференция высоко-
го уровня под названием «Мир и стабиль-
ность в Центральной Азии и Афганистане: 
взгляд из нейтрального Туркменистана», 
в которой приняли участие эксперты из 
США, пяти стран Центральной Азии, Афга-
нистана и ряда международных организа-
ций.

Туркменистан активно взаимодейству-
ет с НАТО в рамках программы альянса 
«Наука ради мира и безопасности» (SPS). 
С 2002 года академические учреждения и 
университеты Туркменистана пользуются 
преимуществами подключения к Интер-
нету, дистанционного обучения, сетевого 

стықты кеңейтуге келісті. 2008 жылдың 
сәуір айында Президент Бердімұхамедов 
Бухарестте НАТО саммитінің отырысына 
қатысты. Бұл Ашхабадтың халықаралық 
имиджін жақсарту, оқшаулауды азайту 
және Түркіменстанның сыртқы саясат 
параметрлерін кеңейту әрекеті ретінде 
қабылданды. 

Қазіргі уақытта Түркіменстан ортақ 
мүддені білдіретін мәселелер бойынша 
альянспен ынтымақтастықты жалғасты-
руда. Түркімен билігі НАТО және оған 
мүше мемлекеттер тарапынан өткізілетін 
түрлі курстарға қатысады. Курс тақырып-
тары қару-жарақты бақылау, қарусызда-
ну және таратпау, қарулы қақтығыстар 
туралы заң, лаңкестікке қарсы күрес, 
шекара қауіпсіздігі, заңсыз сауда, тран-
сұлттық қылмыс, қорғанысты жоспарлау 
және бюджеттеу және басқа да салалар-
ды қамтиды. Азаматтық төтенше жағдай-
ларды жоспарлау және апаттардың 
зардаптарын жою жөніндегі үйлестіру 
ынтымақтастықтың негізгі бағыттары бо-
лып қала береді. Себебі Түркіменстан та-
биғи және техногендік төтенше жағдай-
ларға азаматтық жауап беру қабілетін 
дамытуда. 2014 жылдың қараша айын-
да Ашхабадқа ресми сапармен барған 
НАТО делегациясы мемлекеттік ресми 
тұлғалармен  кездесіп, БҮӘ шеңберін-
дегі екіжақты ынтымақтастықты дамыту 
жолдарын және аймақтағы, оның ішінде 
Ауғанстан мен Украинадағы қауіпсіздік 
жағдайын талқылады. 2015 жылы наурыз 
айында Түркіменстанда НАТО демеушілі-
гімен  «Орталық Азиядағы және Ауған-
стандағы тұрақтылық пен бейбітшілік: 
Бейтарап Түркіменстан көзқарасы» атты 
жоғары деңгейдегі аймақтық конферен-
ция өтті. Іс-шараға АҚШ, бес Орталық 
Азия мемлекеті, Ауғанстан және бірнеше 
халықаралық ұйымдардан сарапшылар 
қатысты. 

Түркіменстан НАТО-ның «Ғылым бей-
бітшілік және қауіпсіздік үшін» (ҒБКҮ) 
бағдарламасы шеңберінде НАТО-мен 
белсенді түрде ынтымақтасуда. 2002 
жылдан бері Түркіменстанның ғылыми 
мекемелері мен университеттері ҒБКҮ 
«Цифрлық Жібек жолы» бастамасы 
мен басқа да жобалар арқылы қамта-
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масыз етілген интернет байланысы, 
қашықтықтан оқу, желілік жабдықтар 
және ақпараттық технологияларды пай-
даланды. Бұл Түркіменстандағы интер-
нет-коммуникациялық инфрақұрылым-
ның дамуына үлкен серпін берді және 
түркімен ғалымдары мен жас зертте-
ушілеріне халықаралық ғылыми қа-
уымдастықпен ғылыми әріптестікті 
дамытуға мүмкіндік берді. ҒБКҮ бағдар-
ламасы аясында өзара ынтымақтастық 
энергетикалық кәсіпорындарда және 
коммуналдық қызметте жүйелік басқа-
руды жүзеге асыратын түркімен инже-
нерлерінің әлеуетін нығайтуға ықпал 
етті. Түркімен және француз ғалымдары 
да Каспий маңы аймағындағы йод және 
бром кендерін өндіру нәтижесінде Хазар 
және Балканабад кен орындарында жи-
налған радиоактивті қалдықтарды өңдеу 
мәселесін шешу үшін Түркіменстандағы 
радиоактивті ластанған жер телімдерін 
қауіпсіз өңдеу бойынша бірлесіп зерттеу 
жұмыстарын жүргізді. 

Түркіменстанның бейтарап ел ретінде 
ресми мәртебесі НАТО-мен ынтымақта-
стығына кедергі болмады, бірақ жақын 
арада Ашхабадтың шектеулі ықпалда-
стық саясатын қайта қарастыруы және 
одақпен байланысын күшейтуі екіталай. 
Тұрақты бейтараптылық Түркіменстанға 
Ресей, Қытай және Батыс елдерімен қа-
рым-қатынастарда теңгерімді сақтауға 
және аймақтық блокқа мүшеліктен ау-
лақ болуға көмектеседі. Дегенмен, елдің 
жаһандық экономикаға интеграцияла-
нып, көршілес елдермен және халықа-
ралық ұйымдармен ынтымақтастық пен 
диалогты кеңейту жөніндегі күш-жігері, 
сондай-ақ Президент Бердімұхаммедов-
тың әскери реформалар мен жаңғырту-
ды аяқтауға деген ұмтылысы НАТО-мен 
ынтымақтастықты нығайтуға мүмкіндік 
береді.

оборудования и информационных техно-
логий, предоставляемых в рамках иници-
ативы SPS «Виртуальный Шелковый путь» 
и других проектов. Полученные в резуль-
тате улучшения позволили значительно 
расширить инфраструктуру интернет-ком-
муникаций в Туркменистане и предоста-
вили зрелым представителям туркменской 
науки и молодым ученым возможность 
развивать исследовательские партнер-
ские связи с международным научным 
сообществом. Взаимное сотрудничество в 
рамках программы SPS также способство-
вало укреплению потенциала туркменских 
инженеров, отвечающих за управление 
системами на предприятиях энергетики и 
коммунального хозяйства. Туркменские и 
французские ученые также сотруднича-
ли в проведении исследования по безо-
пасному обращению с радиоактивными 
участками в Туркменистане для решения 
проблемы обращения с радиоактивными 
отходами, накопленными на площадках в 
Хазаре и Балканабаде в результате добычи 
йода и брома в непосредственной близо-
сти от Каспийского моря.

Официальный статус Туркменистана как 
нейтральной страны не помешал его со-
трудничеству с НАТО, но крайне маловеро-
ятно, что в ближайшем будущем Ашхабад 
пересмотрит свою политику ограниченно-
го взаимодействия и усилит свои связи с 
альянсом. Ясно, что постоянный нейтрали-
тет помогает Туркменистану поддерживать 
баланс в отношениях с Россией, Китаем и 
Западом и избегать членства в каких-либо 
региональных блоках. Однако недавние 
усилия страны по интеграции в мировую 
экономику и открытию себя для более 
тесного сотрудничества и диалога с сосед-
ними странами и международными орга-
низациями, а также желание президента 
Бердымухаммедова завершить военную 
реформу и модернизацию, могут предо-
ставить возможности для расширения со-
трудничества с НАТО.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА И ПАКИСТАНА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ПРОБЛЕМА БЕЛУДЖИСТАНА
АЙМАҚТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ ИРАН-ПӘКІСТАН 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: БЕЛУЖИСТАН МӘСЕЛЕСІ

Динара Талдыбаева*

В настоящее время вопросы обеспе-
чения и укрепления региональной безо-
пасности, а также активизации борьбы с 
угрозой терроризма и сепаратизма оста-
ются одними из главных стратегических 
приоритетов многих государств. В этом 
отношении Иран и Пакистан не являются 
исключением. За последние десятилетия 
Тегеран и Исламабад неоднократно стал-
кивались с аналогичными проблемами и 
угрозами безопасности, что вызывает у 
двух стран необходимость развивать со-
трудничество для стабилизации ситуации 
в их граничащих друг с другом регионах. 
Так, в июле 2018 года страны достигли со-
глашения о всеобъемлющих рамках для 
расширения двусторонних связей в обла-
стях безопасности, борьбы с терроризмом 
и обмена информацией, которые укре-
пили бы трансграничное сотрудничество 
в интересах мира, торговли и дружбы на 
общих границах. Поставив цель бороться 
с террористическими группами и экстре-
мистскими движениями, стороны заинте-
ресованы в обеспечении стабильности на 
ирано-пакистанской границе, где продол-
жают свою деятельность вооруженные бо-
евики, а проблема безопасности остается 
чрезвычайно серьезной. Одной из причин 
эскалации угроз безопасности на грани-
це между Ираном и Пакистаном является 
проблема белуджского сепаратизма.

Эта проблема официально возникла в 
1948 году из-за образования Пакистана 
как государства, которое приобрело зна-
чительную часть территории Белуджиста-
на, ранее находившегося под британским 
протекторатом. Однако следует также 
отметить, что территориальный раздел 
Белуджистана начался в конце XIX века, 
когда были достигнуты соответствующие 

Қазіргі уақытта аймақтық қауіпсіздік-
ті қамтамасыз ету және нығайту, сон-
дай-ақ лаңкестік пен сепаратизмге қар-
сы күресті күшейту мәселелері көптеген 
мемлекеттердің, соның ішінде Иран мен 
Пәкістанның басты стратегиялық ба-
сымдықтарына жатады. Соңғы жылда-
ры Тегеран мен Исламабад қауіпсіздік 
саласында осындай қауіп-қатерлерге 
тап болды, бұл көршілес аймақтардағы 
жағдайды қалыпқа келтіру үшін екі ел-
дің өзара ынтымақтастығын дамыту қа-
жеттілігін тудырады. Осылайша, 2018 
жылдың шілдесінде аталмыш елдер қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету, лаңкестікпен 
күрес және ақпаратпен алмасу саласын-
дағы екіжақты байланыстарды кеңейту-
дің кешенді негізі туралы келісімге қол 
жеткізді. Бұл келісім шекарадағы бейбіт-
шілікті, сауда мен достықты қамтамасыз 
ету үшін трансшекаралық ынтымақта-
стықты нығайтады. Лаңкестік топтар-
мен және экстремистік қозғалыстармен 
күресуді мақсат етіп қойған тараптар 
қарулы жасақтардың қызметі жалғасып 
жатқан Иран-Пәкістан шекарасында 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүд-
делі, онда қауіпсіздік жағдайлары өте 
күрделі болып отыр. Иран мен Пәкістан 
арасындағы шекарада қауіпсіздік қатер-
лерінің күшею себептерінің бірі – Белуж 
сепаратизмі мәселесі.

Ресми түрде бұл мәселе 1948 жылы 
Пәкістан мемлекетінің қалыптасуына 
байланысты пайда болды. Бұрын Британ 
протекторатында болған Белужистан 
аумағының маңызды бөлігі Пәкістанға 
өтті. Бұл ретте Белуж аумағын бөлу 
процесі ХІХ ғасырдың аяғында Иран, 
Ауғанстан және Ұлыбритания арасында 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dinarataldybayeva@gmail.com
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соглашения между Ираном, Афганистаном 
и Великобританией. Таким образом, Белуд-
жистан является исторической территори-
ей, разделенной между Афганистаном (про-
винция Гильменд и провинция Кандагар), 
Пакистаном (провинция Белуджистан) и 
Ираном (провинция Систан и Белуджистан). 
Площадь этнической белуджской террито-
рии составляет около 500 тыс. км², большая 
часть которой, или 347 тыс. км², принадле-
жит Пакистану. Не сумев реализовать свое 
право на самоопределение, радикальные 
белуджи, подвергшиеся влиянию идей на-
ционализма и сепаратизма, начали мятеж 
ради завоевания независимости.

Проблема белуджей является наиболее 
острой для Пакистана, где несколько раз 
вспыхивали мятежи, в ходе которых бе-
луджи отстаивали свои особые права – от 
автономии до отделения. Для подавления 
восстаний Исламабад проводил полномас-
штабные военные операции. В 1970-х годах 
Белуджский народный освободительный 
фронт (БНОФ) возглавлял борьбу белуджей 
с правительством Пакистана. Ситуация в 
провинции осложнилась во время афган-
ской войны 1979-1989 годов, в результате 
которой миллионы афганских беженцев 
переселились в Пакистан, что серьезно де-
стабилизировало ситуацию во всем реги-
оне. Хотя ситуация в пакистанском Белуд-
жистане стабилизировалась после вывода 
советских войск из Афганистана в 1989 году 
и возвращения некоторых афганских бе-
женцев на родину, социально-экономиче-
ская ситуация в провинции по-прежнему 
остается сложной. Несмотря на наличие 
значительных запасов полезных ископае-
мых, включая природный газ, на который 
приходится около 85% всей добычи газа в 
стране, и наличие порта Гвадар, который яв-
ляется ключевым транспортным и логисти-
ческим объектом Китайско-пакистанского 
экономического коридора (КПЭК), уровень 
социально-экономического развития про-
винции Белуджистан остается низким. Эко-
номическая отсталость наряду с наглядно 
проявляющейся террористической актив-
ностью ведет к изоляции региона, угрожая 
территориальной целостности Пакистана и 
стабильности региона в целом.

С начала 2000-х годов сепаратистская 
деятельность в пакистанской провинции 
возобновилась с неудержимой силой под 

тиісті келісімдерге қол қойылған кезде 
басталғанын атап өткен жөн. Осылайша, 
Белужистан – Ауғанстан (Хельманд про-
винциясы және Кандагар провинциясы), 
Пәкістан (Белужистан провинциясы) 
және Иран (Систан және Белужистан 
провинциясы) арасында бөлінген тарихи 
аймақ. Белуждардың этникалық аумағы 
шамамен 500 мың шаршы шақырымды 
құрайды, оның көп бөлігі, атап айтқанда 
347 мың шаршы шақырымы Пәкістанда 
орналасқан. Өзін-өзі тану құқығын жү-
зеге асыра алмай, ұлтшылдық пен сепа-
ратизм идеяларының ықпалына түскен 
радикалды Белуждар тәуелсіздікке қол 
жеткізу үшін бүлікші күресті бастады.

Белуж мәселесі әсіресе Пәкістанның 
алдында тұрған қиын мәселе болып та-
былады. Елде бірнеше рет көтерілістер 
болып, осы көтерілістер кезінде Бе-
луждар автономиядан бөлініп шығуға 
дейін өздеріне арнайы құқықтардың 
берілуін талап етті. Көтерілістерге жол 
бермеу үшін Исламабад ауқымды әске-
ри операциялар жүргізді. 1970 жылда-
ры Белуж халық азаттық фронты (БХАФ) 
Белуждардың Пәкістан үкіметіне қар-
сы әскери операцияларына жетекшілік 
етті. Провинциядағы жағдай 1979-1989 
жж. Ауған соғысына байланысты одан 
әрі шиеленісе түсті. Соғыс нәтижесін-
де миллиондаған ауғандық босқындар 
Пәкістанға қоныс аударып, бүкіл ай-
мақтағы жағдайды тұрақсыздандыр-
ды. 1989 жылы Кеңес әскері Ауғанстан 
аумағынан шығарылып, кейбір ауған 
босқындары өз отанына оралғаннан 
кейін Пәкістанның Белужистан про-
винциясындағы жағдай қалыпты бола 
бастаса да, провинцияның әлеумет-
тік-экономикалық жағдайы күрделі күй-
інде қалып отыр. Елдегі жалпы өндіріс 
көлемінің шамамен 85%-ын құрайтын 
табиғи газ сияқты пайдалы қазбалардың 
елеулі қорына және «Қытай-Пәкістан 
экономикалық дәлізінің» (ҚПЭД) негізгі 
көліктік-логистикалық нысаны болып та-
былатын Гвадар портының болуына қа-
рамастан, Белужистан провинциясының 
әлеуметтік-экономикалық дамуы төмен 
болып қалуда. Экономикалық артта қалу, 
сондай-ақ лаңкестік әрекеттер аймақтың 
оқшаулануына әкеліп, Пәкістанның ау-
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руководством так называемой «Армии 
освобождения Белуджистана» (АОБ). Пред-
полагается, что организация появилась в 
1980-х годах, объединив левацки настро-
енную молодежь, которая позже попала 
под власть радикалов. По непроверенным 
данным, число боевиков АОБ варьируется 
от 5 до 10 тыс. Причиной ее создания стала 
интенсификация экономической деятель-
ности со стороны центральных властей, 
которые стремились осуществить ряд ин-
фраструктурных проектов на территории 
Белуджистана, а также развивать добычу 
полезных ископаемых. Однако, по мнению 
местного населения, Исламабад уделял не-
достаточно внимания развитию региона, 
который не получил ощутимых выгод от 
транзита газа и освоения природных ре-
сурсов. В результате, начиная с 2015 года, 
а именно после подписания договора о 
КПЭК, в провинции усилилась террористи-
ческая активность радикальных группиро-
вок. Например, в конце августа 2015 года 
вооруженные боевики напали на аэропорт 
в прибрежном городе Дживани в районе 
Гвадар, который имеет стратегическое зна-
чение из-за его расположения вблизи гра-
ницы между Пакистаном и Ираном. АОБ 
взяла на себя ответственность за террори-
стический акт, продолжая серию нападений 
на силы безопасности и инфраструктуру в 
провинции. Более того, с 2014 года в паки-
станском Белуджистане появились призна-
ки присутствия «Исламского государства».

Аналогичная ситуация наблюдается в 
иранской провинции Систан и Белуджистан, 
где проживает около 2,5 млн. белуджей. 
Однако статус белуджей в иранском обще-
стве осложняется наличием этноконфес-
сионального фактора. Община белуджей, 
проживающая в Иране, как и большинство 
мусульман в мире, – сунниты, в отличие 
от подавляющего большинства иранского 
населения, исповедующего шиизм. В ны-
нешних обстоятельствах случаи дискрими-
нации по признаку религии не редкость. 
Формирование и развитие вооруженного 
повстанческого движения радикальных на-
циональных групп в иранской провинции 
Систан и Белуджистан происходило в 1960-
х и 1980-х годах. В этот период такие ради-
кальные движения, как «Белуджский фронт 
освобождения» и «Белуджское автономист-
ское движение», руководили дестабили-

мақтық тұтастығына және аймақтың 
тұрақтылығына қауіп төндіруде.

2000 жылдардың басында Пәкістан 
провинциясындағы сепаратистік әре-
кеттер Белужистан азаттық армиясы-
ның (БАА) жетекшілігімен қайта күшейді. 
Ұйым 1980-ші жылдары пайда болып, 
алғашында солшыл жастарды біріктір-
ген, кейінірек радикалдардың ықпалы-
на түскен. Нақтыланбаған мәліметтерге 
сәйкес, БАА-дағы жауынгерлер саны 
5-10 мыңды құрайды. Бұның себебі 
Белужистан аумағында бірқатар ин-
фрақұрылымдық жобаларды іске асы-
руға, сондай-ақ пайдалы қазбаларды 
өндіруді жетілдіруге бағытталған орта-
лық билік органдарының экономикалық 
қызметін күшейту болды. Алайда, жер-
гілікті тұрғындарға қарағанда, Ислама-
бад газ транзитінен және табиғи ресур-
старды игеруден елеулі пайда көрмеген 
өңірдің дамуына жеткілікті көңіл бөл-
меуде. Нәтижесінде, 2015 жылы ҚПЭД 
туралы келісімге қол қойылғаннан кей-
ін провинцияда радикалдық топтардың 
лаңкестік белсенділігінің артуы байқал-
ды. Мысалы, 2015 жылдың тамыз айы-
ның соңында қарулы жасақтар Пәкістан 
мен Иранның шекарасына жақын бо-
луына байланысты стратегиялық маңы-
зға ие Гвадар ауданының Джиуани 
жағалау қаласындағы әуежайға шабуыл 
жасады. БАА шабуыл жауапкершілігін өз 
мойнына алды және провинцияның қа-
уіпсіздік күштері мен инфрақұрылымда-
рына бірқатар шабуылдарды жалғасты-
рды. Бұған қоса, 2014 жылдан бастап 
Пәкістанның Белужистан провинция-
сында «Ислам мемлекеті» лаңкестік ұй-
ымының болуына қатысты белгілер пай-
да болды.

Осындай жағдай Иранның Систан 
және Белужистан провинцияларында 
байқалады, онда шамамен 2,5 миллион 
Белуж тұрады. Алайда, Белуждардың 
Иран қоғамында алатын орны этно-кон-
фессиялық факторға байланысты қиын-
дай түсті. Ирандағы Белуждар, әлемдегі 
көптеген мұсылмандар секілді, сүннит-
тер болып табылады, ал Иран халқының 
көбі – шииттер. Мұндай жағдайда дінге 
қатысты кемсітушілік жағдайлары жиі 
кездеседі. Иранның Систан және Бе-
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зирующей деятельностью на территории 
страны. После распада последнего терро-
ристическая группировка «Джундалла», 
называемая также «Движение народного 
сопротивления Ирана», которая известна 
своими нападениями на иранских военных, 
полицейских и гражданских лиц, взяла на 
себя руководящую роль. Среди резонанс-
ных акций этой организации – нападение 
на колонну президента Ирана Махмуда 
Ахмадинежада во время его визита в Бе-
луджистан в 2005 году и террористическое 
нападение на шоссе возле деревни Тасуки в 
2006 году, а также подрыв автобуса с воен-
нослужащими Корпуса стражей исламской 
революции (КСИР) в 2007 году. В связи с 
усилением нападений правительство Ирана 
развернуло широкомасштабную кампанию 
против боевиков «Джундаллы», существен-
но снизив их активность.

Следует отметить, что, как и в случае с 
Пакистаном, иранская провинция являет-
ся одной из самых отсталых среди других 
провинций Ирана с социально-экономи-
ческой точки зрения. Высокий уровень 
безработицы заставляет белуджскую моло-
дежь присоединяться к радикальным груп-
пам, что негативно влияет на возможности 
раскрытия экономического потенциала 
региона. Несмотря на то, что в последние 
годы приоритетными задачами иранского 
правительства были укрепление экономи-
ки и стабилизация социальной ситуации 
в провинции Систан и Белуджистан пу-
тем развития нефтехимической промыш-
ленности, строительства порта Чабахар, а 
также железнодорожных сетей, включая 
Керман-Захедан-Чабахар, обстановка на 
местах остается напряженной. В результате 
Ирану пришлось развернуть в провинции 
дополнительные военные подразделения 
под командованием КСИР, а также принять 
меры для преодоления разногласий между 
шиитской и суннитской общинами Систана 
и Белуджистана.

Следует отметить, что, поскольку Иран 
лучше контролирует ситуацию в провин-
ции, граничащей с Пакистаном, Тегеран ча-
сто обращается с жалобами к Исламабаду в 
связи с тем, что он своевременно не оста-
навливает деятельность находящихся на 
его территории радикальных вооруженных 
формирований, которые имеют возмож-
ность организовывать террористические 

лужистан провинциясында радикалды 
ұлттық топтардың қарулы бүлікші қозға-
лысы 1960-1980-шы жылдары қалыпта-
сып, дамыды. Осы кезеңде «Белуж азат-
тық майданы» және «Белуж автономия 
қозғалысы» сияқты радикалды қозға-
лыстар елді тұрақсыздандыруға бағыт-
талған іс-шараларды жүргізді. Екіншісі 
ыдырағаннан кейін «Иран халқының 
қарсыласу қозғалысы» деп аталатын 
«Джундалла» атты лаңкестік топ пайда 
болды. Бұл лаңкестік топ Иран әскері, 
полиция және бейбіт тұрғындарға ша-
буыл жасағаны үшін белгілі. Бұл ұйым-
ның үлкен шабуылдары қатарында 2005 
жылы Белужистанға сапары барысында 
Иран Президенті Махмуд Ахмадинежад-
тың кортежіне шабуыл, 2006 жылы Та-
суки ауылы маңындағы жолда жасалған 
лаңкестік әрекет және 2007 жылы Ислам 
революциясының гвардиялық корпусы-
ның (ИРГК) әскерлері отырған автобус 
жарылысын айтуға болады. Шабуыл-
дардың артқанын ескере отырып, Иран 
үкіметі «Джундалла» сарбаздарына қар-
сы ауқымды науқан өткізіп, оның қыз-
метін айтарлықтай азайтты.

Пәкістанда болғандай, Иранның 
Систан-Белужистан провинциясы әле-
уметтік-экономикалық тұрғыдан Иран-
ның басқа провинциялары арасында 
артта қалғанын айта кеткен жөн. Жұ-
мыссыздықтың жоғары деңгейі Белуж 
жастарының радикалды топтарға қо-
сылуына себеп болуда және бұл ай-
мақтың экономикалық әлеуетін ашу 
мүмкіндіктеріне кері әсерін тигізуде. 
Соңғы жылдары Иран үкіметінің ба-
сымдықтары мұнай-химия өнеркәсібін 
дамыту, Чабахар портын салу және 
теміржол желілерін, соның ішінде Кер-
ман-Захедан-Чабахар желісін салу 
арқылы экономиканы нығайту және 
Систан-Белужистан провинциясындағы 
әлеуметтік ахуалды тұрақтандыру бол-
ды. Дегенмен, ол жердегі жағдай күрделі 
болып қалуда. Нәтижесінде Иран ИРГК 
қолбасшылығымен қосымша әскери 
бөлімдерді орналастыруға, сондай-ақ 
Систан-Белужистанда шииттер мен сүн-
ниттер арасындағы келіспеушіліктерді 
жою жөнінде шараларды қабылдауға 
мәжбүр болды.
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Айта кету керек, Иран Пәкістанмен 
шектесетін аймақтағы ахуалды жақсы 
бақылайтындықтан, Тегеран Пәкістанға 
өз аумағында да, Иран аумағында да 
лаңкестік шабуылдарды ұйымдастыра 
алатын радикалды қарулы құрылымдар-
дың іс-әрекеттерін дер кезінде тоқтата 
алмайтындығы туралы шағымдарды жиі 
жаудырады. Алайда, Иран-Пәкістан ше-
карасының қанағаттанарлықсыз қорға-
луына байланысты шағымдарға қара-
мастан, тараптар бірлескен қауіпсіздік 
шараларын қабылдау қажеттілігі туралы 
түсіністікке қол жеткізді. Бұны осы сала-
дағы келісімдер мен ережелерді кеңейту 
ниетінен анық көруге болады. 

Осылайша, тараптар көрші аймақтар-
дағы тұрақтылықты қамтамасыз ету 
үшін бірлескен жедел-тактикалық ын-
тымақтастықты кеңейтуге мүдделілік 
танытып отыр. Жоғары деңгейдегі кез-
десулерді, сондай-ақ Иран мен Пәкістан 
арасында өткізілетін Ортақ шекара 
комиссиясы мен Қауіпсіздік жөніндегі 
арнайы комитет отырыстарын қамти-
тын келіссөздер алаңдарында тарап-
тар трансшекаралық лаңкестікпен 
және есірткі айналымымен күресуде өз 
күштерін нығайта түсуде. 2013 жылдың 
ақпанында Иран мен Пәкістан арасында 
лаңкестікке және есірткінің заңсыз ай-
налымына қарсы күрес туралы келісімге 
қол қойылды. 2014 жылы Исламабадта 
елдер қауіпсіздік саласындағы ынты-
мақтастықты кеңейту мақсатында өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол қой-
ды. Сонымен қатар, 2017 жылы Гвадарда 
Ортақ шекара комиссиясының отырысы 
барысында Пәкістан мен Иран шекара 
басқару саласында өзара ынтымақта-
стықты одан әрі кеңейту мақсатында 
өзара түсіністік туралы меморандумға 
қол қойды. Қазіргі уақытта елдер Иран-
Пәкістан шекарасында тұрақты патруль-
дерді жүргізу үшін шекаралық полиция 
мен қауіпсіздік күштері арасындағы 
өзара әрекеттестікті орнатып жатыр. 
Тараптардың ортақ қатерлерге қарсы 
күрес жөніндегі шаралары дұрыс және 
уақытылы жүзеге асырылған жағдайда 
аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету-
ге және шекара белбеуін қорғауға оң 
ықпал ете алады.

акты, в том числе на иранской террито-
рии. Однако, несмотря на недовольство, 
связанное с неудовлетворительной защи-
той их общей границы, стороны пришли к 
общему пониманию того, что необходимы 
совместные действия в ответ на текущую 
ситуацию в области безопасности, что на-
глядно демонстрируется их намерением 
расширить существующие соглашения и 
положения в этой сфере.

Таким образом, стороны выражают за-
интересованность в расширении совмест-
ного оперативно-тактического сотрудни-
чества для обеспечения стабильности в их 
прилегающих друг к другу регионах. Через 
существующие переговорные площадки, 
которые включают встречи на высоком 
и высшем уровнях, а также заседания 
Специального комитета по безопасности и 
Совместной пограничной комиссии Ирана 
и Пакистана, стороны продолжают нара-
щивать свои усилия в борьбе с трансгра-
ничным терроризмом и наркотрафиком. 
Например, имеется соглашение о борьбе 
с терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков между Ираном и Пакистаном, 
подписанное в феврале 2013 года. В 2014 
году страны подписали меморандум о 
взаимопонимании в Исламабаде с целью 
расширения сотрудничества в области 
безопасности. Кроме того, в 2017 году во 
время заседания Совместной погранич-
ной комиссии в Гвадаре Пакистан и Иран 
подписали меморандум с целью дальней-
шего расширения взаимного сотрудни-
чества в области управления границами. 
В настоящее время страны налаживают 
взаимодействие между подразделениями 
пограничной полиции и служб безопас-
ности для регулярного совместного патру-
лирования вдоль ирано-пакистанской гра-
ницы. Меры, принимаемые сторонами для 
борьбы с общими угрозами, могут внести 
позитивный вклад в обеспечение регио-
нальной безопасности и защиту погранич-
ного пояса, если они будут надлежащим 
образом и своевременно реализованы.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ДОГОВОРА О ЗАПРЕТЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
ЯДРОЛЫҚ ҚАРУҒА ТЫЙЫМ САЛУ ТУРАЛЫ ШАРТТЫ ТҮСІНУ 

Абулхаирхан Жунисбек*

7 июля 2017 года, после трех междуна-
родных конференций по гуманитарным 
последствиям ядерного оружия, которые 
были проведены в Норвегии, Мексике и 
Австрии в 2013-2014 годах, и двух раун-
дов переговоров в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке государства-члены ООН 
приняли первый юридически обязатель-
ный документ о запрете ядерного ору-
жия, официально известный как Договор 
о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). 
В день голосования 122 государства-чле-
на ООН одобрили договор, одна страна 
проголосовала против (Нидерланды), и 
еще одна воздержалась (Сингапур). Сто-
ит отметить, что все пять официальных 
ядерных держав (Китай, Франция, Россия, 
Великобритания и США) и все четыре нео-
фициальных ядерных государства (Индия, 
Израиль, Северная Корея и Пакистан) бой-
котировали переговоры и отказались одо-
брить договор. ДЗЯО был открыт для под-
писания 20 сентября 2017 года, и с тех пор 
его подписали 59 стран, 10 из которых ра-
тифицировали его. Договор вступит в силу 
после его ратификации 50 государствами. 
6 октября 2017 года Международная кам-
пания за ликвидацию ядерного оружия, 
также известная как ICAN, коалиция орга-
низаций гражданского общества со всего 
мира, была удостоена Нобелевской пре-
мии мира за то, что возглавила процесс 
достижения основанного на договоре за-
прета на такое оружие.

До сих пор, в отличие от других видов 
оружия массового уничтожения, биологи-
ческого (Конвенция о биологическом ору-
жии, 1972 г.) и химического (Конвенция о 
химическом оружии, 1997 г.), ядерное ору-
жие не подлежало запрету в соответствии 
с международным правом. Сторонники 
договора считают, что полное запрещение 

Норвегия, Мексика және Австрия-
да 2013-2014 жылдары өткен ядролық 
қарудың гуманитарлық әсері туралы 
үш халықаралық конференция мен 
Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның (БҰҰ) штаб-пәтерінде өткен екі реткі 
келіссөздерден кейін 2017 жылы 7 шіл-
деде БҰҰ-ға мүше мемлекеттер Ядролық 
қаруға тыйым салу туралы шарт (ЯҚТСШ) 
ретінде белгілі ядролық қаруға тыйым 
салатын алғашқы заңды құжатты қабыл-
дады. Дауыс беру күні БҰҰ-ға мүше 122 
мемлекет шартты бекітті, біреуі қарсы 
дауыс берді (Нидерланды) және біреуі 
қалыс қалды (Сингапур). Айта кету керек, 
бес заң жүзіндегі ядролық держава (Қы-
тай, Франция, Ресей, Ұлыбритания және 
АҚШ) мен төрт іс жүзіндегі ядролық дер-
жава (Үндістан, Израиль, Солтүстік Корея 
және Пәкістан) келіссөздерге бойкот жа-
риялап, шартты мақұлдаудан бас тартты. 
2017 жылы 20 қыркүйекте ЯҚТСШ қол 
қоюға жіберілді. Құжатқа 59 ел қол қой-
са осы уақытқа дейін тек 10 елдің үкіметі 
тарапынан бекітілді. Шарт 50 мемле-
кеттің үкіметі бекіткеннен кейін күші-
не енеді. 2017 жылы 6 қазанда әлемнің 
бүкіл азаматтық қоғам ұйымдарының 
коалициясы – Ядролық қаруға тыйым 
салу бойынша халықаралық қозғалыс 
(ICAN) бұл қаруларға шартқа негізделген 
түрде тыйым салуға жетекшілік еткені 
үшін Бейбітшілік бойынша Нобель сый-
лығын алды.

Бұған дейін биологиялық (1972 
жылғы Биологиялық қару туралы кон-
венция) және химиялық (1997 жылғы 
химиялық қару туралы конвенция) жап-
пай қырып-жоятын қарудың басқа түр-
лерімен салыстырғанда ядролық қаруға 
халықаралық құқыққа сәйкес тыйым 
салынбаған. Шарттың жақтаушылары 
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ядерного оружия необходимо для того, 
чтобы избежать катастрофических по-
следствий, которые может повлечь любое 
использование одной из примерно 15 тыс. 
ядерных боеголовок, хранящихся в насто-
ящее время по всему миру, что потенци-
ально угрожает выживанию человечества. 
Хотя в своем консультативном заключении 
1996 года Международный суд пришел к 
выводу, что угроза или применение ядер-
ного оружия противоречит международ-
ному гуманитарному праву – своду правил, 
регулирующих использование всех видов 
оружия в вооруженных конфликтах, он, 
тем не менее, не определился по поводу 
того, является ли угроза применения или 
применение ядерного оружия законным 
в крайних случаях самообороны, когда на 
карту поставлено выживание государства. 
Таким образом, ДЗЯО заполняет эту се-
рую зону, поскольку в статье 1.1 (d) четко 
установлено, что запрещается при любых 
обстоятельствах применять или угрожать 
применением ядерного оружия, а также 
разрабатывать, испытывать, производить, 
приобретать, обладать или накапливать 
запасы, как это указано в статье 1.1 (а). 
Другие основные положения ДЗЯО также 
включают запрет на передачу ядерного 
оружия в другие страны и его получение 
(статья 1.1 (b) и (c)) или размещение такого 
оружия на территории государства-участ-
ника (статья 1.1 ( g)) и предусматривают 
помощь жертвам (статья 6.1) и восстанов-
ление окружающей среды (статья 6.2).

Однако есть те, кто нападает на договор 
на том основании, что, даже если он всту-
пит в силу, он никогда не может быть реа-
лизован, поскольку ни одно ядерное госу-
дарство не участвовало в его разработке 
и не намерено его подписывать. После 
принятия договора США, Великобритания 
и Франция, которые возглавили группу 
противников договора, распространили 
совместное заявление, объявив, что ни-
когда не подпишут, не ратифицируют и 
не будут придерживаться ДЗЯО. Их про-
тиводействие основано на том, что вме-
сто того, чтобы рассматривать подлинные 
проблемы международной безопасности, 
которые представляют такие ядерные го-

қазіргі таңда бүкіл әлемде жинақталған 
шамамен 15,000 ядролық оқтұмсықтар-
дың біреуінің өзін пайдалану адамзат-
тың өмір сүруіне қауіп төндіретіндіктен 
ядролық қаруға толық тыйым салу ке-
ректігін алға тартады. Халықаралық Сот 
1996 жылғы Консультативтік пікірінде 
ядролық қаруды қолдану немесе оны 
қолданумен қорқыту қарулы қақтығы-
старда барлық қаруларды қолдануды 
реттейтін ережелер жиынтығы болып 
табылатын халықаралық гуманитар-
лық құқыққа қарама-қайшы келеді де-
ген қорытынды жасады. Дегенмен, бір 
мемлекеттің өзін-өзі қорғаудың төтенше 
жағдайларында ядролық қаруды қол-
дану немесе қолданумен қорқытуы-
ның заңдылығы шешілмеген күйінде 
қалды. Сондықтан, ЯҚТСШ 1.1 (d) бапта 
айқын көрсетілгендей, ядролық қаруды 
қолдану немесе қолданумен қорқыту, 
сондай-ақ 1.1 (а) бапта көрсетілгендей, 
ядролық қаруды әзірлеу, сынау, өндіру, 
сатып алу, иемдену немесе сақтауға тый-
ым салынғанын білдіріп, бұл олқылықты 
толтыруда. ЯҚТСШ-ның басқа да негіз-
гі ережелеріне ядролық қаруды басқа 
елдерге беруге және оларды алуға (1.1 
(b) және (с) баптар) немесе қатысушы 
мемлекет аумағында осындай қару-жа-
рақтарды орналастыруға тыйым салу 
(1.1 (g) бап), құрбандарға көмек көрсету 
(6.1-бап) және экологиялық оңалту (6.2-
бап) кіреді.

Дегенмен, күшіне енсе де ешқа-
шан жүзеге аспайтынын алға тартып, 
шартты сынға алғандар да бар. Өйт-
кені құжатты әзірлеуге ешбір ядролық 
қаруы бар мемлекет қатыспаған және 
оған қол қоюға ниеттенбеген. Шарт 
қабылданғаннан кейін оған басты қар-
сы шыққан АҚШ, Ұлыбритания және 
Франция құжатқа ешқашан қол қой-
майтынын, бекітпейтінін немесе оның 
ережелеріне бағынбайтынын білдіретін 
бірлескен мәлімдеме жасады. Олар бұл 
құжат Солтүстік Корея секілді ядролық 
«бұзақы» елдер тарапынан туындаған 
нақты халықаралық қауіпсіздік мәселе-
лерді шешудің орнына ядролық қарудың 
жаһандық таралуына қатысты маңызды 
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сударства-изгои, как Северная Корея, этот 
документ разрушает Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО) 
– эпохальный документ, затрагивающий 
глобальное распространение ядерного 
оружия, поскольку он ограничивает круг 
государств, обладающих ядерным ору-
жием, Китаем, Францией, Россией, Вели-
кобританией и США. После вступления в 
силу ДЗЯО сделает незаконным для любо-
го государства-участника вступать в каки-
е-либо отношения в сфере безопасности 
со страной, которая частично полагается 
на ядерное оружие для обеспечения сво-
ей собственной безопасности. Это особое 
положение заставило выступить против 
договора те не обладающие ядерным 
оружием государства, которые полагают-
ся на ядерный зонтик США для обеспече-
ния своей безопасности, в том числе всех 
членов НАТО и страны Восточной Азии. 
Утверждается даже, что ДЗЯО рискует 
нанести ущерб делу нераспространения, 
поскольку без зонтика безопасности США 
некоторые восточноазиатские государства 
могут быть вынуждены пересмотреть свой 
неядерный статус. Вместо этого предлага-
ется дополнительно укрепить уже суще-
ствующие рамки ДНЯО, который призы-
вает ядерные государства « в духе доброй 
воли вести переговоры об эффективных 
мерах по прекращению гонки ядерных 
вооружений… и ядерному разоружению» 
(ДНЯО, статья 6).

Также утверждается, что ДЗЯО пред-
ставляет риск для архитектуры глобальной 
безопасности, сведя на нет сдерживающий 
эффект ядерного оружия, который привел 
к уменьшению числа межгосударственных 
войн с 1945 года, особенно между круп-
ными державами, из-за страха, что обыч-
ные войны могут перерасти в ядерные во-
йны. Критики отвергают договор из-за его 
неспособности признать это, а также тот 
факт, что в настоящее время нет импуль-
са для разоружения, поскольку основные 
мировые державы в своих стратегических 
расчетах по-прежнему полагаются на об-
ладание ядерным оружием для обеспече-
ния своей безопасности. К примеру, США в 
своем новом Обзоре ядерной политики, в 

құжат болып табылатын Ядролық қару-
ды таратпау туралы шартты (ЯҚТШ) бұ-
зып, Қытай, Франция, Ресей, Ұлыбрита-
ния және АҚШ-тың ядролық қаруы бар 
мемлекет (ЯҚМ) мәртебесін шектейді 
деп санайды. ЯҚТСШ күшіне енгеннен 
кейін кез-келген қатысушы мемлекет-
тің өз қауіпсіздігі үшін ішінара ядролық 
қаруға сүйенетін елмен қандай да бір 
қауіпсіздік қарым-қатынасын орнатуы 
заңсыз саналады. Бұл жағдай өздерінің 
қауіпсіздігі үшін АҚШ-тың ядролық «ша-
тырына» сенім артатын ядролық қаруы 
жоқ мемлекеттердің, оның ішінде НА-
ТО-ның барлық мүшелері мен Шығыс 
Азия елдерінің шартқа қарсы шығуына 
әкелді. Тіпті ЯҚТСШ ядролық қарулар-
ды таратпау себебіне зиян тигізу қаупін 
төндіретіні туралы да айтылады. Себебі 
АҚШ-тың қауіпсіздік «шатыры» болма-
са, кейбір Шығыс Азия мемлекеттері өз-
дерінің ядролық емес мәртебесін қайта 
қарауға мәжбүр болады. Оның орнына 
ЯҚМ-ті «ядролық жанталаса қарулануды 
тоқтату және ядролық қарусыздануға 
қатысты тиімді шараларға адал ниет-
ті келіссөздер жүргізуге» шақыратын 
ЯҚТШ-ның қолданыстағы шеңберін одан 
әрі нығайту ұсынылады (ЯҚТШ, 6-бап).

Сондай-ақ, ЯҚТСШ ядролық қарулар-
дың тежеу әсерін бұзып, жаһандық қа-
уіпсіздік құрылымына қауіп төндіретіні 
туралы да айтылады. Бұл әдеттегі соғы-
стар ядролық соғыстарға ұласуы мүмкін 
деген қорқыныштан 1945 жылдан бері 
әсіресе ірі мемлекеттердің арасындағы 
мемлекетаралық соғыстардың төмен-
деуіне әкелді. Шартты сынға алғандар 
бұл шарттың ядролық тежеудің маңы-
здылығын мойындамауын, жаһандық 
күштердің стратегиялық есептері ара-
сында қарусыздану үрдісінің жоқтығын, 
сондай-ақ қауіпсіздік тұрғысынан ядро-
лық қаруды сақтау қажеттігін алға тар-
тып, шартты сынға алуда. Мысалы, АҚШ-
тың ұлттық қауіпсіздік стратегиясында 
ядролық қарудың рөлін сипаттайтын 
жаңа Ядролық саясатқа шолуда АҚШ 
ядролық мүмкіндіктерді дамытуға үлкен 
қаражат бөлуге дайын екендігін мәлім-
деді, ал Ресей Президенті Владимир 
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котором описывается роль ядерного ору-
жия в стратегии национальной безопас-
ности США, заявили о своей готовности 
активно вкладывать средства в развитие 
новейшего ядерного потенциала, а пре-
зидент России Владимир Путин в своем 
последнем обращении к Федеральному 
собранию представил передовые модели 
систем доставки ядерного оружия. Расту-
щее соперничество между двумя основ-
ными ядерными державами не обеспечи-
вает уровня доверия, необходимого для 
ликвидации ядерного оружия.

Это приводит к еще одному критиче-
скому замечанию, которое заключается в 
отсутствии в ДЗЯО строгих условий вери-
фикации и обеспечения соблюдения. Хотя 
очевидно, что ни одно ядерное государ-
ство не разоружится, пока это не сдела-
ют другие ядерные державы, положения 
договора предусматривают, что государ-
ство, обладающее или контролирующее 
ядерное оружие в момент, когда оно ста-
новится государством-участником, долж-
но немедленно вывести свое оружие из 
состояния боеготовности не позднее, чем 
крайний срок, который должен быть уста-
новлен на первой встрече государств-у-
частников в соответствии с юридически 
обязывающим, ограниченным по времени 
планом (статья 4.2). Это оставляет откры-
той возможность того, что каждое ядерное 
государство будет по-своему интерпрети-
ровать сроки, что приведет к разной ско-
рости выполнения обязательств по разо-
ружению. Как следствие, между ядерными 
державами может возникнуть взаимное 
недоверие, препятствующее их разоруже-
нию. Кроме того, договор не определяет 
четко орган, который будет верифициро-
вать ликвидацию ядерного оружия, а лишь 
наделяет этой ролью неопределенный 
«компетентный международный орган». 
Следовательно, можно также утверждать, 
что текст самого договора не выдерживает 
испытания на предмет тщательной разра-
ботанности.

В конечном счете ясно, что ДЗЯО не 
является мгновенной панацеей в достиже-
нии мира без ядерного оружия – одной из 
самых давних целей ООН, впервые объяв-

Путин Федералды жиналысқа арналған 
жолдауында ядролық қаруды жеткізу 
жүйелерінің озық үлгілерін ұсынды. Екі 
ірі ЯҚМ арасында күшейе түскен бәсе-
келестік ядролық қаруды жоюға қажетті 
сенім деңгейін қамтамасыз етпеуде.

Бұл ЯҚТСШ-да қатаң тексеру және 
орындау талаптарының болмауы сияқты 
басқа сынға алып келеді. Ешбір ЯҚМ 
басқа бір ЯҚМ қарусыздану үдерісін ба-
стамағанша бұл қадамға бармайтыны 
айқын болса да, шарттың ережелеріне 
сәйкес қатысушы мемлекет болғаннан 
кейін ядролық қаруға ие немесе оны 
бақылайтын мемлекет қаруларын де-
реу операциялық мәртебеден шығару 
керек. Бұл заңдық күші бар және белгілі 
бір уақытпен шектелген жоспарға сәй-
кес қатысушы мемлекеттердің бірінші 
кеңесінде белгіленетін мерзімнен бұрын 
жасалу қажет (4.2-бап). Бұл әрбір ядро-
лық мемлекетке уақыт кестесін өзінше 
түсінуге мүмкіндік береді және қарусы-
здану бойынша міндеттемелердің әртүр-
лі жылдамдықпен орындалуын қамта-
масыз етеді. Демек, ЯҚМ-тер арасында 
қарусыздануға кедергі келтіретін өзара 
сенімсіздік туындауы мүмкін. Сонымен 
қатар, шарт ядролық қарудың жой-
ылуын тексеретін органды айқын түрде 
тағайындамайды. Себебі бұл рөл белгісіз 
«құзыретті халықаралық органға» беріл-
ген. Сонымен қатар, осындай себептерге 
байланысты шарттың мәтіні мұқият дай-
ындалмағанын да айтуға болады.

Тұтастай алғанда, БҰҰ-ның алғаш рет 
1946 жылы жариялаған ядролық қа-
русыз әлемге қол жеткізу мақсатында 
ЯҚТСШ жедел панацея болып табыл-
майтыны айқын. Әлемдік ядролық қару-
дың жаһандық қоры соңғы үш онжыл-
дықта 1980-ші жылдардың ортасында 
70,000 болып, бүгінгі күні 15,000-ға дей-
ін төмендегенімен, әлі талай іс тынды-
рылуы тиіс. Осы орайда ЯҚТСШ ядролық 
қарудан азат әлем құру мақсатын іске 
асырудың жалғыз тәсілі болып табы-
лады. Көптеген адамдар бұл мақсаттың 
жүзеге асырылуына күмән келтіруде. 
Алайда, кезінде биологиялық, химиялық 
қарулар мен жердегі миналарға тый-
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ым салу мақсатына жету мүмкін емес 
болып көрінгенмен, бүгінгі таңда бұл 
қаруларды қолдануға тыйым салатын 
шарттардың сәтті мысалдарына қарай 
отырып, ядролық қарудан азат әлемге 
қол жеткізуге ұмтылғандар ЯҚТСШ қа-
русыздану үдерісінде алға үлкен қадам 
болып табылады деген пікірді ұстанады.

ленной в 1946 году. Хотя глобальный запас 
ядерного оружия значительно сократился 
за последние три десятилетия от пикового 
уровня в 70 тыс. в середине 1980-х годов 
до менее чем 15 тыс. на сегодняшний день, 
еще многое предстоит сделать, и ДЗЯО 
считается лишь одним из подходов к до-
стижению цели «глобального нуля». Мно-
гие выражают скептицизм по поводу того, 
можно ли когда-либо достичь этой цели 
и как это сделать. Но те, кто стремится к 
всеобщей денуклеаризации, рассматривая 
успешные примеры договоров, запреща-
ющих биологическое оружие, химическое 
оружие и противопехотные мины, – цели, 
которые раньше также считались утопиче-
скими, придерживаются мнения, что ДЗЯО 
является большим рывком вперед в про-
цессе разоружения.
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ТАДЖИКИСТАН И НАТО: 
ПАРТНЕРСТВО НА ОСНОВЕ СОДЕЙСТВИЯ

ТӘЖІКСТАН ЖӘНЕ НАТО: 
КӨМЕККЕ НЕГІЗДЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІК 

Даурен Абен*

В отличие от других стран Центральной 
Азии, Таджикистан довольно поздно начал 
практическое сотрудничество с Органи-
зацией Североатлантического договора 
(НАТО), главным образом из-за граждан-
ской войны, которая разразилась в стране 
в первой половине 1990-х годов. Он стал 
членом Совета североатлантического со-
трудничества, который впоследствии был 
переименован в Совет евроатлантическо-
го партнерства (СЕАП) в 1992 году вместе 
с другими бывшими советскими респу-
бликами, но присоединился к программе 
альянса «Партнерство ради мира» (ПРМ) 
только в феврале 2002 года. Двусторонний 
политический диалог поддерживается в 
рамках СЕАП и через регулярные визиты в 
Таджикистан специального представителя 
Генерального секретаря НАТО по Кавказу 
и Центральной Азии, а также визиты высо-
копоставленных таджикских чиновников в 
штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Взаимо-
действие между сторонами основано на 
индивидуальной программе партнерства 
и сотрудничества Таджикистана, которая 
обновляется каждые два года и охватывает 
ряд областей, связанных с безопасностью, 
таких как борьба с терроризмом, безо-
пасность границ, управление кризисами 
и гражданское чрезвычайное планирова-
ние.

Сотрудничество между Таджикистаном 
и НАТО активизировалось после терро-
ристических атак 11 сентября 2001 года и 
начала антитеррористической кампании 
НАТО в Афганистане. В декабре 2001 года в 
целях оказания поддержки военным опе-
рациям Международных сил содействия 
безопасности НАТО в соседней стране Тад-
жикистан разрешил разместить контин-

Басқа Орталық Азия елдерімен салы-
стырғанда Тәжікстан негізінен 1990-шы 
жылдардың бірінші жартысында болған 
азаматтық соғысқа байланысты Сол-
түстік Атлант Шарты Ұйымымен (НАТО) 
ынтымақтастықты іс жүзінде айтар-
лықтай кеш орнатты. 1992 жылы 
Тәжікстан басқа посткеңестік республи-
калармен қатар кейінірек атауы Еуроат-
лантикалық әріптестік кеңесі (ЕАӘК) бо-
лып өзгертілетін Солтүстік Атлантикалық 
ынтымақтастық кеңесінің мүшесі болды. 
Алайда альянстың «Бейбітшілік жолын-
дағы серіктестік» (БЖС) бағдарламасына 
тек 2002 жылдың ақпанында ғана қо-
сылды. Екіжақты саяси диалог ЕАӘК ая-
сында және НАТО Бас хатшысының Кав-
каз бен Орталық Азия бойынша арнайы 
өкілінің Тәжікстанға тұрақты сапарлары, 
сондай-ақ Тәжікстанның жоғары лау-
азымды тұлғаларының Брюссельдегі 
НАТО штаб-пәтеріне сапарлары арқылы 
жүзеге асырылады. Тараптар арасын-
дағы өзара әрекеттестік Тәжікстанның 
екі жылда бір рет жаңартылып отыра-
тын жеке серіктестік пен ынтымақтастық 
бағдарламасына негізделеді және лаң-
кестікке қарсы күрес, шекара қауіпсізді-
гі, дағдарысты басқару және азаматтық 
төтенше жағдайларды реттеу сияқты 
қауіпсіздікке қатысты бірқатар мәселе-
лерді қамтиды.

Тәжікстан мен НАТО арасындағы ын-
тымақтастық 2001 жылы 11 қыркүйекте 
болған лаңкестік оқиғадан кейін және 
НАТО-ның Ауғанстандағы лаңкестік-
ке қарсы күрес науқанының баста-
луымен бірге күшейе түсті. НАТО-ның 
Қауіпсіздікке жәрдемдесу халықаралық 
күштерінің көрші елдегі әскери операци-
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гент ВВС Франции в аэропорту Душанбе. 
Кроме того, в октябре 2004 года генераль-
ный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер 
и таджикский министр иностранных дел 
Талбак Назаров подписали соглашение о 
поддержке страны пребывания и транзи-
те. Таджикистан стал первой страной Цен-
тральной Азии, подписавшей такое согла-
шение с НАТО. Впоследствии Таджикистан 
также подписал соглашения с отдельными 
странами-членами НАТО о регулировании 
транзита грузов через территорию страны 
в связи с выводом сил НАТО из Афганиста-
на. До их окончательного вывода в октя-
бре 2014 года число французских войск, 
дислоцированных в аэропорту Душанбе 
для проведения ремонта и технического 
обслуживания военных самолетов НАТО 
по пути в Афганистан и обратно, варьи-
ровалось от 150 до 300. Французские ВВС 
использовали аэропорт для выполнения 
почти 11 тыс. воздушных миссий, что со-
ставляет 60% всех миссий, осуществлен-
ных ВВС Франции в ходе афганской вой-
ны. Более того, в период кампании через 
аэропорт Душанбе транзитом прошли 89 
тыс. военнослужащих НАТО и 14,5 тыс. 
тонн грузов. В благодарность за поддержку 
таджикской стороны Франция профинан-
сировала реконструкцию инфраструктуры 
аэропорта Душанбе, модернизировав его 
взлетно-посадочную полосу, рулежные 
дорожки и парковки, построила новый 
международный пассажирский терминал 
и в марте 2018 года приступила к строи-
тельству новой диспетчерской вышки.

В качестве страны-партнера НАТО Тад-
жикистан использует механизмы помощи 
альянса, такие как целевые фонды ПРМ. 
Эти фонды создаются совместно отдель-
ными государствами-членами НАТО и 
партнерами, запрашивающими конкрет-
ную помощь в областях демилитариза-
ции, трансформации обороны или нара-
щивания потенциала. Фонды собирают 
добровольные взносы в денежной или 
натуральной форме в виде оборудования 
или экспертизы, а затем предоставляют 
ресурсы, чтобы помочь странам-партне-
рам в реализации практических проектов, 
зачастую с участием других международ-

яларына қолдау көрсету үшін Тәжікстан 
2001 жылы желтоқсанда Душанбе әуе-
жайында француз әуе күштерінің орна-
ласуына рұқсат берді. Бұған қоса, 2004 
жылы қазан айында НАТО Бас хатшысы 
Яап де Хооп Схеффер мен Тәжікстан Сы-
ртқы істер министрі Талбак Назаров қа-
былдаушы елдің қолдауы мен транзиті 
туралы келісімге қол қойды. Осылайша, 
Тәжікстан НАТО-мен осындай келісімге 
қол қойған алғашқы Орталық Азия елі 
болды. Сонымен қатар, Тәжікстан НАТО 
күштерінің Ауғанстаннан шығуына бай-
ланысты ел аумағы арқылы жүктердің 
транзитін реттеу үшін НАТО-ға мүше 
елдермен жеке келісімдерге қол қой-
ды. 2014 жылы қазан айында біржола-
та кеткенге дейін Душанбе әуежайында 
Ауғанстанға немесе Ауғанстаннан ұша-
тын НАТО әскери әуе кемелерін жөндеу 
және техникалық қызмет көрсетуді жүзе-
ге асыратын француз әскерлерінің саны 
150-ден 300-ге дейін болды. Француз әуе 
күштері әуежайды ауған соғысы кезінде 
барлық француз миссияларының 60%-
ын құрайтын 11 мыңға жуық әуе мисси-
ясын орындау мақсатында пайдаланды. 
Сонымен қатар, науқан кезінде Душанбе 
әуежайы арқылы 89 мың НАТО әскері 
мен 14,5 мың тонна жүк тасымалдан-
ды. Тәжік тарапының қолдауын бағалай 
отырып, Франция Душанбе әуежайының 
инфрақұрылымын қалпына келтірді, 
ұшу-қону жолағын, такси жолдары мен 
автотұрақтарды жаңартты және жаңа 
халықаралық жолаушылар терминалын 
салды, ал 2018 жылдың наурызында 
жаңа бақылау мұнарасын сала бастады.

НАТО-ның серіктес елі ретінде 
Тәжікстан альянстың БЖС Мақсатты 
қорлары сияқты көмек тетіктерін пай-
даланады. Бұл қорлар демилитариза-
ция, қорғаныс трансформациясы не-
месе әлеуетті арттыру салаларында 
белгілі бір көмек сұрайтын НАТО-ға 
мүше мемлекеттер мен серіктестер та-
рапынан бірлесіп құрылады. Қорлар 
жабдықтар немесе сараптама сияқты 
ерікті қаржылай немесе заттай нысан-
дағы жарналарды жинайды, содан кей-
ін басқа халықаралық ұйымдарды тарта 
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ных организаций. В 2004 году Таджикистан 
принял участие в проекте целевого фон-
да ПРМ, первом в Центральной Азии, по 
безопасному уничтожению 1261 проти-
вопехотной наземной мины, который был 
реализован Министерством обороны Тад-
жикистана и Программой развития ООН 
при финансировании со стороны Канады 
и Нидерландов. Уничтожив эти запасы, 
Таджикистан выполнил свои обязательства 
по Оттавской конвенции о запрещении 
применения, накопления запасов, произ-
водства и передачи противопехотных мин 
и об их уничтожении. Кроме того, в 2009 
году Таджикистан обратился к НАТО за по-
мощью в улучшении систем физической 
безопасности и управления запасами в 
местах хранения оружия и боеприпасов, 
с особым акцентом на выявлении рас-
положенных вдоль его южной границы 
с Афганистаном заброшенных и скрытых 
тайников оружия и боеприпасов, ставших 
наследием таджикской гражданской вой-
ны. В январе 2012 года после завершения 
технико-экономического исследования, 
финансировавшегося Японией, и визита 
в страну представителей Агентства НАТО 
по материально-техническому обеспе-
чению и снабжению стороны подписали 
исполнительное соглашение и учредили 
соответствующий целевой фонд. Этот про-
ект, управлявшийся Великобританией и 
направленный на содействие в предотвра-
щении незаконной трансграничной тор-
говли оружием и боеприпасами, начался 
после того, как было обеспечено доста-
точное финансирование, и был успешно 
завершен в 2015 году. Оружие и боепри-
пасы, которые еще могли использоваться, 
были защищены и доставлены в надежно 
охраняемые хранилища, а устаревшие 
запасы были безопасно утилизированы. 
Команда проекта также провела обследо-
вание складов боеприпасов на юге Таджи-
кистана и рекомендовала пути повышения 
их безопасности и защищенности.

Несмотря на позднее присоединение 
к ПРМ, Таджикистан с 1996 года активно 
участвует в программе НАТО «Наука ради 
мира и безопасности» (SPS). Начиная с 
2003 года, вместе с другими государства-

отырып серіктес елдерге практикалық 
жобаларды жүзеге асыруға көмекте-
су үшін ресурстарды қамтамасыз етеді. 
2004 жылы Тәжікстан 1 261 жаяу әскерге 
қарсы минаны қауіпсіз жою үшін Кана-
да мен Нидерланд елдерінің қаржылық 
көмегімен Тәжікстан Қорғаныс мини-
стрлігі мен Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Даму Бағдарламасы тарапынан жүзеге 
асырылған Орталық Азиядағы алғашқы 
БЖС Мақсатты қоры жобасына қатысты. 
Бұларды жою арқылы Тәжікстан Жаяу 
әскерлерге қарсы миналарды қолда-
ну, сақтау, өндіру және тасымалдауға 
тыйым салу жөніндегі Оттава конвен-
циясының міндеттемелерін орындады. 
Сонымен қатар, 2009 жылы Тәжікстан 
қару-жарақ пен оқ-дәрілерді сақтау 
қоймаларының физикалық қауіпсіздігі 
мен оқ-дәрі қорларын басқаруды жақ-
сарту бойынша НАТО-дан көмек сұрады 
және әсіресе Ауғанстанмен оңтүстік ше-
карасы маңайындағы Тәжік азаматтық 
соғысынан кейін қалған оқ-дәрілердің 
жасырын жерлерін анықтауға ерекше 
назар аударылды. Жапония тарапынан 
қаржыландырылған техникалық-эконо-
микалық негіздеме мен НАТО-ның Тех-
никалық қызмет көрсету және қамтама-
сыз ету жөніндегі ұйымының ел ішіндегі 
сапары аяқталғаннан кейін тараптар іске 
асыру туралы келісімге қол қойып, 2012 
жылдың қаңтарында тиісті мақсатты 
қорды құрды. Оқ-дәрілердің заңсыз 
трансшекаралық саудасын болдырмауға 
бағытталған Ұлыбритания жетекшілігін-
дегі бұл жоба жеткілікті қаржыландыру 
қамтамасыз етілгеннен кейін басталып, 
2015 жылы табысты аяқталды. Әлі де 
қолдануға жарамды болған қару-жарақ 
пен оқ-дәрілер тиісті түрде қорғалған 
сақтау орындарына берілді, ал ескірген 
оқ-дәрі қорлары қауіпсіз түрде жойыл-
ды. Сонымен қатар, жоба командасы 
Тәжікстанның оңтүстігіндегі оқ-дәрілерді 
сақтау қоймаларына зерттеу жүргізіп, 
олардың қауіпсіздігін арттыру жолдарын 
ұсынды.

ТМД елдерінің қатарына кеш қо-
сылған Тәжікстан 1996 жылдан бері 
НАТО-ның «Ғылым – бейбітшілік және 
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қауіпсіздік үшін» бағдарламасына бел-
сенді түрде қатысуда. 2003 жылдан бері 
Тәжікстан Орталық Азия мен Оңтүстік 
Кавказдың басқа мемлекеттерімен бірге 
интернет желісіне қолжетімділікті және 
ғылыми-оқытушы қауымдастығының 
байланысын ынталандыруға бағыт-
талған «Виртуалды жібек жолы» деп ата-
латын маңызды жобаға қатысты. Жоба 
35-ке жуық академиялық және жоғары 
оқу орындарында тәжік ғалымдары мен 
зерттеушілері үшін сенімді интернет 
желісіне қолжетімділікті қамтамасыз етіп, 
қазіргі заманғы спутниктік желілерді ор-
натумен айналысты. Осылайша, оларға 
әріптестерімен ақпарат және тәжірибе 
алмасуға, халықаралық ғылыми және 
білім беру ресурстарына қол жеткізуге 
мүмкіндік берілді. Тәжікстан мен альянс 
арасындағы ғылыми ынтымақтастықтың 
басқа да негізгі бағыттары – қоршаған 
ортаны қорғау және апатты жағдайды 
басқару, атап айтқанда, Орталық Азияда 
денсаулыққа зиян келтіретін қауіп-қа-
терлер мен қоршаған ортаға келтірілетін 
залалдың алдын алу үшін радиоактивті 
қалдықтар мен улы ластаушы заттарға, 
сондай-ақ трансшекаралық судың ласта-
нуына байланысты жобалар.

Тәжікстан НАТО-мен қорғаныс және 
қауіпсіздік салаларын реформалау 
бойынша ынтымақтасумен қатар, БЖС 
Жоспарлау және талдау үдерісі тетігіне 
қатысады. Шекара қауіпсіздігін нығайту, 
лаңкестікке қарсы күрес және транс-
шекаралық қылмыстың, әсіресе есірт-
кінің заңсыз айналымының алдын алу 
Тәжікстан мен НАТО үшін стратегиялық 
маңызға ие болғандықтан, Тәжікстан-
ның тиісті мемлекеттік органдарының 
өкілдері НАТО тарапынан ұйымдасты-
рылып, қаржыландырылатын шекара-
лық басқару, лаңкестікке қарсы күрес 
және есірткіге қарсы күрес бойынша 
курстарға қатысады. Тәжікстан НАТО/
БЖС жаттығуларына қатысумен қатар, 
НАТО күштерімен бірге бейбітшілікті 
сақтау операцияларына қатысуға қы-
зығушылық танытып, мұндай операция-
ларға қолжетімді болатын бірнеше бір-
лікті тізімге енгізді. Тараптар сондай-ақ, 

ми Центральной Азии и Южного Кавказа, 
Таджикистан участвовал во флагманском 
проекте, известном как «Виртуальный 
Шелковый путь», который был нацелен 
на продвижение доступности Интернета 
и возможности подключения академи-
ческих и исследовательских сообществ. В 
рамках проекта примерно в 35 академиче-
ских и высших учебных заведениях были 
установлены современные спутниковые 
сети, обеспечившие надежный доступ в 
Интернет таджикским ученым и исследо-
вателям, что позволило им обмениваться 
информацией и опытом со своими кол-
легами по всему миру, а также получить 
доступ к международным научным и об-
разовательным ресурсам. Другими основ-
ными областями научного сотрудничества 
между Таджикистаном и альянсом являют-
ся экологическая безопасность и борьба 
со стихийными бедствиями, в частности, 
проекты, связанные с радиоактивными от-
ходами и токсичными загрязнителями и с 
загрязнением трансграничных вод в Цен-
тральной Азии, с целью предотвращения 
рисков для здоровья и ущерба окружаю-
щей среде.

Таджикистан также сотрудничает с 
НАТО в реформировании своего секто-
ра обороны и безопасности, но все еще 
не присоединился к механизму Процесса 
планирования и обзора ПРМ. Поскольку 
укрепление безопасности границ, проти-
водействие терроризму и предотвраще-
ние трансграничной преступности, осо-
бенно незаконного оборота наркотиков, 
имеют стратегическое значение как для 
Таджикистана, так и для НАТО, представи-
тели соответствующих таджикских госу-
дарственных органов регулярно посещают 
организованные и финансируемые НАТО 
учебные курсы по управлению границами, 
борьбе с терроризмом и борьбе с нарко-
тиками. Хотя Таджикистан участвует в уче-
ниях НАТО/ПРМ, он также заинтересован 
в участии в миротворческих операциях 
вместе с силами НАТО и составил список 
подразделений, способных участвовать в 
таких операциях. Стороны также сотрудни-
чают в совершенствовании военного об-
разования в Таджикистане, совместно раз-
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тілдік дайындықты қоса алғанда оқу 
жоспарлары мен курстарын бірлесіп 
дамыту арқылы Тәжікстанның әскери 
білімін жетілдіру бойынша ынтымақта-
сады. Душанбе елдің әскери оқу бағдар-
ламаларына НАТО стандарттарын енгізу 
мүмкіндігін қарастыруда. НАТО апаттар-
дың салдарын жою саласында табиғи 
апаттар жөнінде ерте ескерту жүйесі, 
апаттық жағдайда төтенше көмек көрсе-
ту орталығы және НАТО стандарттарына 
сәйкес келетін жедел әрекет ету тобы 
түрінде Тәжікстанның ұлттық әлеуетін 
дамытуға көмектеседі. НАТО Тәжікстан-
дағы қауіпсіздік пен қорғаныс мәселе-
леріне қатысты білім беру қызметін қол-
дайды. 2005 жылдан бастап НАТО-ның 
қоғамдық дипломатия бөлімі аймақтық 
және жаһандық қауіпсіздік мәселелерін 
талқылау үшін тәжік және халықаралық 
студенттерді біріктіретін жыл сайынғы 
жазғы академияға демеушілік жасады.

Ресейдің жақын одақтасы және 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұй-
ымының мүшесі бола тұра Душанбенің 
қауіпсіздіктің негізгі қамтамасыз етушісі 
ретінде Мәскеуге сенім артатыны түсінік-
ті. Алайда, әсіресе Ауғанстандағы тұрақ-
сыз жағдай ескерілгенде қауіпсіздік 
Тәжікстан үкіметінің басты мәселе-
лерінің бірі болып қалатындықтан, 
Тәжікстан жақын болашақта басқа сы-
ртқы күштермен, оның ішінде НАТО-мен 
ынтымақтасуды жалғастыра бермек. Өз 
кезегінде қиын қаржылық жағдайға тап 
болған альянстың Тәжікстанмен ынты-
мақтастықты кеңейту үшін ресурстары 
жоқ, бірақ Ауғанстан тұрақтылығы, ше-
кара қауіпсіздігі, лаңкестікке қарсы күрес 
және т.б. басқа трансұлттық қауіп-қатер-
лер сияқты серіктестіктің бірнеше негізгі 
бағыттары бойынша Тәжікстанмен өзара 
әрекеттестігін жалғастыратын болады.

рабатывая учебные планы и курсы, в том 
числе языковые, и Душанбе рассматри-
вает возможность внедрения стандартов 
НАТО в программы военного образования 
страны. В области оказания помощи при 
бедствиях НАТО помогает Таджикистану в 
развитии его национального потенциала в 
форме системы раннего предупреждения 
о стихийных бедствиях, операционного 
центра по оказанию помощи при бед-
ствиях и совместимого с НАТО подразде-
ления реагирования. НАТО поддерживает 
образовательную деятельность, имеющую 
отношение к вопросам безопасности и 
обороны в Таджикистане, и с 2005 года 
отдел общественной дипломатии НАТО 
организует ежегодную летнюю академию, 
в рамках которой таджикские и иностран-
ные студенты вместе изучают и обсужда-
ют региональные и глобальные проблемы 
безопасности.

Понятно, что, будучи близким союз-
ником России и членом Организации 
Договора о коллективной безопасности, 
Душанбе и впредь будет полагаться на 
Москву в качестве основного партнера, 
обеспечивающего безопасность. Тем не 
менее, поскольку безопасность останет-
ся одной из главных проблем таджикских 
властей, особенно с учетом постоянно 
нестабильной ситуации в Афганистане, в 
обозримом будущем Таджикистан про-
должит сотрудничество с другими внеш-
ними игроками, включая НАТО. В свою 
очередь, альянс, сталкивающийся с фи-
нансовыми затруднениями, не имеет ре-
сурсов для значительного расширения 
своего сотрудничества с Таджикистаном, 
но будет продолжать взаимодействовать 
со страной в нескольких ключевых обла-
стях партнерства, таких как стабильность в 
Афганистане, безопасность границ, борьба 
с терроризмом и другие транснациональ-
ные угрозы.
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ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОБОРОНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ЕУРОПА ОДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚОРҒАУ САЯСАТЫНЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ 

Абулхаирхан Жунисбек*

11 декабря 2017 года Совет Европей-
ского Союза (ЕС) учредил механизм под 
названием «Постоянное структуриро-
ванное сотрудничество в области безо-
пасности и обороны» (PESCO), в котором 
участвуют двадцать пять членов ЕС, за ис-
ключением Дании, Мальты и Великобри-
тании. PESСO – это основанная на догово-
ре структура, направленная на укрепление 
сотрудничества в области обороны между 
государствами-членами ЕС, чтобы лучше 
реагировать на общие вызовы безопасно-
сти. На данном этапе PESCO юридически 
обязывает государства-участники реали-
зовать 17 совместных проектов, каждый 
из которых включает в себя разные груп-
пы государств. В целом эти проекты мож-
но разделить на два взаимосвязанных из-
мерения, а именно: развитие потенциала 
и дальнейшая интеграция и укрепление 
сотрудничества в области обороны меж-
ду членами ЕС. Ожидается, что в случае их 
реализации развертывание вооруженных 
сил государств-членов для общих военных 
операций будет осуществляться без осо-
бых затруднений.

Установление этой формы военного со-
трудничества является частью Глобальной 
стратегии ЕС по внешней политике и по-
литике безопасности (EUGS), объявленной 
в июне 2016 года. Идея этой стратегии за-
ключается в достижении «стратегической 
автономии» ЕС в отношении управления 
внешними кризисами. Растущая неста-
бильность и продолжающиеся кризисы в 
южном окружении Европы (на Ближнем 
Востоке и в Африке) и усиливающееся 
давление США на своих европейских со-
юзников по НАТО привели к появлению 
концепции укрепления способности ЕС 

2017 жылы 11 желтоқсанда Еуро-
палық Одақ (ЕО) Кеңесі Дания, Мальта 
және Ұлыбритания елдерін қоспағанда 
Еуропалық Одақтың жиырма бес мү-
шесімен қауіпсіздік және қорғаныс са-
ласындағы Тұрақты құрылымдық ынты-
мақтастық (PESCO) механизмін құрды. 
PESCO – жалпыға ортақ қауіпсіздік мәсе-
лелерінің тиімді шешімін табу үшін ЕО-ға 
мүше мемлекеттер арасында қорғаныс 
саласындағы ынтымақтастықты нығай-
туға бағытталған шарттық негіз. Қазіргі 
кезеңде PESCO қатысушы мемлекеттерді 
түрлі мемлекет топтарын қамтыған 17 
бірлескен жобаны жүзеге асыруға заңды 
түрде міндеттейді. Жалпы, бұл жобалар-
ды өзара байланысты екі өлшемде қара-
стыруға болады, атап айтқанда, әлеуетті 
арттыру және ЕО мүшелері арасында 
қорғаныс саласындағы ынтымақта-
стықты одан әрі интеграциялау және 
нығайту. Бұл механизм іске асырылған 
жағдайда мүше мемлекеттердің қарулы 
күштері бірлескен әскери операциялар-
да оңай орналастырылатын болады деп 
күтілуде.

Әскери ынтымақтастықтың осы түрде 
қалыптастырылуы 2016 жылдың маусым 
айында жарияланған ЕО Сыртқы саясат 
және қауіпсіздік саясатының жаһандық 
стратегиясының (EUGS) бір бөлігі бо-
лып табылады. Бұл стратегияның негізгі 
мақсаты – ЕО-ның сыртқы дағдарысты 
басқаруға қатысты «стратегиялық авто-
номиясын» қамтамасыз ету. Еуропаның 
оңтүстік көршілерінде (Таяу Шығыс және 
Африка) күшейе түскен тұрақсыздық пен 
дағдарыстар, сонымен қатар АҚШ-тың 
еуропалық НАТО одақтастарына қысы-
мының күшеюі ЕО-ның гуманитарлық 

* магистр, Центр перспективных исследований и разработок, Казахстан. abuzhunisbek@yahoo.com
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самостоятельно осуществлять определен-
ные военные и гражданские задачи в ответ 
на гуманитарные кризисы и в отношении 
несостоявшихся государств. Важно отме-
тить, что, в отличие от НАТО, эта стратегия 
не предусматривает заключение соглаше-
ния о коллективной обороне и в первую 
очередь направлена на реагирование 
только на те вызовы, которые не соответ-
ствуют порогу статьи 5 Североатлантиче-
ского договора. Вот почему сам документ 
признает НАТО основой европейской обо-
роны. В целом, компонент безопасности и 
обороны EUGS строится вокруг трех стра-
тегических приоритетов: 1) реагирование 
на внешние конфликты и кризисы; 2) на-
ращивание потенциалов стран-партнеров 
ЕС; и 3) защита ЕС и его граждан. Выполняя 
эти стратегические приоритеты, в ноябре 
2016 года верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопас-
ности и вице-президент Европейской ко-
миссии Федерика Могерини представила 
План действий по безопасности и оборо-
не, который, среди прочего, предусматри-
вал четыре механизма, которые впослед-
ствии были созданы в течение 2017 года: 
1) Согласованный ежегодный обзор по 
обороне (CARD); 2) PESCO; 3) Европейский 
оборонный фонд (EDF); и 4) Потенциал по 
военному планированию и поведению 
(MPCC).

PESCO тесно взаимосвязан с другими 
инициативами плана действий, такими 
как CARD и EDF, и предназначен для их 
дополнения. Первый отчет CARD, который 
должен быть выпущен в ноябре 2018 года, 
предоставит самую последнюю и подроб-
ную информацию от государств-членов ЕС 
об их будущих планах расходов на оборо-
ну, которые помогут выявить пробелы в 
возможностях и перспективы сотрудни-
чества, в то время как EDF предоставляет 
финансовые стимулы, покрывая до 30% 
общей стоимости проектов по развитию 
потенциала, реализуемых в рамках PESCO. 
Роль MPCC заключается в планировании и 
выполнении всех военных неисполнитель-
ных миссий (операций по поддержке при-
нимающей страны с выполнением сугубо 

дағдарыстар мен сәтсіз мемлекеттерге 
жауап ретінде белгілі бір әскери және 
азаматтық міндеттерді өз бетінше атқа-
ру мүмкіндігін күшейту тұжырымда-
масының пайда болуына себеп болды. 
НАТО-мен салыстырғанда бұл стратегия 
ұжымдық қорғаныс туралы шарттың 
жасалуын қамтамасыз етпейді және ең 
алдымен тек Солтүстік Атлант шартының 
5-шi бабына сәйкес келмейтін мәселе-
лерге ғана жауап беруге бағытталған. 
Сондықтан бұл құжат НАТО-ны Еуропа 
қорғанысының негізі ретінде таниды. 
Жалпы алғанда, EUGS қауіпсіздік және 
қорғаныс компоненті келесі үш страте-
гиялық басымдыққа негізделеді: 1) сы-
ртқы қақтығыстар мен дағдарыстарға 
төтеп беру; 2) ЕО серіктес елдерінің 
әлеуетін арттыру және 3) ЕО мен оның 
азаматтарын қорғау. Осы стратегиялық 
басымдықтарды іске асыру кезінде 
2016 жылдың қарашасында ЕО Сыртқы 
істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі 
Жоғарғы Өкілі / Еуропалық Комиссия-
ның Вице-президенті Федерика Моге-
рини Қауіпсіздік пен қорғаныс жөнін-
дегі Іске асыру жоспарын ұсынды. Бұл 
жоспар басқалармен қатар, 2017 жылы 
құрылған төрт механизмді қамтамасыз 
етті: 1) Қорғаныс мәселелері бойынша 
жыл сайынғы үйлестірілген шолу (CARD); 
2) PESCO; 3) Еуропалық қорғаныс қоры 
(EDF) және 4) Әскери жоспарлау және 
атқару орталығы (MPCC).

PESCO және іске асыру жоспарының 
CARD және EDF сияқты басқа бастамала-
ры бір-бірімен өзара тығыз байланысты 
және бірін-бірі толықтырып отырады. 
2018 жылдың қарашасында жарияла-
натын алғашқы CARD есебі ЕО-ға мүше 
елдердің қорғанысқа жұмсалатын бо-
лашақ жоспарлары туралы ең соңғы әрі 
егжей-тегжейлі ақпаратпен қамтамасыз 
етеді, бұл ынтымақтастық мүмкіндік-
терінің кемшіліктері мен перспектива-
ларын анықтауға көмектеседі. EDF болса 
PESCO шеңберінде жүзеге асырылатын 
әлеуетті нығайту жобаларының жал-
пы құнының 30%-ына дейінгі мөлшерін 
қамтитын қаржылық ынталандыруды 
ұсынады. MPCC рөлі – барлық әскери 
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консультативной роли) согласованным и 
последовательным образом.

Поэтому, помимо укрепления военного 
потенциала (например, проектов по созда-
нию прототипа танков следующего поко-
ления или системы противодействия мор-
ским минам и т.д.), отобранные 17 проектов 
PESCO также предусматривают создание 
более интегрированных сил с тем, чтобы 
дополнительные возможности использо-
вались единой структурой, отвечающей 
за командование, логистику и обучение. 
Хотя до сих пор неясно, в какой степени 
будет осуществляться конкретное военное 
сотрудничество между государствами ЕС, 
уже существующее военно-морское со-
трудничество между Бельгией и Голланди-
ей является приблизительным примером 
того, как такой вид сотрудничества может 
работать. В настоящее время военно-мор-
ские силы обоих государств приобретают 
однотипные суда, совместно используют 
базы технического обслуживания и об-
учают морских пехотинцев. В результате 
вновь создаваемые силы, хотя и принадле-
жат отдельным государствам, будут управ-
ляться единой структурой. Как утверждают 
наблюдатели, эти проекты не только укре-
пят вооруженные силы государств-членов, 
но также обеспечат их более безболез-
ненное развертывание для гражданских и 
военных миссий, санкционированных ме-
ханизмом Общей политики безопасности 
и обороны (CSDP). Со времени создания 
Полицейской миссии ЕС в Боснии и Гер-
цеговине в марте 2002 года в рамках CSDP 
было предпринято около 30 гражданских 
и военных миссий и операций.

Еще одним важным фактором под-
держки запуска PESCO являются более 
эффективные оборонные инвестиции в 
военный потенциал. Запуск проектов тре-
бует значительных инвестиций со стороны 
государств-участников PESCO. В его рамках 
государства-участники обязуются увели-
чивать оборонные бюджеты в реальном 
выражении, но без указания конкретных 
цифр и сроков. Тем не менее, учитывая 
тот факт, что все они присоединились к 
директиве НАТО по достижению уров-
ня расходов на оборону в размере 2% от 

атқарушы емес миссияларды (қабыл-
даушы елге тек қана консультативтік 
қолдау көрсету жөніндегі операция-
лар) үйлестірілген және келісілген түрде 
жоспарлау және жүзеге асыру.

Сондықтан, PESCO-ның іріктелген 17 
жобасы әскери әлеуетті нығайтумен қа-
тар (мысалы, болашақ танкілердің про-
тотипін жасау немесе теңіз миналарына 
қарсы күрес шаралары жүйесін құру 
жөніндегі жоспарлар т.б.) одан әрі инте-
грацияланған күштерді құруды көздей-
ді. Осылайша қосымша әлеует команда 
беру, материалдық-техникалық қамта-
масыз ету және оқыту үшін бірыңғай 
құрылым тарапынан басқарылады. Еу-
ропалық Одақ мемлекеттері арасын-
дағы нақты әскери ынтымақтастықтың 
қаншалықты дәрежеде екендігі әлі бел-
гісіз болса да, қазіргі таңдағы Бельгия 
мен Нидерландының әскери-теңіз ын-
тымақтастығы мұндай ынтымақтастықты 
қалай жүзеге асыруға болатынын көр-
сетеді. Қазіргі уақытта екі мемлекеттің 
флоты бірдей кемелерді сатып алып, 
материалдық-техникалық қызмет көр-
сету орталықтарын бөлісуде және теңіз-
шілерді бірге жаттықтыруда. Нәтижесін-
де, жаңадан қалыптастырылған күштер 
жеке мемлекеттерге тиесілі болса да, бір 
құрылым тарапынан басқарылатын бо-
лады. Байқаушылардың пікірінше, бұл 
жобалар тек мүше мемлекеттердің қа-
рулы күштерін нығайтып қана қоймай, 
сонымен бірге Ортақ қауіпсіздік және 
қорғаныс саясаты (CSDP) механизмі 
тарапынан бекітілген азаматтық және 
әскери миссияларда олардың оңай-
ырақ орналастырылуын қамтамасыз 
етеді. 2002 жылғы наурызда Босния мен 
Герцеговинада ЕО полиция миссиясы 
құрылғаннан бері CSDP шеңберінде 30-
ға жуық азаматтық және әскери миссия-
лар мен операциялар басталды.

PESCO-ның бастау алуына ықпал ет-
кен тағы бір маңызды фактор әскери 
әлеуетке әсері мол қорғаныс инвести-
цияларын жасау болды. Жобаларды 
бастау үшін PESCO-ға мүше елдерден 
маңызды инвестиция қажет. Осы орай-
да қатысушы елдер мөлшері мен уақы-
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тын белгілеместен қорғаныс бюджетін 
арттыруды қолға ала бастады. Алайда, 
бұл елдердің қорғаныс саласы бойын-
ша шығындарын ЖІӨ-нің 2%-ына дейін 
арттыруға байланысты НАТО шешімі-
не қосылуды назарға алатын болсақ, 
PESCO аясындағы көрсеткіштердің НАТО 
аясындағы көрсеткіштерден аз бол-
майтынын болжамдауға болады. Тағы 
бір мәселе, PESCO қатысушы елдерінің 
жалпы қорғаныс бюджетінің 20%-ын 
құрал-жабдық алуға (35%-ы еуропа-
лық бірлескен жабдықтарға жұмсала-
ды) және 2%-ы зерттеу жұмыстары мен 
технологияға жұмсалуы қажет. PESCO 
болашақта негізгі жабдықтардың бірге 
жобалануы, құрылуы және жеткізілуін 
қамтамасыз еткені үшін мамандар осы 
ортақ ресурстарды «біріктіру және ортақ 
пайдалану» масштаб эффектісінен пай-
да табуға септігін тигізетінін, қатысқан 
әскерлердің өзара әрекеттесу қабілетін 
арттыратынын және Еуропа қорғаныс 
базаларын күшейтетінін көрсетуде. Гер-
манияның бұрынғы сыртқы істер мини-
стрі Сигмар Габриель «бірлесіп жұмыс 
жасау әркімнің бір нәрсені жасауынан 
тиімдірек» болғаны үшін бұны қаражат-
ты дұрыс жұмсау деп атады. 

Қорытындылай келе, PESCO әзір-
ге даму үдерісінің бастапқы кезеңінде. 
Өйткені жобалардың орындалмағаны 
үшін салынатын санкцияларды қосқан-
да олардың жүзеге асырылуына қатысты 
басқару механизмі әлі де дамытылу-
да. Кейбір бақылаушылар Лиссабон 
келісім-шартының 42 (6) және 46-бапта-
рында көрсетілген PESCO-ның іске асы-
рылуының АҚШ президенті Трамптың 
НАТО-ны «ескірген ұйым» деп атауы 
және Еуропа елдерінің қорғаныс сала-
сына аз қаржы бөлуі турасындағы сын-
дарынан кейін трансатлантикалық қа-
уымдастықта орын алған белгісіздіктер 
салдарынан ілгерілей бастағанын алға 
тартуда. Бұл жағдай Еуропа мемлекет-
терінің АҚШ Еуропадан алыстай баста-
ды деп ұйғаруына негіз болды. Бұған 
Brexit те себеп болды, өйткені «біріккен 
Еуропаға» күмәнмен қарай отырып Ұлы-
британия бұдан былай ЕО ішінде тығыз 

ВВП, представляется разумным предпо-
ложить, что цифры в рамках PESCO будут 
не меньше, чем в рамках НАТО. Что еще 
более важно учитывать в этом контексте, 
так это то, что структура PESCO требует от 
стран-участниц тратить 20% своего обще-
го оборонного бюджета на закуп оборудо-
вания (35% от этого должно тратиться на 
совместно произведенное европейское 
оборудование) и 2% – на исследования и 
технологии. Поскольку PESCO обеспечи-
вает совместное проектирование, сборку 
и закуп всего будущего основного обору-
дования, эксперты утверждают, что такое 
«объединение и совместное использова-
ние» общих ресурсов поможет извлечь 
выгоду из эффекта масштаба, улучшить 
взаимодействие между участвующими 
армиями и укрепить европейскую обо-
ронно-промышленную базу. Бывший ми-
нистр иностранных дел Германии Зигмар 
Габриэль назвал это разумными тратами, 
поскольку «совместная работа более эко-
номична, чем если бы каждый делал то же 
самое по отдельности».

Подводя итог, можно сказать, что PESCO 
все еще находится на ранней стадии сво-
его развития, поскольку механизм управ-
ления для реализации совместных проек-
тов, включая санкции за несоблюдение, 
все еще находится в стадии разработки. 
Некоторые наблюдатели утверждают, что 
осуществление PESCO, которое впервые 
было изложено в статьях 42 (6) и 46 Лис-
сабонского договора, было ускорено не-
определенностью, возникшей в трансат-
лантическом сообществе после риторики 
президента США Трампа об «устаревшей» 
НАТО и низких расходах Европы на оборо-
ну, что заставило европейские государства 
предположить, что США уходят из Европы. 
Это восприятие совпало с Brexit, посколь-
ку Великобритания, будучи скептиком в 
отношении «более объединенной Евро-
пы», больше не в состоянии блокировать 
более тесное сотрудничество в области 
безопасности и обороны в рамках ЕС. 
Однако, с учетом характера PESCO, кото-
рый предусматривает сотрудничество в 
узко определенных областях, не указывая 
определенные шаги в направлении тес-
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қауіпсіздік және қорғаныс ынтымақта-
стығына бөгет болу әлеуетіне ие емес. 
Алайда ЕО-ның қарулы күштерінің инте-
грациясына нақты бір қадам жасамастан 
немесе әлеуетті нығайтуға ауқымды 
бір үлес қоспастан кішігірім салалар-
да ынтымақтастық орнатуды көздейтін 
PESCO-ның құрылымын назарға алсақ, 
EUGS атап көрсеткеніндей Еуропаның 
«өз бетінше әрекет ету» мақсатының 
іске асу-аспауы әзірге белгісіз.

ной интеграции вооруженных сил ЕС или в 
значительной степени способствуя разви-
тию потенциала, остается вопрос, выйдет 
ли конечная цель Европы «действовать в 
одиночку», как указано в EUGS, за рамки 
заявлений.
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КОНСТРУКТИВНОЕ, НО ОГРАНИЧЕННОЕ

КЫРГЫЗСТАН-НАТО ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
СЫНДАРЛЫ, БІРАҚ ШЕКТЕУЛІ 

Даурен Абен*

Кыргызстан начал развивать сотрудни-
чество с Организацией Североатлантиче-
ского договора (НАТО), наряду с другими 
государствами Центральной Азии, в 1992 
году после присоединения к Совету севе-
роатлантического сотрудничества (NACC), 
который был создан альянсом в декабре 
1991 года в качестве форума для обсуж-
дения и координации вопросов безопас-
ности с его новыми партнерами. Практи-
ческое сотрудничество Бишкека с НАТО 
началось в июне 1994 года, когда Кыргы-
зстан подписал рамочный документ про-
граммы «Партнерство ради мира» (ПРМ), 
запущенной в январе 1994 года для рас-
ширения взаимодействия между НАТО и 
расположенными в евроатлантическом 
регионе государствами, не являющими-
ся ее членами. Впоследствии в 1997 году 
NACC был переименован в Совет евроат-
лантического партнерства, который стал 
многосторонней политической платфор-
мой для взаимного диалога о безопас-
ности. На двустороннем уровне сотруд-
ничество между Кыргызстаном и НАТО 
поддерживается через дипломатическую 
миссию Кыргызстана в штаб-квартире 
НАТО в Брюсселе и посольство Турции в 
Бишкеке, выступающее в качестве кон-
тактного пункта НАТО. Кроме того, офицер 
связи из Государственного комитета по 
делам обороны (бывшее Министерство 
обороны) Кыргызстана представлен в от-
деле военного партнерства в Стратегиче-
ском командовании НАТО по операциям, 
дислоцированном в бельгийском Монсе, 
для содействия участию страны в военной 
подготовке и учениях. С 1996 года отноше-
ния между Кыргызстаном и НАТО разви-
ваются на основе регулярно обновляемой 

Қырғызстан өзге Орталық Азия мем-
лекеттерімен қатар 1992 жылы Солтүстік 
Атлантика Ынтымақтастық Кеңесіне 
(САЫК) кіргеннен бастап Солтүстік Ат-
лантика Шарты Ұйымымен (НАТО) ынты-
мақтастықты дамытуға кірісті. Бұл ұйым 
1991 жылы желтоқсанда НАТО-ның 
дамушы серіктестерімен қауіпсіздік 
мәселелерін талқылау және үйлестіру 
форумы ретінде құрылған болатын. Еу-
роатлантикалық кеңістікте НАТО елдері 
мен ұйымға мүше емес мемлекеттер 
арасындағы өзара ынтымақтастықтың 
дамуын қамтамасыз ету үшін 1994 жылы 
қаңтарда басталған «Бейбітшілік жолын-
дағы серіктестік» (БЖС) бағдарламасы-
ның негіздемелік құжатына Бішкектің 
1994 жылы мамыр айында қол қоюы, 
Қырғызстан мен НАТО арасындағы 
нақты ынтымақтастыққа жол ашты. 1997 
жылы САЫК, Еуроатлантикалық серік-
тестік кеңесі (ЕАСК) болып өзгертіліп, 
өзара қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
көпжақты саяси алаңға айналды. Қырғы-
зстан мен НАТО арасындағы екіжақты 
ынтымақтастық НАТО-ның Брюссель-
дегі штаб-пәтеріндегі Қырғызстанның 
дипломатиялық миссиясы арқылы және 
НАТО-ның Бішкектегі байланыс орта-
лығы ретінде жұмыс атқаратын Түркия 
елшілігі арқылы жүзеге асырылады. Со-
нымен қатар, Қырғызстан Мемлекеттік 
қорғаныс істері комитетінің (бұрынғы 
Қорғаныс министрлігі) бір байланыс 
офицері елдің әскери дайындық және 
жаттығуларға қатысуын үйлестіруі үшін, 
Бельгияның Монс қаласында орна-
ласқан НАТО-ның  НАТО-ның Бірлескен 
операциялар бойынша бас штабының 
Әскери серіктестік бөлімінде қызмет 
атқарады. 1996 жылдан бері Қырғызстан 
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индивидуальной программы партнерства 
и сотрудничества, которая устанавливает 
конкретные цели и приоритеты двусто-
роннего взаимодействия.

После распада Советского Союза Кы-
ргызстан выступал за обеспечение своей 
безопасности с помощью механизмов 
коллективной безопасности, но после 
того, как в мае 1992 года Россия приняла 
решение о формировании собственной 
армии, Бишкек столкнулся со сложной за-
дачей создания независимых вооружен-
ных сил. Унаследовав несколько воинских 
частей, вооруженных устаревшим оружи-
ем и техникой, страна испытывала нехват-
ку подготовленного военного персонала 
и столкнулась с жесткими финансовыми 
ограничениями, что сделало ее зависимой 
от внешней помощи: к примеру, россий-
ские войска отвечали за охрану границ 
Кыргызстана до 1999 года. В этих условиях 
Кыргызстан рассматривал НАТО как одно-
го из своих потенциальных партнеров для 
развития военного сотрудничества и ре-
шения новых вызовов безопасности. Так, 
начиная с 1995 года, кыргызские подраз-
деления участвовали в ряде многосторон-
них военных учений, финансировавшихся 
США и НАТО в рамках программы ПРМ, та-
ких как «Cooperative Nugget», «Cooperative 
Osprey» и «Cooperative Zenith», в том числе 
в составе Центральноазиатского батальо-
на миротворческих сил, сформированного 
совместными усилиями Казахстана, Кыр-
гызстана и Узбекистана. В ходе этих учений 
кыргызские военнослужащие совершен-
ствовали свои навыки, применимые в ре-
альных военных ситуациях, уделяя особое 
внимание операциям по поддержанию 
мира, оказанию гуманитарной помощи и 
проведению поисково-спасательных ме-
роприятий. Однако вооруженные вторже-
ния «Исламского движения Узбекистана» 
в Баткенскую область страны в 1999-2000 
годах четко выявили фундаментальные 
слабости зарождающейся кыргызской ар-
мии и продемонстрировали, что Кыргыз-
стану предстоит долгий путь для создания 
сильного потенциала национальной обо-
роны, включая военное командование и 
управляющие структуры.

мен НАТО қарым-қатынастары өзара 
практикалық ынтымақтастықтың нақты 
мақсаттары мен басымдықтарын айқын-
дап, үнемі жаңартылған жеке серіктестік 
бағдарламасы шеңберінде жүзеге асы-
рылып келеді.

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін, Қы-
рғызстан өз қауіпсіздігін ұжымдық қа-
уіпсіздік тетіктері арқылы қамтамасыз 
етуді көздеді. Алайда, 1992 жылы мамыр 
айында Ресей өз армиясын құру тура-
лы шешім қабылдағаннан кейін, Бішкек 
тәуелсіз қарулы күштерін құрудың ауыр 
міндетіне дүп келді. Ескірген қару-жарақ 
пен құрал-жабдықтармен қаруланған 
бірнеше әскери бөлімшесі ғана бар Қы-
рғызстанда дайындықтан өткен әске-
ри қызметкерлер жоқтың қысы болып, 
қаржылық қиындықтарға да тап болған-
дықтан, сыртқы көмекке тәуелді болып, 
1999 жылға дейін Қырғызстан шека-
расын қорғауға Ресей әскері жауапты 
болып келді. Осындай жағдай астында, 
Қырғызстан НАТО-ға әскери ынтымақта-
стықты дамыту және жаңа қауіпсіздік 
мәселелерін шешу үшін әлеуетті серікте-
стердің бірі ретінде қарады. Осылайша, 
1995 жылдан бастап Қырғызстан әскери 
бөлімшелері БЖС бағдарламасы аясын-
да АҚШ пен НАТО-ның қолдауымен өт-
кізілген Cooperative Nugget, Cooperative 
Osprey және Balance Ultra сияқты бірқа-
тар халықаралық әскери жаттығуларға, 
сондай-ақ, Қазақстан, Қырғызстан және 
Өзбекстан бірлесіп құрған Орталық Азия 
бейбітшілікті қолдау батальонына да қа-
тысты. Бұл жаттығуларда Қырғыз әскер-
лері бейбітшілікті қолдау, гуманитарлық 
көмек және іздестіру-құтқару опера-
цияларын негіз ете отырып, шынайы 
соғыс жағдайында қолдануға болатын 
практикалық тәжірибе жинады. Алайда 
1999-2000 жылдары Өзбекстан Ислам 
қозғалысының Қырғызстанның Баткен 
облысына жасаған қарулы шабуылдары, 
жаңа құрылған Қырғыз армиясының не-
гізгі осал тұстарын паш етіп, әскери қол-
басшылық және басқару құрылымда-
рын қамтыған күшті ұлттық қорғаныс 
қабілетін дамыту үшін Қырғызстанның 
алдында әлі де ұзақ жол бар екенін көр-
сетті.
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2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРР

Сотрудничество Кыргызстана и НАТО 
достигло высшей точки после террори-
стических атак 11 сентября 2001 года, ког-
да Кыргызстан с одобрения России дал 
согласие на открытие авиабазы США в 
международном аэропорту «Манас», рас-
положенном в 25 км от Бишкека, для под-
держки операции США «Несокрушимая 
свобода» и последующей военной кам-
пании возглавляемых НАТО Международ-
ных сил содействия безопасности (ISAF) в 
Афганистане. Авиабаза «Манас», арендо-
ванная США с декабря 2001 года, служила 
транспортным и логистическим хабом для 
военнослужащих США и НАТО, осущест-
влявших транзит в Афганистан и обратно. 
В феврале 2009 года парламент Кыргыз-
стана проголосовал за закрытие базы, со-
славшись на экономические соображения 
и негативное отношение общественности 
внутри страны, а также отреагировав на 
внешнее давление со стороны Москвы и 
Пекина. Однако в июне 2009 года прави-
тельства США и Кыргызстана заключили 
новое соглашение об аренде, в соответ-
ствии с которым ежегодная плата за даль-
нейшее использование аэропорта была 
увеличена более чем в три раза до 60 млн. 
долларов, а авиабаза была переименова-
на в транзитный центр. В ноябре 2011 года 
новоизбранный президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев обещал окончатель-
но закрыть транзитный центр «Манас», 
и, действительно, к июлю 2014 года США 
передали его кыргызским властям. Тем не 
менее, стоит отметить, что «Манас» сыграл 
важную роль в ходе миссии НАТО в Афга-
нистане в качестве основного региональ-
ного транзитного узла, особенно после 
вывода американских войск с авиабазы 
«Карши-Ханабад» в Узбекистане в 2005 
году. Через транзитный центр было пере-
везено более 5,3 млн. военнослужащих. в 
Афганистан и обратно, обработано около 
700 тыс. тонн грузов и выполнено 33 тыс. 
миссий по дозаправке. Несмотря на раз-
ногласия по поводу «Манаса», на саммите 
НАТО в Чикаго в мае 2012 года Кыргызстан 
подписал соглашение об обратном тран-
зите с НАТО, разрешающее использование 
сухопутных транспортных маршрутов для 

Қырғызстан мен НАТО ынтымақта-
стығы 2001 жылғы 11 қыркүйекте болған 
лаңкестік шабуылдардан кейін шарықтау 
шегіне жетті. Сол кезде Қырғызстан, 
Ресейдің мақұлдауымен, Ауғанстанда 
АҚШ бастаған «Мызғымас бостандық» 
операциясын және НАТО жетекшілік 
еткен Халықаралық қауіпсіздікке жәр-
демдесу күштерінің (ISAF) кейінгі әскери 
науқанын қолдау үшін Бішкектен 25 км 
қашықтықта орналасқан «Манас» ха-
лықаралық әуежайында американдық 
әуе базасының ашылуына келісім бер-
ген еді. 2001 жылы желтоқсан айынан 
бастап АҚШ жалға алған «Манас» әуе ба-
засы Ауғанстанға жіберілетін және одан 
қайтатын АҚШ пен НАТО әскери қызмет-
керлеріне арналған көліктік-логистика-
лық хаб болды. 2009 жылдың ақпанында 
Қырғыз парламенті экономикалық се-
бептер мен ел ішіндегі жағымсыз қоғам-
дық көзқарасты алға тартып, сондай-ақ 
Мәскеу мен Бейжіңнің сыртқы қысымы-
на жауап ретінде базаны жабу туралы 
шешімді қолдап дауыс берді. Алайда, 
2009 жылдың маусым айында АҚШ пен 
Қырғыз үкіметтері әуежайдың жылдық 
жалға беру құнын үш еседен астам 60 
млн. долларға дейін ұлғайтқан және әуе 
базасы атауын транзиттік орталық деп 
ауыстырған жалдау туралы жаңа келісім-
шарт жасасты. 2011 жылдың қарашасын-
да Қырғызстанның жаңадан сайланған 
президенті Алмазбек Атамбаев «Манас» 
транзиттік орталығын тұрақты түрде жа-
буға уәде етті, және шын мәнінде 2014 
жылдың шілдесіне дейін АҚШ оны Қы-
рғыз билігіне тапсырып берді. Әйтсе 
де, «Манас» НАТО-ның ауған миссиясы 
кезінде, әсіресе 2005 жылы Өзбекстан-
ның Қаршы-Ханабад әуе базасынан 
американдық әскер шығарылғаннан 
кейін, аймақтағы басты транзиттік нысан 
ретінде маңызды рөл атқарғанын атап 
өту керек. Транзиттік орталық 5,3 милли-
оннан астам әскери қызметкерді Ауған-
станға жіберіп кері қайтарды, 700 мың 
тоннаға жуық жүк өңдеді, және 33 мың 
әуеде ұшақтарға жанармай құю миссия-
сын орындады. 2012 жылдың мамыр ай-
ында Чикагода өткен НАТО саммитінде 
«Манасқа» қатысты болған қарама-қай-



ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

перевозки несмертельных грузов в рамках 
вывода ISAF из Афганистана.

Еще в 2007 году Кыргызстан принял 
решение присоединиться к процес-
су планирования и обзора ПРМ (PARP), 
который предусматривает содействие 
НАТО в подготовке и проведении воен-
ных реформ, а также в улучшении вза-
имодействия кыргызских вооруженных 
сил с подразделениями НАТО, в то числе 
в рамках миротворческих миссий. Не-
способность кыргызской армии и служб 
безопасности справиться с этническими 
столкновениями на юге страны в июне 
2010 года продемонстрировала острую 
необходимость в военных реформах. В 
настоящее время правительство Кыргы-
зстана все еще нуждается в иностранной 
финансовой, технической и экспертной 
помощи, чтобы преуспеть в усилиях по 
модернизации своих вооруженных сил. 
Поэтому Кыргызстан продолжает участво-
вать в учениях и обмене опытом с НАТО, 
в том числе в учениях ПРМ «Щит мира», 
«Совместное усилие» и «Степной орел», 
и военное образование остается важной 
областью взаимного сотрудничества. Кы-
ргызские офицеры получают образова-
ние в военных школах НАТО и участвуют 
в многочисленных учебных мероприятиях 
по широкому кругу тем: от языковой под-
готовки, прав человека и права воору-
женных конфликтов до поисковых и спа-
сательных операций в горах, пограничной 
безопасности и контроля, борьбы с нар-
котиками и противодействия терроризму. 
Например, с февраля 2015 года по апрель 
2016 года по запросу кыргызских властей 
Центр непрерывного образования Аме-
риканского университета в Центральной 
Азии (АУЦА) в Бишкеке провел первые 
финансируемые НАТО курсы английского 
языка для военнослужащих, находящихся 
на действительной службе. Кыргызские 
офицеры, успешно прошедшие этот курс, 
теперь могут выбирать из более чем 1400 
возможностей для обучения, предлагае-
мых НАТО, для совершенствования своего 
профессионального уровня, а также для 
участия в других мероприятиях по меж-
дународному военному сотрудничеству. 

шылыққа қарамастан, Қырғызстан мен 
НАТО Ауғанстаннан ISAF-ты шығару ая-
сында әскери емес жүктерді тасымал-
дау үшін құрлықтағы көліктік бағыттар-
ды пайдалануға мүмкіндік беретін кері 
транзит туралы келісімге қол қойды.

2007 жылдың басында Қырғызстан 
БЖС «Жоспарлау және шолу процесі» 
бағдарламасына қосылу туралы шешім 
қабылдады. Бұл әскери реформалар-
ды дайындау мен жүзеге асыруда, сон-
дай-ақ бітімгершілік миссияларында 
Қырғызстан қарулы күштерінің НА-
ТО-ның әскери бөлімдерімен өзара әре-
кеттесуін арттыруда НАТО-ның көмек 
көрсетуін көздейді. Қырғыз әскері мен 
қауіпсіздік қызметінің 2010 жылдың 
маусым айында елдің оңтүстігіндегі 
этникалық қақтығыстарға қарсы тұра 
алмауы әскери реформаларға қажет-
тілікті көрсетті. Қырғызстан үкіметі қа-
рулы күштерін жаңғыртуда табысқа 
жету үшін әлі де шетелдік қаржылық, 
техникалық және сараптамалық көмек-
ті қажет етеді. Сондықтан Қырғызстан 
БЖС «Бейбітшілік қалқаны», «Бірлескен 
күш» және «Дала қыраны» сияқты НАТО 
оқу-жаттығуларына қатысып, тәжіри-
бе алмасуды жалғастыруда, ал әскери 
білім өзара ынтымақтастықтың маңыз-
ды бағыты болып қала беруде. Қырғыз 
әскерлері НАТО әскери мектептерінде 
білім алып, тіл үйрену, адам құқықтары, 
қарулы қақтығыстар туралы заң, тауда 
іздестіру-құтқару, шекара қауіпсіздігі 
мен бақылау, есірткіге қарсы күрес және 
лаңкестікке қарсы күрес сияқты әртүр-
лі тақырыптар бойынша көптеген оқу 
іс-шараларына қатысуда. Мысалы, 2015 
жылдың ақпан айынан бастап 2016 жыл-
дың сәуіріне дейін Бішкек қаласында 
орналасқан Орталық Азиядағы Амери-
ка университетінің (ОААУ) Үздіксіз білім 
беру орталығы Қырғызстан билігінің 
өтініші бойынша әскери қызметшілер 
үшін НАТО тарапынан қаржыландыры-
латын алғашқы ағылшын тілі курсын өт-
кізді. Осы курсты сәтті аяқтаған қырғыз 
әскерлері өздерінің кәсіби деңгейін арт-
тыру үшін НАТО ұсынған 1,400-ден астам 
білім алу мүмкіндіктерін таңдап, басқа 
әскери ынтымақтастық іс-шараларына 
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қатыса алады. Бұған қоса, Қырғызстанда 
халықты альянс туралы ақпараттандыру 
мақсатында 2009 жылдың ақпан айында 
Бішкектегі Дипломатиялық академияда 
НАТО-ның депозитарлық кітапханасы 
ашылды, ал 2014 жылдың қараша ай-
ында ОААУ-да НАТО мультимедиялық 
бұрышы ашылды. Сонымен қатар, 2009 
жылдан бастап НАТО Қырғызстанның 
босатылған әскери қызметкерлеріне 
қайта қоныстандыру және қайта да-
ярлау бағдарламасын жүзеге асыруда. 
Бұл бағдарлама бұрынғы және босаты-
лайын деп жатқан белсенді әскерлерге 
ағылшын тілін үйренуге, IT және іскер-
лік дағдыларды игеруге мүмкіндігін бе-
реді, осылайша оларға елдің кез келген 
өңірінде азаматтық жұмыс орындарын 
табуға көмектеседі. Бағдарлама әскердің 
қайта құрылымдауының әлеуметтік-эко-
номикалық салдарын жеңілдету арқылы 
Қырғызстандағы әскери реформаларға 
өз үлесін қосады.

Қырғызстан 1993 жылдан бері НА-
ТО-ның «Ғылым – бейбітшілік және 
қауіпсіздік үшін» (ҒБҚҮ) бағдарламасы-
ның белсенді қатысушысы ретінде апат-
тардың алдын алу және экологиялық 
қауіпсіздік сияқты ынтымақтастықтың 
жетекші бағыттарына назар аударып 
келеді. 2008 жылдың маусымында ҒБҚҮ 
бағдарламасының Орталық Азиядағы 
уран мұрасы және экологиялық қа-
уіпсіздік жобасының шеңберінде НАТО 
Қырғызстанға Нарын облысындағы 
Мин-Куш елді мекенінен шамамен 100 
кг радиоактивті қалдықтарды жоюға 
көмек көрсету бойынша қалпына кел-
тіру жобасын бастады. 1960-жылдар-
дың соңынан бері жергілікті тұрғындар 
білместен үйлерінде бұрынғы уран за-
уытынан алынған радиоактивті сүзгілеу 
маталарын пайдаланып, өздері мен от-
басы мүшелерін жоғары дозада ионда-
ушы сәулелендіруге ұшыратты. Жобаны 
іске асыру шеңберінде Словения мен 
Қырғызстан сарапшылары Мин-Куш елді 
мекенінен радиоактивті материалдарды 
жинап, Бішкек маңындағы орталық ра-
диоактивті қалдықтар жинау пунктіне та-
сымалдау үшін Экология және төтенше 
жағдайлар министрлігімен, Денсаулық 

Кроме того, для повышения информиро-
ванности общественности Кыргызстана об 
альянсе в Дипломатической академии в 
Бишкеке в феврале 2009 года была откры-
та депозитарная библиотека НАТО, а в но-
ябре 2014 года в АУЦА был открыт Мульти-
медийный уголок НАТО. С 2009 года НАТО 
также осуществляет программу переселе-
ния и переподготовки демобилизованных 
кыргызских военнослужащих, которая 
предоставляет возможности переподго-
товки бывшим и действующим офицерам, 
которым предстоит увольнение, для изу-
чения английского языка, информацион-
ных технологий и деловых навыков, таким 
образом помогая им найти гражданскую 
работу в любом регионе страны. Смягчая 
социально-экономические последствия 
реструктуризации армии, программа спо-
собствует продолжающимся военным ре-
формам в Кыргызстане.

Кыргызстан является активным участ-
ником программы НАТО «Наука ради мира 
и безопасности» (SPS) с 1993 года, уделяя 
особое внимание предотвращению сти-
хийных бедствий и экологической без-
опасности как основным направлениям 
сотрудничества. В июне 2008 года в рам-
ках проекта программы SPS «Урановое 
наследие и экологическая безопасность в 
Центральной Азии» НАТО инициировала 
рекультивационный проект, чтобы помочь 
Кыргызстану вывезти около 100 кг ради-
оактивных отходов из поселка Минкуш в 
Нарынской области. С конца 1960-х годов 
местные жители по незнанию использо-
вали радиоактивные фильтрующие ткани, 
взятые с бывшей урановой обогатитель-
ной фабрики, в своих домах, тем самым 
подвергая себя и членов своих семей воз-
действию высоких доз ионизирующего 
излучения. В рамках проекта словенские 
и кыргызские эксперты сотрудничали с 
Министерством экологии и чрезвычайных 
ситуаций, Министерством здравоохране-
ния и Экологической лабораторией Чу для 
сбора и передачи радиоактивных матери-
алов из Минкуша в центральное хранили-
ще радиоактивных отходов возле Бишке-
ка. Другие значимые совместные проекты, 
реализованные в рамках программы SPS, 
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включали разработку мер по предотвра-
щению и смягчению последствий, свя-
занных с опасностью оползневых дамб в 
горах Тянь-Шаня, оценку сейсмических 
рисков для Токтогульской ГЭС и изучение 
загрязнения трансграничных вод в Цен-
тральной Азии. Еще одним ключевым 
направлением сотрудничества Кыргызста-
на с НАТО является гражданское чрезвы-
чайное планирование и реагирование на 
стихийные бедствия. Помимо мероприя-
тий по наращиванию потенциала, страна 
несколько раз получала помощь от Евро-
атлантического координационного центра 
реагирования на стихийные бедствия и ка-
тастрофы альянса – после произошедших 
на юге Кыргызстана сильных наводнений в 
июне 2005 года, сильных снегопадов в ян-
варе-феврале 2006 года и землетрясения в 
октябре 2008 года, а также во время кри-
зисной ситуации, с которой столкнулось 
временное правительство Кыргызстана 
после свержения президента Бакиева в 
апреле 2010 года.

В заключение важно отметить, что 
НАТО никогда не была основным партне-
ром, обеспечивающим безопасность Кыр-
гызстана, поскольку Бишкек был и остает-
ся зависимым от Москвы в политическом, 
экономическом и военном отношении – 
ситуация, которую Кыргызстан не пытался 
изменить, в отличие от других стран Цен-
тральной Азии. Будучи самой слабой стра-
ной региона с точки зрения военной мощи, 
Кыргызстан продолжает полагаться на за-
щиту России от возможных внешних угроз, 
и новоизбранный президент Соронбай 
Жээнбеков вряд ли снизит уровень связей 
с Россией или будет искать более тесных 
отношений с другими крупными держава-
ми или блоками. Тем не менее, Кыргызстан 
ценит свое партнерство с НАТО, особенно 
ее помощь в усилиях страны по военной 
реформе, и постарается, по крайней мере, 
сохранить существующий уровень сотруд-
ничества с альянсом.

сақтау министрлігімен және Чу эколо-
гиялық лабораториясымен ынтымақта-
стық жасады. ҒБҚҮ бағдарламасы ая-
сында жүзеге асырылған басқа да ортақ 
жобалар Тянь-Шань тауларында жарта-
сты бөгеттердің қаупіне байланысты ал-
дын алу және азайту шараларын жүзеге 
асыруды, Тоқтоғұл ГЭС-індегі сейсмика-
лық қауіптерді бағалауды және Орталық 
Азияда трансшекаралық судың ласта-
нуын зерттеуді қамтиды. Қырғызстанның 
НАТО-мен ынтымақтастығының тағы бір 
маңызды бағыты азаматтық төтенше 
жағдайларды жоспарлау және апаттарға 
қарсы әрекет ету болып табылады. Әле-
уетті арттыру жөніндегі іс-шаралардан 
басқа, 2005 жылғы маусым айында Қы-
рғызстанның оңтүстігінде болған алапат 
су тасқыны, 2006 жылғы қаңтар-ақпан 
айларында қалың қар түсу және 2008 
жылғы қазан айында жер сілкінісі кезін-
де, сондай-ақ 2010 жылдың сәуір айын-
да Президент Бакиев қызметінен кет-
кеннен кейін Қырғызстанның уақытша 
үкіметі тап болған дағдарыс жағдайында 
НАТО Еуроатлантикалық апатқа әрекет 
ету жөніндегі үйлестіру орталығынан 
бірнеше рет көмек көрсетілді.

Қорытындылай келе, Бішкек Мәске-
уге саяси, экономикалық және әске-
ри тұрғыдан тәуелділігі себебінен НА-
ТО-ның ешқашан Қырғызстанның негізгі 
қауіпсіздік кепілі болмағанын және Қы-
рғызстанның басқа Орталық Азия ел-
дері сияқты бұл жағдайды өзгертуге 
тырыспағанын атап айтқан маңызды. 
Әскери әлеуеті бойынша аймақтың ең 
әлсіз елі болғандықтан, Қырғызстан сы-
ртқы қауіп-қатерлерден қорғану үшін 
Ресейге иек артуды жалғастыруда және 
жаңадан сайланған президент Соорон-
бай Жеенбеков Ресеймен қарым-қа-
тынасты қысқартуы немесе басқа да ірі 
мемлекеттермен не одақтармен жақын-
дасуы екіталай. Дегенмен, Қырғызстан 
НАТО-мен ынтымақтастықты, әсіресе 
оның елдегі әскери реформаларға көр-
сетіп отырған көмегін бағалайды және, 
кем дегенде, альянспен ынтымақта-
стықтың қазіргі деңгейін сақтап қалуға 
тырысады.
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УЗБЕКИСТАН И НАТО: НЕПРОСТОЕ ПАРТНЕРСТВО
ӨЗБЕКСТАН ЖӘНЕ НАТО: КҮРДЕЛІ СЕРІКТЕСТІКІ 

Даурен Абен*

Узбекистан развивает двусторонние от-
ношения с Организацией Североатланти-
ческого договора (НАТО) с 1992 года через 
Совет североатлантического сотрудниче-
ства, который был создан в декабре 1991 
года и переименован в Совет евроатлан-
тического партнерства в 1997 году. В июле 
1994 года Узбекистан подписал рамочный 
документ программы НАТО «Партнерство 
ради мира» (ПРМ), а его членство в ПРМ 
было активировано в августе 1995 года, 
когда Ташкент подписал соглашение о без-
опасности с НАТО. С 1996 года взаимодей-
ствие в сфере безопасности между НАТО 
и Узбекистаном осуществляется на основе 
регулярно обновляемой индивидуальной 
программы партнерства, которая устанав-
ливает конкретные цели и приоритеты 
взаимного практического сотрудничества.

В первые годы независимости партнер-
ство Узбекистана с НАТО способствовало 
попыткам молодого государства уравно-
весить свои отношения с Россией и дру-
гими крупными внешними державами и 
сохранить относительную степень авто-
номии при принятии решений по вопро-
сам внешней политики и безопасности. В 
рамках программы ПРМ узбекские войска 
приняли участие в ряде многосторон-
них военных учений, финансировавших-
ся США и НАТО, таких как «Cooperative 
Nugget», «Cooperative Osprey» и «Balance 
Ultra», в том числе в составе Центрально-
азиатского батальона миротворческих сил, 
а узбекские офицеры были направлены 
для обучения в учебные заведения НАТО. 
Атаки 11 сентября 2001 года и последую-
щее участие НАТО в военных действиях 
в Афганистане превратили Узбекистан в 
ключевой элемент антитеррористической 
кампании альянса в регионе, поскольку 
Ташкент разместил на своей территории 

Өзбекстанның Солтүстік Атлант Шар-
ты Ұйымымен (НАТО) екіжақты қа-
рым-қатынасы 1992 жылдан бастап 
жалғасып келеді. Аталмыш қарым-қаты-
настың орнауына 1991 жылы құрылып 
1997 жылы Еуроатлантикалық Әріпте-
стік Кеңесі деп аты өзгерген Солтүстік 
Атлантикалық Ынтымақтастық Кеңесі 
дәнекер болған еді. 1994 жылдың шіл-
десінде НАТО-ның «Бейбітшілік жолын-
дағы серіктестік» (PfP) бағдарламасы 
бойынша базалық келісімге қол қойған 
Өзбекстан, 1995 жылдың тамызында 
НАТО-мен қауіпсіздік туралы келісімге 
қол қойғаннан кейін PfP-ге толыққанды 
мүше болды. 1996 жылдан бері Өзбек-
стан мен НАТО-ның қауіпсіздік саласын-
дағы әрекеттестігі өзара практикалық 
ынтымақтастықтың нақты мақсаттары 
мен басымдықтарын айқындап, үнемі 
жаңартылатын жеке серіктестік бағдар-
ламасы шеңберінде жүзеге асырылып 
келеді.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-
да Өзбекстан мен НАТО арасындағы 
ынтымақтастық жас Өзбек үкіметінің 
Ресей және басқа ірі мемлекеттермен 
арадағы сыртқы саясат пен қауіпсіздік 
шешімдерінде тепе-теңдік сақтауына 
көмекші болды. PfP бағдарламасының 
аясында Өзбек әскерлері АҚШ пен НАТО 
демеушілік ететін Cooperative Nugget, 
Cooperative Osprey және Balance Ultra 
сияқты бірқатар халықаралық әскери 
жаттығуларға, сондай-ақ Орталық Азия 
бітімгершілік батальонына қатысса, Өз-
бек офицерлері НАТО-ның оқу орында-
рында тәжірибе жинақтады. 2001 жылғы 
11 қыркүйек оқиғасы және НАТО-ның 
Ауғанстандағы миссиясы Өзбекстанды 
аймақтағы лаңкестікке қарсы күресте 
альянстың негізгі одақтас еліне айнал-
дырды. Өзбекстандағы Қарши-Ханабад-
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авиабазы США и Германии (соответствен-
но в Карши-Ханабаде и Термезе), которые 
поддерживали миссии, осуществлявшие-
ся Международными силами содействия 
безопасности (ISAF) против «Аль-Каиды» 
и «Талибана». Кроме того, НАТО и Узбеки-
стан укрепили сотрудничество в области 
обороны после того, как Ташкент начал 
участвовать в процессе планирования 
и обзора ПРМ в 2002 году с целью улуч-
шения взаимодействия между своими 
вооруженными силами и военными под-
разделениями государств-членов НАТО. 
После решения стамбульского саммита 
НАТО 2004 года уделить особое внимание 
стратегически важным регионам Кавказа и 
Центральной Азии альянс увеличил свою 
поддержку внутренних реформ в сфере 
обороны и безопасности в Узбекистане.

Однако отношения между Узбекиста-
ном и НАТО значительно ухудшились по-
сле противоречий по поводу майских со-
бытий 2005 года в Андижане. После того, 
как США и НАТО выразили обеспокоен-
ность по поводу того, что они посчита-
ли непропорциональным применением 
силы, и призвали провести независимое 
международное расследование крово-
пролития в Андижане, Ташкент сократил 
свое участие в ПРМ и потребовал от Ва-
шингтона вывести базу из Карши-Хана-
бада в течение шести месяцев, что тот и 
сделал к ноябрю 2005 года. Хотя альянс 
объявил, что будет держать свои отноше-
ния с Узбекистаном «под пристальным на-
блюдением», узбекское правительство не 
разорвало все связи, что позволило Гер-
мании продолжить использование базы в 
Термезе. Участие президента Узбекистана 
Каримова в саммите НАТО в апреле 2008 
года в Бухаресте, на котором он поделился 
своим видением перспектив стабилиза-
ции ситуации в Афганистане, продемон-
стрировало готовность сторон постепенно 
наладить свои отношения и возобновить 
сотрудничество в области безопасности. 
Действительно, НАТО была заинтересо-
вана в активном участии Узбекистана в 
Северной распределительной сети (NDN), 
созданной для дополнения ненадежного 
пакистанского маршрута для невоенных 

та АҚШ-тың, ал Термезде Германияның 
әскери әуе базалары болды. Бұл базалар 
Халықаралық қауіпсіздікке жәрдемде-
су күштерінің (ISAF) Әл-Каида мен Та-
либанға қарсы операциясына қолдау 
көрсетті. Сонымен қатар, Ташкент 2002 
жылдан бастап PfP-нің жоспарлау және 
шолу процесіне қатыса бастағаннан 
кейін Өзбекстанның қарулы күштері 
мен НАТО-ға мүше елдердің әскерлері 
арасындағы өзара үйлесімділік нығай-
ып, Өзбекстан мен НАТО-ның қорғаныс 
саласындағы ынтымақтастығы күшейе 
түсті. 2004 жылғы НАТО-ның Стамбул 
саммитінде стратегиялық маңызға ие 
Кавказ бен Орталық Азияға барынша 
мән беру туралы шешім қабылданған-
нан кейін, ұйымның Өзбекстанның 
қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы 
ішкі реформаларына қолдау көрсетуі 
артты.

Алайда Өзбекстан мен НАТО арасын-
дағы қарым-қатынастар 2005 жылдың 
мамыр айында болған Андижан оқиға-
сы туралы келіспеушілікке байланысты 
айтарлықтай нашарлады. АҚШ пен НАТО 
Андижандағы наразылықты басуға 
орынсыз күш қолданылғанына алаңда-
ушылық білдіре отырып, халықаралық 
тәуелсіз тергеу жүргізілуін талап қыл-
ды. Ресми Ташкент бұған жауап ретінде 
PfP-ге қатысуды азайтып, Вашингтонның 
Қарши-Ханабадтағы әскери әуе база-
сын алты айдың ішінде босатуын та-
лап етті. Ақыры АҚШ әскерлері базаны 
2005 жылдың қараша айында босатты. 
Ал ұйымның мәлімдемелерінде Өзбек-
станмен қарым-қатынасты «мұқият қа-
дағалайтындықтары» айтылды. Соған 
қарамастан, Өзбек үкіметі ұйыммен 
байланыстарын толықтай үзбей, Герма-
ния әскерлерінің Термез әуе базасында 
қалуына мүмкіндік берді. 2008 жылы Өз-
бекстан Президенті Каримов Бухарестегі 
НАТО саммитіне қатысып, Ауғанстан-
дағы ахуалды тұрақтандыру туралы өз 
ойларын бөліскені тараптардың өзара 
қарым-қатынастарын біртіндеп жақсар-
туға және қауіпсіздік саласындағы ын-
тымақтастықты жалғастыруға мүдделі 
екендерін танытты. Расында, НАТО ISAF-
ге қажетті әскери емес материалдар-
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поставок в ISAF, в то время как Ташкент 
стремился получить политические и ком-
мерческие выгоды от выполнения роли 
транзитной страны. Кроме того, Вашингтон 
и его союзники по НАТО побуждали Узбе-
кистан участвовать в инфраструктурных 
проектах, связанных с Афганистаном, в том 
числе в строительстве железных дорог, 
мостов и линий электропередачи.

В 2009 году Узбекистан присоединил-
ся к NDN, разрешив НАТО использовать 
аэропорт Навои для перевозки несмер-
тельных грузов в Афганистан, а в 2011 году 
железнодорожная линия Хайратон-Маза-
ри-Шариф, построенная «Узбекистон те-
мир йуллари», стала важным маршрутом 
поставок NDN. В последующие годы зна-
чение Узбекистана для НАТО продолжало 
расти в силу того, что альянс использовал 
территорию страны в качестве альтерна-
тивного варианта транспортировки для 
поэтапного вывода войск из Афганистана 
на основе соглашения об обратном тран-
зите, подписанного в июне 2012 года. По-
скольку США и другие государства НАТО 
осознали, что стоимость отправки исполь-
зованных военных транспортных средств 
и оборудования обратно на их домашние 
базы зачастую превышает их стоимость, 
власти Узбекистана предложили оставить 
у себя излишки военного имущества НАТО 
в обмен на права на транзит. В конце кон-
цов, несмотря на введенные в отношении 
Узбекистана ограничения на продажу ору-
жия и опасения по поводу его плохой ре-
путации в области прав человека, Ташкент 
преуспел в том, чтобы убедить НАТО пере-
дать часть своего избыточного военного 
оборудования, использованного в Афгани-
стане, Узбекистану, включая беспилотные 
летательные аппараты, бронированные 
машины, навигационное оборудование, 
миноискатели и приборы ночного виде-
ния. Было объявлено, что эта военная по-
мощь будет использоваться только в обо-
ронительных целях, помогая Узбекистану 
повысить безопасность границ и способ-
ность проводить контртеррористические 
операции и операции по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков.

ды жеткізу үшін пайдаланылатын және 
Пәкістан арқылы өтетін сенімсіз бағыт-
ты толықтыру үшін құрылған Солтүстік 
тарату желісіне (NDN) Өзбекстанның 
белсенді қатысқанын қалағандықтан, 
Өзбекстанмен қарым-қатынастарын тү-
зетуге мүдделі болды. Ал Ташкент болса, 
транзиттік ел ретінде саяси және ком-
мерциялық мақсаттарға жетуге талпын-
ды. Сондай-ақ, Вашингтон мен оның 
НАТО-дағы одақтастары Өзбекстанды 
Ауғанстандағы темір жол, көпір және 
электр желілерін дамытуға арналған 
инфрақұрылымдық жобаларға қатысуға 
ынталандырды.

2009 жылы Өзбекстан NDN-ға қо-
сылып, НАТО-ның Навои әуежайын 
Ауғанстанға қауіпті емес жүктерді та-
сымалдау үшін пайдалануына рұқсат 
берді. 2011 жылы Өзбек теміржол ком-
паниясы салған Хайратон-Мазари-Ша-
риф теміржолы NDN үшін негізгі жеткізу 
бағыттарының бірі болды. Одан кейін-
гі жылдарда НАТО үшін Өзбекстанның 
маңызы тіпті де арта түсті. Мысалы, 
НАТО Ауғанстаннан шегінген кезде 2012 
жылдың маусымында қол қойылған 
кері транзит туралы келісім негізінде 
Өзбекстан аумағы баламалы тасымал 
жол ретінде пайдаланылды. АҚШ пен 
НАТО-ның өзге де мүшелері әскери 
техника мен жабдықтарды қайта жет-
кізу шығындары олардың өз құнынан 
асып түсетінін түсінгендіктен, Өзбекстан 
үкіметі НАТО-ға транзиттен алынатын 
берешектері үшін артық әскери техника 
мен жабдықтарды қалдыруды ұсынды. 
Нәтижесінде, Өзбекстанға қару-жарақ 
сатуға шектеу қойылғанына, сондай-ақ 
адам құқықтарына қатысты сынға ұшы-
рағанына қарамастан, Ташкент НАТО-ны 
Ауғанстанда қолданылған артық әскери 
техникасын Өзбекстанда қалдыруға көн-
дірді. Оның ішінде ұшқышсыз әуе аппа-
раттары, брондалған техника, навигаци-
ялық жабдықтар, мина іздегіштер және 
түнде көруге арналған көзілдіріктер 
болды. Берілген техника әскери көмек 
ретінде сипатталып, қорғаныс мақсатта-
рына ғана пайдаланылып, Өзбекстанның 
шекара қауіпсіздігіне, терроризм мен 
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С возрождением стратегических связей 
между НАТО и Узбекистаном программа 
альянса «Наука ради мира и безопасно-
сти» (SPS), которая предлагает финансиро-
вание, консультации экспертов и техниче-
скую поддержку для ориентированных на 
результат совместных проектов в области 
безопасности с участием ученых и долж-
ностных лиц, стала одним из важных кана-
лов двустороннего сотрудничества. В рам-
ках программы SPS НАТО оказала помощь 
стране в утилизации 1023 тонн меланжа – 
высокотоксичного вещества, использовав-
шегося в качестве окислителя жидкого ра-
кетного топлива в советских ракетах малой 
и средней дальности. Проект «Узбекский 
меланж» был реализован по просьбе пра-
вительства Узбекистана на военной базе 
Октош в Самаркандской области с ноября 
2008 года по октябрь 2010 года. Он пред-
усматривал безопасную нейтрализацию 
меланжа, который представлял опасность 
для местного населения и окружающей 
среды из-за ухудшения условий хранения, 
посредством мобильной конверсионной 
установки НАТО, ранее использовавшейся 
в Азербайджане. Программа SPS покрыва-
ла эксплуатационные расходы, в то время 
как Агентство НАТО по материально-тех-
ническому обеспечению и снабжению 
курировало проект, а турецкая компания 
MD2 управляло установкой с помощью 
специально обученных местных специа-
листов. Правительство Узбекистана предо-
ставило взнос в натуральной форме в виде 
необходимых химикатов, инфраструктуры 
и материально-технической поддержки. 
Кроме того, в рамках программы SPS Уз-
бекистан получил гранты на ряд имеющих 
социальное, экономическое и экологиче-
ское значение научных проектов, которые 
охватывают различные области, включая 
предотвращение стихийных бедствий, за-
грязнение трансграничных вод, безопас-
ность питьевой воды, продовольственную 
безопасность и доступ в Интернет.

В мае 2014 года в ходе визита специаль-
ного представителя генерального секрета-
ря НАТО по Кавказу и Центральной Азии 
Джеймса Аппатурая в Ташкенте был офи-
циально открыт офис сотрудника НАТО по 

есірткіге қарсы күресіне өз үлесін қоса-
тыны мәлімделді.

НАТО мен Өзбекстан арасындағы 
стратегиялық байланыстардың жанда-
нуымен қатар ғалымдар мен лауазымды 
тұлғалардың қатысуымен жүзеге аса-
тын нәтижеге бағытталған, қауіпсіздік-
ке қатысы бар бірлескен жобалар үшін 
қаржыландыру, сараптамалық кеңес 
және техникалық қолдауды ұсынатын 
альянстың «Бейбітшілік және қауіпсіздік 
жолындағы ғылым» (SPS) бағдарла-
масы екіжақты ынтымақтастықтың 
маңызды арналарының біріне айнал-
ды. SPS бағдарламасы аясында НАТО 
Өзбек еліне 1023 тонна меланж деп 
аталатын кеңестік шағын және орта 
қашықтықтарға арналған зымырандар-
дағы сұйық отынның тотықтырғышы 
ретінде пайдаланылған өте улы затты 
жоюға көмектесті. «Өзбекстан Меланж» 
жобасы Өзбек үкіметінің өтініші бойын-
ша 2008 жылдың қараша айынан 2010 
жылдың қазан айына дейін Самарқанд 
облысындағы «Октош» әскери базасын-
да жүзеге асырылды. Жоба шеңберінде 
сақтау жағдайының нашарлауына бай-
ланысты жергілікті тұрғындар мен қор-
шаған ортаға қатер төндірген меланж 
бұрын Әзірбайжанда пайдаланылған 
НАТО-ның мобильді қайта өңдеу зауыты 
арқылы қауіпсіз жолмен залалсыздан-
дырылады. SPS бағдарламасы опера-
циялық шығындарды төлесе, НАТО-ның 
Техникалық қызмет көрсету және жаб-
дықтау жөніндегі агенттігі осы жобаны 
бақылады, ал Түркияның MD2 компани-
ясы зауытты жергілікті мамандар көме-
гімен жұмыс істетті. Өзбек үкіметі қа-
жетті химиялық заттар, инфрақұрылым 
және материалдық-техникалық құрал-
дар мен қызметтерді қамтамасыз ету 
арқылы нақты үлес қосты. Сонымен 
қатар, SPS бағдарламасы аясында Өз-
бекстан апаттардың алдын алу, трансше-
каралық сулардың ластануы, ауыз судың 
қауіпсіздігі, азық-түлік қауіпсіздігі және 
интернет қол жетімділігі сияқты әртүрлі 
салаларды қамтитын әлеуметтік, эко-
номикалық және экологиялық маңызы 
бар бірқатар ғылыми жобалар бойынша 
гранттарға ие болды.
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связи и взаимодействию в Центральной 
Азии, ранее базировавшийся в Астане (де-
факто он действовал с лета 2013 года). На-
ряду с региональным офисом Аппатурай 
также открыл депозитарную библиотеку 
НАТО в Университете мировой экономики 
и дипломатии в Ташкенте. Некоторые на-
блюдатели, особенно в Москве, восприня-
ли открытие офиса как геополитический 
шаг альянса, а также как свидетельство 
дальнейшего отхода Узбекистана от Рос-
сии, но, по словам представителей НАТО, 
это решение не было политически мотиви-
рованным, а являлось частью регулярного 
процесса региональной ротации. Неболь-
шой по размеру офис служил дипломати-
ческим координационным центром НАТО 
в регионе и поддерживал взаимодействие 
альянса с правительствами стран Цен-
тральной Азии, укрепляя двусторонние 
отношения во всех областях партнерства. 
Сотрудник по связи и взаимодействию 
также отвечал за координацию деятель-
ности НАТО в регионе с другими междуна-
родными акторами, включая миссии ООН, 
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, Европейского союза и 
Международного комитета Красного Кре-
ста, а также посольства государств-членов 
НАТО. Однако в ноябре 2016 года в ре-
зультате внутреннего бюджетного обзора 
генеральный секретарь НАТО упразднил 
должность сотрудника НАТО по связи и 
взаимодействию в Центральной Азии, что 
привело к закрытию офиса в Ташкенте с 1 
апреля 2017 года.

Тем не менее, Узбекистан и НАТО про-
должают перестраивать и укреплять свой 
политический диалог и практические от-
ношения через штаб-квартиру и военные 
структуры НАТО. Стороны сотрудничают 
в широком спектре областей, включая 
развитие вооруженных сил, оборонную 
политику и стратегию, противодействие 
текущим угрозам безопасности, граждан-
ское чрезвычайное планирование и ко-
ординацию действий в случае стихийных 
бедствий. С 2013 года, в рамках своей Про-
граммы укрепления оборонного образо-
вания, альянс способствует профессиона-
лизации узбекского офицерского корпуса, 

Бұрын Астанада болған НАТО-ның 
Орталық Азия бойынша байланыс 
жөніндегі үйлестіруші офисі 2014 жылы 
наурыз айында НАТО Бас хатшысының 
Кавказ және Орталық Азия елдері бой-
ынша арнайы өкілі Джеймс Аппатурай-
дың Өзбекстанға сапары кезінде Таш-
кентте ресми түрде ашылды (іс жүзінде 
офис 2013 жылдың жазында жұмысын 
бастады). Аппатурай Аймақтық офиспен 
қатар Ташкенттегі Халықаралық эконо-
мика және дипломатия университетінде 
НАТО-ның Депозитарлық кітапханасын 
да ашты. Кейбір сарапшылар, әсіресе 
Мәскеу сарапшылары, офистің ашылуын 
альянстың геосаяси әрекеті, сондай-ақ 
Өзбекстанның Ресейден алыстауы 
жалғасып жатқанының дәлелі ретін-
де қарастырды. Аталмыш офис шағын 
болғанымен, НАТО-ның аймақтағы ди-
пломатиялық өкілдігі ретінде альянстың 
Орталық Азия мемлекеттерімен байла-
нысына қолдау көрсетіп, ынтымақта-
стықтың барлық салаларында екіжақты 
қарым-қатынасты нығайтуға ықпал етіп 
келді. Үйлестіруші НАТО-ның Біріккен 
Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы Қауіпсіздік 
және Ынтымақтастық Ұйымы, Еуропа-
лық Одақ және Халықаралық Қызыл 
Крест Комитеті сияқты халықаралық 
ұйымдармен, сондай-ақ НАТО-ға мүше 
мемлекеттердің елшіліктерімен де өза-
ра іс-қимылды ұйымдастыруға жауапты 
болып табылды. Бірақ, 2016 жылы қара-
шада ішкі бюджетті қысқартқаннан кейін 
НАТО Бас хатшысы НАТО-ның Орталық 
Азия бойынша байланыс жөніндегі үй-
лестірушісінің қызметін қысқартуына 
байланысты Ташкенттегі офис 2017 жыл-
дың сәуірінде жабылды.

Дегенмен, Өзбекстан мен НАТО өза-
ра саяси диалог пен практикалық қа-
рым-қатынастарды НАТО штаб-пәтері 
мен әскери мекемелері арқылы күшейте 
түсуде. Тараптар қарулы күштердің да-
муы, қорғаныс саясаты мен стратегиясы, 
ағымдағы қауіпсіздік қатерлеріне қарсы 
шаралар, азаматтық қорғаныс, төтенше 
жағдайлардың алдын алу және апат-
тардың зардаптарын жою сияқты кең 
ауқымды салаларда ынтымақтастықты 
жалғастыруда. 2013 жылы Қорғаныс да-
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а с открытием учебного центра ПРМ в 
Министерстве обороны Узбекистана акти-
визировались взаимные обмены в сфере 
военного образования. Хотя новое руко-
водство в Ташкенте продолжает проводить 
политику неприсоединения к любому во-
енному или политическому блоку, всесто-
роннее и прагматичное сотрудничество с 
НАТО, по-видимому, отвечает интересам 
страны, чтобы иметь возможность под-
держивать равноудаленность от основных 
центров силы. В свою очередь, ожидается, 
что НАТО повысит уровень сотрудниче-
ства с Узбекистаном, оказывая ему содей-
ствие в создании оборонного потенциала, 
учитывая важную роль Ташкента в обе-
спечении региональной безопасности и 
продвижении интеграции между государ-
ствами Центральной Азии.

ярлығын арттыру бағдарламасы аясын-
да Өзбекстан Қорғаныс министрлігінде 
PfP Жаттығу орталығы ашылды. Орта-
лықтың ашылуының арқасында одақта-
стары өзбек әскерлерін кәсібилендіруге 
үлес қосып өзара әскери жаттығу алма-
сулары күшейтілуде. Ташкенттегі жаңа 
басшылықтың ешқандай әскери немесе 
саяси блокқа қатыспай-ақ тәуелсіз сая-
сат жүргізіп қана қоймай, НАТО-мен ке-
шенді және прагматикалық қарым-қаты-
наста болуы, ел мүддесіне сай келумен 
қатар ықпалды күштердің арасындағы 
тепе-теңдікті сақтауына көмектесуде. 
Екінші жағынан, Ташкенттің аймақтық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі және 
Орталық Азия мемлекеттері арасындағы 
интеграцияны қамтамасыз етудегі маңы-
зды рөлін ескере отырып, НАТО Өзбек-
станның қорғаныс қабілетін арттыруға 
өз үлесін қосып, Өзбекстанмен ынты-
мақтастықты кеңейтуге күш салуда.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТАСЫМАЛДАУ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ
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ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯС И ПУТЬ»: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«БЕЛДЕУ ЖӘНЕ ЖОЛ» БАСТАМАСЫНЫҢ БЕСІНШІ 
ЖЫЛДЫҒЫ: НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ

Асет Ордабаев*

В сентябре 2013 года, выступая в Назар-
баев Университете в Астане, президент Ки-
тая Си Цзиньпин говорил о необходимости 
сотрудничества между Центральной Азией 
и Китаем и предложил заняться развитием 
Экономического пояса Шелкового пути, 
который оживил бы сухопутный марш-
рут из Китая в Европу через Центральную 
Азию. Кроме того, в октябре 2013 года Си 
выступил в индонезийском парламенте и 
объявил о создании Морского шелкового 
пути XXI века, который расширит морское 
стратегическое пространство Китая во 
всех направлениях. Таким образом, роди-
лась новая инициатива, которая испытала 
несколько попыток ребрендинга, прежде 
чем получила название инициативы «Пояс 
и путь» (ИПП). Глобальные цели ИПП – со-
единить регионы и континенты друг с дру-
гом посредством строительства новых тор-
говых путей и дать возможность странам, 
не имеющим выхода к морю, стать частью 
мировой торговли.

Сегодня ИПП – это гигантский проект, в 
котором участвуют 70 стран, в то время как 
общий объем китайских инвестиций мо-
жет составить около 4 трлн. долл., при этом 
некоторые эксперты считают, что его пол-
ная реализация обойдется примерно в 8 
трлн. долл. За эти пять лет инициатива зна-
чительно эволюционировала, и ее целью 
является не только развитие транспортной 
инфраструктуры. Другие цели включают 
создание отраслей промышленности, на-
пример, перенос около 50 предприятий в 
Казахстан, строительство «мягкой» инфра-
структуры за счет стимулирования торгов-
ли, развитие финансовых связей, культур-
ное взаимодействие и отношения между 
людьми. Итак, пять лет – это первая веха, 

2013 жылғы қыркүйекте Астана-
дағы Назарбаев Университетінде Қы-
тай Халық Республикасының Төрағасы 
Си Цзиньпин Орталық Азия мен Қытай 
арасындағы ынтымақтастық жайында 
сөз қозғап, Қытайдан басталып Орталық 
Азия арқылы Еуропаға баратын бағытты 
жаңғыртатын «Ұлы Жібек жолы эконо-
микалық белдеуін» дамытуды ұсынды. 
2013 жылдың қазан айында Си Индо-
незия Парламентінде сөз сөйлеп, Қы-
тайдың теңіздегі стратегиялық кеңістігін 
әрбір бағытта кеңейтетін «XXI ғасырдағы 
Теңіз Жібек жолын» құру туралы жари-
ялады. Осылайша, «Белбеу және жол 
бастамасы» (БЖБ) деп аталмас бұрын 
бірнеше ребрендинг әрекеттерін бастан 
кешкен жаңа бастама пайда болды. 
БЖБ-ның жаһандық мақсаттары – жаңа 
сауда жолдарын салу арқылы аймақтар 
мен континенттерді бір-бірімен байла-
ныстыру және теңізге шығатын жолы 
жоқ елдердің әлемдік сауданың бір бөлі-
гіне айналуын қамтамасыз ету.

Бүгінде БЖБ – бұл 70 ел қатысатын 
ауқымды жоба. Қытай инвестицияла-
рының жалпы көлемі шамамен 4 трлн. 
долларға жетуі мүмкін. Кейбір сарапшы-
лардың айтуынша, БЖБ-ны толық іске 
асыру шамамен 8 трлн. долларға баға-
ланады. Осы бес жыл ішінде бастама 
едәуір дамып, оның мақсаты тек көлік 
инфрақұрылымын дамытумен шектеліп 
қана қоймай, одан әрі кеңейе түсті. Басқа 
мақсаттарға өндірістерді құру, мысалы, 
Қазақстанға 50-ге жуық кәсіпорынды 
көшіру, сауданы дамыту арқылы «жұм-
сақ» инфрақұрылымды құру, қаржылық 
байланыстарды дамыту, мәдени байла-
ныстар және адамдар арасындағы қа-
рым-қатынастар жатады. Яғни, бес жыл 

* докторант PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. assetorda@gmail.com
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которая дает повод подытожить некото-
рые достижения и сделать предваритель-
ные выводы.

Сразу после ее объявления китайская 
инициатива вызвала геополитические и 
геоэкономические сдвиги на всем евра-
зийском континенте. Предвидя такой ход 
событий, китайское руководство пыта-
лось дезавуировать его, отдавая прио-
ритет только реализации взаимных эко-
номических интересов и провозглашая 
взаимовыгодное сотрудничество для всех 
участников. Впоследствии президент Ки-
тая Си Цзиньпин расширил эту риторику, 
представив ИПП в качестве поддержки ли-
берализации мировой торговли и глоба-
лизации. Это выглядело особенно впечат-
ляюще на фоне политики Трампа, который 
инициировал торговые войны, указывая 
на то, что США больше не намерены спон-
сировать глобализацию.

ИПП создала возможности для бедных 
и развивающихся стран открыть себя миру 
и стать частью глобальной торговли, и все 
это происходит в то время, когда начался 
отток капитала из экономик этих стран. 
Сравнение с планом Маршалла создает 
положительный фон для Китая в отноше-
нии его инициативы. Подобно США после 
Второй мировой войны, когда Вашингтон 
взял на себя ответственность за восста-
новление Европы, теперь Китай берет на 
себя бремя по развитию транспортной и 
логистической инфраструктуры в странах, 
которые лишены преимуществ мировой 
торговли.

Однако не все так хорошо, как кажет-
ся. Китай выдает кредиты на особых ус-
ловиях, которые не всегда способствуют 
развитию местной экономики. Пекин 
обязывает работать с китайскими компа-
ниями и покупать материалы в Китае. В то 
же время доступ к участию в строитель-
стве инфраструктуры международным и 
местным компаниям почти всегда закрыт, 
хотя открытая конкуренция может снизить 
стоимость работ и улучшить их качество. 
Кроме того, китайские компании получают 
дешевые кредиты в своих банках, что дает 
им возможность развивать соответству-
ющую инфраструктуру вокруг железных 

кейбір жетістіктерді қорытындылап, ал-
дын-ала тұжырым жасауға мүмкіндік 
беретін алғашқы белес болып табылады.

Қытайлық бастама жарияланғаннан 
кейін бірден Еуразия құрлығында геоса-
яси және геоэкономикалық өзгерістерге 
жол ашты. Осындай оқиғаларды алдын 
ала болжаған Қытай басшылығы бұл 
жобаның барлық қатысушыларға пай-
да әкелетінін және ұтымды ынтымақта-
стық екендігін мәлімдейді. Кейіннен ҚХР 
Төрағасы Си Цзиньпин бұл риторика-
ны кеңейтіп, БЖБ-ны әлемдік сауданы 
ырықтандыруға және жаһандануға қол-
дау болатын жоба ретінде ұсынды. Бұл 
сауда-саттық соғыстарын бастап, АҚШ-
тың бұдан былай жаһандану үдерісін 
қолдамайтынын мәлімдеген Трамп са-
ясаты аясында ерекше әсерлі болып 
көрінді.

БЖБ кедей және дамушы елдер үшін 
әлемге ашылуға және жаһандық сау-
даның бір бөлігіне айналуға мүмкін-
дік туғызды және мұның барлығы осы 
елдердің экономикаларынан капитал 
ағымдары басталған кезеңде орын алды. 
Маршалл жоспарымен салыстыру Қытай 
бастамасы үшін оң алғышарттар жасай-
ды. Екінші Дүниежүзілік соғыстан кейін 
Еуропаны қалпына келтіруге жауапты 
болған АҚШ сияқты Қытай бүгінгі таңда 
әлемдік сауда артықшылықтарынан тыс 
қалған елдерде көліктік-логистикалық 
инфрақұрылымды дамыту жауапкер-
шілігін алды.

Алайда бәрі біз ойлағандай жақсы 
емес. Қытай жергілікті экономиканың 
дамуына үнемі ықпал ете бермейтін 
белгілі бір шарттарда несиелер береді. 
Пекин қытайлық компаниялармен жұ-
мыс істеуге және материалдарды Қытай-
да сатып алуға міндеттенеді. Сонымен 
бірге, ашық бәсекелестік жұмыс құнын 
төмендетіп, оның сапасын жоғарыла-
туға мүмкіндік берсе де, халықаралық 
және жергілікті компаниялардың ин-
фрақұрылым құрылысына қатысуына 
әрдайым тыйым салынады. Сонымен 
қатар, қытайлық компаниялар өздерінің 
банктерінен арзан несие алады, бұл 
оларға теміржолдар мен магистральдар 
айналасында тиісті инфрақұрылымды 
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и автомобильных дорог. Мы увидели это 
очень отчетливо в Центральной Азии, где 
местные малые и средние предприятия не 
имеют возможности покрывать расходы 
при открытии нового бизнеса.

Тем временем Китай активно выда-
ет кредиты странам, которые уже имеют 
большие внешние долги. Таким образом, 
эти страны могут столкнуться с угрозой 
дефолта, если инфраструктура не прине-
сет запланированных выгод. Например, 
Шри-Ланка была вынуждена передать 
морской порт Хамбантота в аренду Китаю, 
чтобы погасить свои долги. Более того, 
часть этого долга была сформирована из-
за займов, которые Китай предоставил для 
строительства морского порта. Стоит от-
метить, что Пекин не пытался отговорить 
руководство Шри-Ланки от его строитель-
ства, хотя ряд экспертов предупреждали, 
что соседний порт Коломбо, который вхо-
дит в десятку крупнейших в Азии, не по-
зволит окупить проект в Хамбантоте.

В то же время Китай недавно открыл во-
енно-морскую базу в Джибути, первую за-
рубежную базу в истории страны, и таким 
образом, как выясняется, вместе с Хамбан-
тотой и Гвадаром в Пакистане у Китая уже 
есть три порта в Индийском океане. Нет 
никаких гарантий, что в будущем Гвадар и 
Хамбантота не будут обслуживать китай-
ские военные корабли. Все это вписывается 
в логику стратегии Пекина под названием 
«Жемчужная нить». Сам термин «жемчуж-
ная нить» впервые упоминается в докладе 
под названием «Энергетическое будущее 
в Азии», который был подготовлен аме-
риканской консалтинговой фирмой Booz 
Allen Hamilton для Министерства оборо-
ны США в 2004 году. «Нить» обозначала 
ряд портов в Индийском океане, которые 
могут быть использованы в будущем для 
базирования военно-морских сил Китая. 
Предполагалось, что Китай расширит свое 
присутствие в Индийском океане, который 
является ключом к китайско-европейской 
торговле и обеспечению Китая энергети-
ческими ресурсами.

В первую очередь активность Китая в 
Индийском океане беспокоит Индию и 
США. Появление здесь китайского флота 

дамытуға мүмкіндік береді. Бұл жағдай-
ды Орталық Азияда анық көруге болады. 
Онда жаңа бизнесті бастаған кезде жер-
гілікті шағын және орта кәсіпорындар-
дың шығындарды өтеу мүмкіндігі жоқ. 

Қытай үлкен сыртқы қарыздары бар 
елдерге белсенді түрде несие беріп отыр. 
Осылайша, инфрақұрылым жоспар-
ланған пайданы әкелмеген жағдайда, 
бұл елдер дефолт қаупіне ұшырауы 
мүмкін. Мысалы, Шри-Ланка қарызда-
рын өтеу үшін Хамбантота теңіз портын 
Қытайға жалға беруге мәжбүр болды. 
Сонымен қатар, бұл қарыздың бір бөлі-
гі Қытайдың теңіз портын салуға берген 
несиесі есебінен қалыптасты. Бірқа-
тар сарапшылар Азиядағы ең үлкен он 
порттың бірі – Коломбо портының Хам-
бантотадағы жобаны өтеуге мүмкіндік 
бермейтінін ескерткеніне қарамастан, 
Пекин Шри-Ланка үкіметін портты салу 
шешімінен бас тартқызуға тырыспады.

Сонымен қатар, жақында Қытайдың 
шет елдегі тұңғыш әскери базасы Джи-
бутиде ашылды. Сондықтан Пәкістан-
дағы Хамбантота мен Гвадар портта-
рын қоса есептегенде Қытайдың Үнді 
мұхитында үш порты бар. Гвадар мен 
Хамбантота порттары болашақта Қы-
тай әскери кемелеріне қызмет көрсет-
пейтініне ешқандай кепілдік жоқ. Мұ-
ның бәрі Пекиннің «Маржан тізбегі» 
стратегиясының логикасына сай келеді. 
«Маржан тізбегі» термині алғаш рет 
2004 жылы АҚШ Қорғаныс министр-
лігі үшін АҚШ-тың Booz Allen Hamilton 
консалтингтік фирмасы тарапынан дай-
ындалған Energy Futures in Asia атты 
баяндамасында айтылған болатын. Бұл 
жерде «тізбек» болашақта Қытай флоты-
ның базасында қолданылуы мүмкін Үнді 
мұхитындағы порттар тізбегін білдіреді. 
Қытай Үнді мұхитындағы қатысуын 
кеңейтеді деп болжанған болатын. Се-
бебі бұл Қытай-Еуропа саудасын дамыту 
және Қытайды энергия ресурстарымен 
қамтамасыз ету тұрғысынан маңызды 
болып табылады.

Қытайдың Үнді мұхитындағы әре-
кеттері Үндістан мен АҚШ-тың алаңда-
тушылығын тудыруда. Мұнда Қытай фло-
тының пайда болуы Үндістанның ұлттық 
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представляет собой прямую угрозу на-
циональной безопасности Индии. Между 
Пекином и Дели достаточно разногласий, 
которые могут привести к прямым воен-
ным столкновениям. Например, летом 
2017 года спор по поводу плато Доклам, 
местности, оспариваемой Китаем и союз-
ником Индии Бутаном, едва не привел к 
войне. Поэтому Дели склонен рассматри-
вать действия Китая в Индийском океане 
как попытку стратегического окружения.

Между тем интересы Вашингтона в Ин-
дийском океане связаны с его стратегией 
глобального господства. Все ключевые 
торговые пути между Азией и Европой 
проходят через Индийский океан, и США 
обладают монополией на защиту этих 
маршрутов. Защита торговли и обеспе-
чение мира, безопасности и свободы су-
доходства в океане являются одними из 
ключевых столпов американского превос-
ходства в мире. Следовательно, китайский 
военно-морской флот в Индийском оке-
ане является одним из факторов в возни-
кающей глобальной конфронтации между 
Китаем и США. В целом, реализация про-
ектов ИПП будет напрямую связана с уси-
ливающимся влиянием Китая и его расту-
щими внешнеполитическими амбициями.

В то же время за последние пять лет 
можно выделить еще один фактор, со-
провождающий реализацию ИПП, – от-
сутствие критериев оценки проектов. Ши-
рокий спектр взаимодействия в рамках 
инициативы размывает любые критерии 
ее оценки. Сначала ИПП собирала все 
межгосударственные проекты, которые 
рассматривались до ее появления. Затем 
акцент сместился на проекты, разработан-
ные в период осуществления ИПП. Тем не 
менее, очень сложно однозначно сказать, 
сколько из них и когда будет реализовано.

Однако отсутствие специфики имеет 
свои положительные и отрицательные сто-
роны для китайских лидеров. Этот формат 
предоставляет пространство для маневра: 
например, вы можете работать с общим 
объемом инвестиций, который огро-
мен и впечатляет аудиторию как внутри 
страны, так и за ее пределами. Размытые 
критерии позволяют позиционировать 

қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіруде. 
Пекин мен Дели арасында тікелей әске-
ри қақтығыстарға әкеле алатын келіспе-
ушіліктер жеткілікті. Мысалға, 2017 жыл-
дың жазында Қытай мен Үндістанның 
одақтасы Бутан арасындағы Доклам ай-
мағына қатысты территориялық дау-да-
май соғысқа әкеле жаздады. Сондықтан 
Дели Қытайдың Үнді мұхитындағы әре-
кеттерін стратегиялық қоршау әрекеті 
ретінде көруге бейім.

Ал Вашингтонның Үнді мұхитындағы 
мүдделері оның жаһандық үстемдік 
стратегиясына байланысты. Азия мен 
Еуропа арасындағы барлық негізгі сауда 
бағыттары Үнді мұхиты арқылы өтеді, ал 
АҚШ бұл бағыттарды қорғау бойынша 
монополияға ие. Теңізде сауда-саттықты 
қорғау, сондай-ақ бейбітшілік, қауіпсіздік 
және жүзу бостандығын қамтамасыз 
ету АҚШ-тың әлемдік үстемдігінің не-
гізгі тіректерінің бірі болып табылады. 
Демек, Үнді мұхитындағы Қытай флоты 
Қытай мен АҚШ арасындағы жаһандық 
қақтығыстың себептерінің бірі болып 
табылады. Тұтастай алғанда, БЖБ жоба-
ларын жүзеге асыру Қытайдың ықпалы-
ның артуымен және оның сыртқы саяси 
мақсаттарының кеңеюімен тікелей бай-
ланысты болады.

Сонымен қатар, соңғы бес жылда 
БЖБ-ны іске асырудағы тағы бір фак-
торды атап өтуге болады, бұл – жобаны 
бағалау критерийлерінің болмауы. Ба-
стама шеңберіндегі өзара іс-қимылдың 
кең ауқымы бағалау үдерісіндегі крите-
рийлердің анық болмауынан бұлыңғыр 
болып келеді. Алғашында БЖБ пайда 
болғанға дейін қаралып жатқан барлық 
мемлекетаралық жобаларды жинады. 
Кейінірек БЖБ кезінде әзірленген жоба-
ларға назар аударылды. Дегенмен, олар-
дың қаншалықты және қашан іске асы-
рылатыны туралы анық айту қиын.

Алайда, нақты ақпараттың жоқтығы-
ның Қытай басшылары үшін жағым-
ды және жағымсыз жақтары бар. Бұл 
формат маневр жасауға мүмкіндік бе-
реді: мысалы, ел ішіндегі және оның 
сыртындағы аудиторияға әсер ететін 
үлкен инвестиция көлемімен жұмыс 
істеуге болады. Бұлыңғыр критерийлер 
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кез-келген жобаны табысты деп сана-
уға мүмкіндік береді. Жоғарыда аталған 
қытайлық кәсіпорындардың Қазақстанға 
көшірілуіне қатысты 50 санының қалай 
пайда болғаны туралы ешқандай түсінік 
жоқ, дегенмен, Қазақстанның тиісті мем-
лекеттік органдарының кейбір сарапшы-
лары мен лауазымды тұлғалары кемінде 
100 кәсіпорын болғанын атап өтті. Содан 
кейін қазақстандық азаматтардың теріс 
реакциясы аясында интернетте Қытай-
дың «лас» өндірісінің көшірілуіне қаты-
сты сыбыстардың таралуымен риторика 
өзгерді. Енді тек кәсіпорындарды көшіру 
туралы ғана емес, сондай-ақ Қазақстан-
да өндіріс құру бойынша бірлескен жо-
балар туралы да айтылады. Сонымен 
бірге, кез-келген бірлескен жұмыс осы 
50 номиналды кәсіпорын шеңберінде 
жүргізілетін болады. Қалай болғанда 
да, критерийлер мен көрсеткіштердің 
бұлыңғырлығы аяқталған жұмысты 
бағалауда қиындық тудырады және БЖБ 
шеңберінде болашақ жобалардың да-
муына әсер етуі мүмкін.

Қорытындылай келе, БЖБ-ның геоса-
ясат және бағалау үшін көрсеткіштердің 
болмауы сияқты екі негізгі үрдісті атап 
өтуге болады. Олар, борыш тұзағы, 
бұлдырлық, халық арасында нашар 
имидж және бірқатар елдерде сыбайлас 
жемқорлықтың жоғары деңгейімен бай-
ланыс, Батыс елдерінде, соның ішінде 
АҚШ-та БЖБ-ға қатынастың жағымды-
дан жағымсызға өзгеруі және бірқатар 
аймақтық акторлармен келіспеушілік-
тердің артуы сияқты мәселелерге алып 
келеді. БЖБ-ны тиімді түрде жүзеге 
асыру үшін, Қытайға болашақта шие-
леніс деңгейін төмендетіп, жобалар-
дың ашықтығын арттыру қажет болуы 
мүмкін. Бүгінде Пекин БЖБ-ның мақса-
ты Қытайдың геосаяси күн тәртібі ғана 
емес, ғаламдық даму екенін бүкіл әлемге 
дәлелдеу міндетіне тап болды.

любой проект как успешный. Что касает-
ся вышеупомянутого переноса китайских 
предприятий в Казахстан, то до сих пор 
нет ясности, как появилось число 50, хотя 
некоторые эксперты и официальные лица 
из соответствующих государственных ор-
ганов Казахстана отмечали, что речь шла 
по крайней мере о 100 предприятиях, если 
не больше. Затем, на фоне негативной ре-
акции казахстанцев, риторика изменилась 
на фоне распространения слухов в интер-
нете о скором переносе «грязных» про-
изводственных мощностей Китая. Сейчас 
речь идет не о переносе, а о совместных 
проектах по созданию производства в Ка-
захстане. В то же время любая совместная 
работа будет проводиться в рамках этих 
номинальных 50 предприятий. В любом 
случае размытие критериев и показателей 
затрудняет оценку выполненной работы и 
может повлиять на развитие будущих про-
ектов в рамках ИПП.

Подводя итог, можно выделить две 
ключевые тенденции ИПП: геополитика и 
отсутствие индикаторов для оценки. Они, 
в свою очередь, приводят к появлению 
основных проблем инициативы: долговая 
ловушка, непрозрачность, плохая репута-
ция среди населения и связь с высоким 
уровнем коррупции в ряде стран, измене-
ние отношения к ИПП с положительного 
на отрицательное среди западных стран, 
включая США, и растущие противоречия с 
рядом региональных игроков. Для эффек-
тивной реализации ИПП Китаю, скорее 
всего, потребуется в ближайшем будущем 
снизить степень напряженности и повы-
сить прозрачность проектов. Сегодня пе-
ред Пекином стоит задача убедить мир в 
том, что целью ИПП является глобальное 
развитие, а не только геополитическая по-
вестка Китая.
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РОЛЬ ПАКИСТАНА В ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТАХ КИТАЯ
ҚЫТАЙДЫҢ КӨЛІК ЖОБАЛАРЫНДА ПӘКІСТАННЫҢ РӨЛІ  

Динара Талдыбаева*

В рамках стратегии «Новый шелковый 
путь» Китай сосредоточен на реализации 
своей долгосрочной стратегической ини-
циативы «Пояс и путь» (ИПП), которая 
включает в себя проекты «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» и «Морской 
шелковый путь XXI века». ИПП, обнародо-
ванная в ходе визита президента Китая Си 
Цзиньпина в Астану в сентябре 2013 года, 
была представлена в качестве стратегии 
развития, направленной на укрепление 
инфраструктуры и экономических связей 
во всей Евразии. Проект ИПП охватывает 
большую географическую область, про-
стирающуюся от Китая на востоке до Ат-
лантического океана на западе, России на 
севере и Мьянмы на юге, и призван увели-
чить взаимную торговлю между странами, 
расположенными вдоль его маршрута.

Поскольку Китай придает большое 
значение развитию транспортной инфра-
структуры, которая может способствовать 
расширению торговли между Китаем и 
Европой, Пакистан занимает особое место 
в планах Пекина по улучшению торговых 
потоков. Благодаря своему геостратеги-
ческому расположению, богатым челове-
ческим и природным ресурсам, а также 
огромному потенциалу экономическо-
го роста, Пакистан играет особую роль в 
возрождении Шелкового пути. Фактиче-
ски Китайско-Пакистанский экономиче-
ский коридор (КПЭК) является одним из 
ключевых проектов в области транспорта 
и коммуникаций, который финансирует-
ся Китаем в рамках ИПП. Идея создания 
КПЭК была впервые высказана премьером 
Государственного совета Китая Ли Кэця-
ном во время его визита в Пакистан в мае 
2013 года. В июле 2013 года в ходе визита 
тогдашнего премьер-министра Пакистана 
Мухаммеда Наваза Шарифа в Китай сторо-

Жаңа Жібек Жолы стратегиясы ая-
сында Қытай «Жібек жолы экономика-
лық белдеуі» және «XXI ғасырдың теңіз 
Жібек жолы» жобаларын қамтитын 
ұзақ мерзімді стратегиялық «Бір белдеу 
- бір жол» бастамасын жүзеге асыруға 
бағытталған. 2013 жылдың қыркүйек 
айында Қытай Халық Республикасы-
ның Төрағасы Си Цзиньпиннің Астанаға 
сапары барысында жарияланған «Бір 
белдеу - бір жол» бастамасы Еуразия-
да инфрақұрылым мен экономикалық 
байланыстарды арттыру бойынша даму 
стратегиясы ретінде ұсынылды. БЖБ 
жобасы шығыста Қытайдан басталып, 
батыста – Атлант мұхиты, солтүстікте – 
Ресей және оңтүстікте – Мьянмаға дейін 
созылған үлкен географиялық аймақты 
алып жатыр және бағыт бойындағы ел-
дер арасында өзара сауданы арттыруға 
бағытталған. 

Қытай Еуропамен сауда-саттықты 
кеңейтуге ықпал ететін көлік ин-
фрақұрылымын дамытуға үлкен мән 
беріп отырғандықтан, Пәкістан елдің са-
уда байланыстарын жақсарту жоспары 
аясында ерекше орын алады. Геостра-
тегиялық орналасуына, бай адами және 
табиғи ресурстарына, сондай-ақ эконо-
микалық өсім үшін орасан зор әлеуетіне 
байланысты Пәкістан Ұлы Жібек жолын 
жандандыруда ерекше рөл атқарады. 
Шын мәнінде, Қытай-Пәкістан эконо-
микалық дәлізі (ҚПЭД) «Бір белдеу - бір 
жол»  шеңберінде Қытай тарапынан 
қаржыландырылатын көлік және ком-
муникация саласындағы негізгі жоба-
лардың бірі болып табылады. ҚПЭД құру 
туралы идеяны алғаш рет 2013 жылғы 
мамырда Пәкістанға сапары кезінде Қы-
тай Халық Республикасы Мемлекеттік 
Кеңесінің Премьері Ли Кэцян ұсынған 
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ны подписали меморандум о взаимопо-
нимании в отношении КПЭК, который дал 
новый импульс двустороннему сотрудни-
честву. Наконец, во время официального 
визита Си Цзиньпина в Пакистан в апреле 
2015 года стороны подписали соглаше-
ния, направленные на инвестирование 46 
млрд. долл. в создание КПЭК. Подробный 
генеральный план КПЭК на 2017-2030 годы 
был официально обнародован 15 мая 
2017 года.

КПЭК охватывает Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая (СУАР) и всю 
территорию Пакистана. Посредством 
совместного планирования и развития 
автомобильных дорог, железных дорог, 
портов, авиационной и другой инфра-
структуры Пекин намерен и далее продви-
гать свою стратегию развития западного 
Китая и содействовать экономическому и 
социальному развитию в СУАР. В рамках 
КПЭК было начато осуществление следую-
щих автомобильных и железнодорожных 
проектов: 1) Фаза II Каракорумского шос-
се (ККШ) (участок Тхакот-Хавелиан длиной 
120 км); 2) автомагистраль Пешавар-Кара-
чи (участок Мултан-Суккур длиной 392 км); 
3) дорога Хуздар-Басима N-30 (110 км); 4) 
Фаза I Д.И. Хан (Ярик)-Жоб (N-50) (210 км); 
5) ККШ Тхакот-Райкот N35 (136 км); 6) рас-
ширение линии ML-1; 7) Хавелианский су-
хой порт.

Не секрет, что одним из ключевых про-
ектов КПЭК является строительство второй 
очереди ККШ. В декабре 2015 года Наци-
ональное управление автомобильных до-
рог Пакистана и Китайская дорожно-мо-
стовая корпорация подписали контракт на 
сумму 1,315 млрд. долл. на строительство 
120-километровой автомагистрали между 
Хавелианом и Тхакотом, целью которой 
является расширение и модернизация 
транспортной инфраструктуры Пакистана 
и углубление его экономических связей с 
Китаем. Стоит отметить, что первая оче-
редь ККШ, также известная как «Шоссе 
китайско-пакистанской дружбы», является 
одним из наиболее важных транспортных 
проектов Китая в Пакистане, строитель-
ство которого началось в 1966 году при 
финансовой поддержке Китая и было за-

болатын. 2013 жылдың шілдесінде сол 
кездегі Пәкістан Премьер-министрі Му-
хаммад Наваз Шарифтің Қытайға сапары 
барысында тараптар ҚПЭД туралы өза-
ра түсіністік туралы меморандумға қол 
қойды. Бұл құжат екіжақты ынтымақта-
стыққа жаңа серпін берді. Ақырында, 
2015 жылдың сәуірінде Си Цзиньпиннің 
Пәкістанға ресми сапары кезінде тарап-
тар ҚПЭД құру мақсатында 46 млрд. дол-
ларлық инвестиция келісімдеріне қол 
қойды. 2017-2030 жылдарға арналған 
ҚПЭД егжей-тегжейлі бас жоспары 2017 
жылдың 15 мамырында ресми түрде жа-
рияланды.

ҚПЭД Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр ав-
тономиялық ауданын (ШҰАА) және бүкіл 
Пәкістан аумағын қамтиды. Автомобиль 
жолдары, теміржолдар, порттар, авиа-
ция және басқа да инфрақұрылымдар-
ды бірлесіп жоспарлау және дамыту 
арқылы Пекин «Батыс аймақтарды иге-
ру» стратегиясын одан әрі дамытуды 
және ШҰАА-да экономикалық және 
әлеуметтік дамуды ынталандыруды көз-
дейді. ҚПЭД шеңберінде келесі жол 
және теміржол жобалары басталды: 1) 
Қарақорым тас жолының II кезеңі (120 
км-ге созылған Такот-Хавелиан бөлігі); 
2) Пешавар-Карачи автомагистралі (392 
км-ге созылған Мултан-Суккур бөлігі); 
3) Хуздар-Басима жолы N-30 (110 км); 
4) Д.И.Хан (Ярык) - Жоб (N-50) I кезеңі 
(210 км); 5) Қарақорым тас жолының Та-
кот-Райкот N35 бөлігі (136 км); 6) ML-1 
желісінің кеңеюі; 7) Хавелиан құрғақ 
порты.

ҚПЭД жобаларының ең маңыздыла-
рының бірі – Қарақорым тас жолының 
II кезеңінің құрылысы. 2015 жылы жел-
тоқсанда Пәкістанның Ұлттық автокөлік 
жолдары басқармасы мен Қытай жол 
және көпір корпорациясы Хавелиан 
және Такот арасында 120 км-лік ав-
токөлік жолын салу үшін 1,315 млрд. 
долларға келісім-шарт жасады. Бұл 
Пәкістанның көлік инфрақұрылымын 
кеңейтуге және жаңартуға, сондай-ақ 
Қытаймен экономикалық байланыстар-
ды нығайтуға бағытталған. Іс жүзінде Қы-
тай-Пәкістан достық жолы деп аталатын 
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вершено через 20 лет в 1986 году. Пекин 
инвестировал почти 3 млрд. долл. в стро-
ительство автомагистрали длиной 1300 км, 
806 км которой пролегает через террито-
рию Пакистана. Оставшиеся 494 км шоссе 
проходят через Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район Китая.

Строительство морского порта Гвадар 
является еще одним ключевым проектом 
в рамках КПЭК. Порт Гвадар имеет страте-
гическое значение из-за своей близости к 
Персидскому заливу и Ормузскому проли-
ву, через которые проходит 40% мировых 
поставок нефти. Запуская прямые транс-
портные связи между СУАР и морским 
портом Гвадар, Китай сокращает рассто-
яние до Персидского залива на 2500 км. 
Таким образом, КПЭК поможет сократить 
время доставки грузов с почти 45 дней 
до 10 дней. Пакистан заключил контракт 
на строительство и эксплуатацию порта с 
Китаем в 2013 году. Китайская междуна-
родная портовая холдинговая компания 
(COPHC) планирует инвестировать 1,62 
млрд. долл., чтобы расширить морской 
порт, построив девять новых многоце-
левых причалов вдоль береговой линии 
протяженностью 3,2 км к востоку от суще-
ствующих причалов. Кроме того, COPHC 
стремится увеличить пропускную способ-
ность морского порта до 400 млн. тонн 
грузов в год. Следует также отметить, что 
государственная китайская компания бу-
дет эксплуатировать стратегический порт 
Гвадар в течение 40 лет. По сути, это вто-
рой этап строительства морского порта. 
Первый этап проводился в период с 2002 
по 2006 годы.

В этих условиях понятно, что Китай стал 
крупнейшим источником иностранного 
капитала для Пакистана. На сегодняшний 
день стоимость финансируемых Китаем 
энергетических и инфраструктурных про-
ектов в Пакистане составляет более 62 
млрд. долл. в виде помощи и инвестиций. 
Более того, за последние пять лет товаро-
оборот между Китаем и Пакистаном про-
должал быстро расти, причем ежегодные 
темпы роста составляли в среднем 18,8%. 
Согласно китайским статистическим дан-
ным, в 2017 году товарооборот между 

Қарақорым тас жолының I кезеңі Қы-
тайдың Пәкістандағы ең маңызды көлік 
жобаларының бірі болып табылады. 
1966 жылы Қытайдың қаржылық көме-
гімен басталған бұл жобаның құрылысы 
20 жылдан кейін 1986 жылы аяқталды. 
Пекин 806 км-і Пәкістан аумағы арқылы 
өтетін ұзындығы 1300 км болатын ав-
токөлік жолының құрылысына 3 млрд. 
доллар көлемінде инвестиция жасады. 
Қалған 494 км Қытайдың Шыңжаң ауда-
ны арқылы өтеді.

ҚПЭД шеңберіндегі тағы бір маңызды 
жоба – Гвадар теңіз портының құрылы-
сы. Гвадар порты әлемдегі мұнайдың 
40%-ы тасымалданатын Парсы шыға-
нағы мен Ормуз бұғазына жақын бо-
луына байланысты үлкен стратегиялық 
маңызға ие. ШҰАА мен Гвадар теңіз пор-
ты арасындағы тікелей көлік қатынасын 
бастау арқылы Қытай Парсы шығанағы-
на дейінгі арақашықтықты 2500 км-ге 
қысқартады. Осылайша, ҚПЭД жүк тасы-
малдау уақытын шамамен 45 күннен 10 
күнге дейін азайтуға мүмкіндік береді. 
Пәкістан 2013 жылы Қытайға портты 
салу және пайдалану құқықтарын берді. 
China Overseas Port Holding Company 
(COPHC) 1,62 млрд. доллар инвестиция 
құйып, теңіз портын кеңейтуді және 
қолданыстағы айлақтардан шығысқа 
қарай 3,2 км қашықтықта 9 жаңа көп-
функциялы айлақ салуды жоспарлап 
отыр. Бұдан басқа, COPHC теңіз порты 
қуатын жылына 400 млн. тоннаға дейін 
ұлғайтуды көздеп отыр. Сондай-ақ, қы-
тайлық мемлекеттік компания стратеги-
ялық маңызы бар Гвадар портын 40 жыл 
бойы пайдалану құқығына ие екенін 
атап өткен жөн. Негізінен бұл теңіз пор-
ты құрылысының екінші кезеңі болып 
табылады. Бірінші кезеңі 2002-2006 жж. 
жүргізілген болатын.

Осылайша Қытайдың Пәкістан үшін ең 
үлкен шетелдік капитал көзіне айналға-
ны түсінікті. Бүгінгі таңда Пәкістанда 
Қытай тарапынан қаржыландырылатын 
энергетикалық және инфрақұрылым-
дық жобалар 62 млрд. доллардан аса-
ды. Сонымен қатар, соңғы бес жылда 
Қытай-Пәкістан саудасы қарқынды өсіп, 
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Китаем и Пакистаном составил 87,7 млрд. 
долл.

В заключение можно отметить, что цель 
КПЭК состоит в укреплении экономиче-
ских связей и сотрудничества между Ки-
таем и Пакистаном путем улучшения ин-
фраструктурных связей во всем регионе. 
Более того, ожидается, что проект внесет 
вклад в экономическое и социальное раз-
витие стран Южной и Центральной Азии, 
Северной Африки и Персидского залива, 
стимулируя торговлю в регионе с общим 
населением более трех млрд. человек. 
Следовательно, можно с уверенностью 
заявить, что КПЭК является флагманским 
проектом инициативы «Пояс и путь».

жылдық өсім қарқыны орта есеппен 
18,8%-ды құрады. Қытайлық статисти-
калық мәліметтерге сәйкес, 2017 жылы 
Қытай мен Пәкістан арасындағы тауар 
айналымы 87,7 млрд. долларды құрады.

Қорытындылай келе, ҚПЭД мақсаты 
– аймақта инфрақұрылымдық байла-
ныстарды жақсарту арқылы Қытай мен 
Пәкістан арасындағы экономикалық қа-
тынастар мен ынтымақтастықты нығай-
ту. Шын мәнісінде, жоба жалпы халық 
саны үш миллиардтан астам адам тұра-
тын аймақта сауда-саттықты ынталанды-
ру арқылы Оңтүстік және Орталық Азия, 
Солтүстік Африка және Парсы шығанағы 
елдерінің экономикалық және әлеумет-
тік дамуына үлес қосады деп күтіледі. 
Сондықтан ҚПЭД «Бір белдеу - бір жол» 
бастамасының басты жобасы болып та-
былатынын сеніммен айтуға болады.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ДИПЛОМАТИИ КИТАЯ
ҚЫТАЙ ТЕМІРЖОЛ ДИПЛОМАТИЯСЫНЫҢ ДАМУЫ

Омирбек Канай*

В последние годы зарубежные проек-
ты Китая по высокоскоростным железным 
дорогам (HSR) имели большое значение 
для формирования новой дипломатиче-
ской стратегии страны, а именно желез-
нодорожной дипломатии, которая стала 
новой формой внешней политики Пеки-
на наряду с пинг-понговой дипломатией, 
панда-дипломатией и энергетической ди-
пломатией. Проекты высокоскоростных 
железных дорог, которые осуществляются 
в соседних с Китаем и других зарубеж-
ных странах посредством технической, 
финансовой и экономической поддерж-
ки, отражают как краткосрочные, так и 
долгосрочные геоэкономические и гео-
стратегические цели Китая. В последние 
годы линии HSR, которые были впервые 
введены в Японии в 1964 году, а затем 
распространились по всей Европе, стали 
символом технического прогресса Китая 
и значимым источником национальной 
гордости. В 2009 году Китай официально 
возвел свою железнодорожную диплома-
тию на уровень национальной стратегии, 
а к 2013 году Пекин подписал ряд согла-
шений о сотрудничестве в рамках HSR на 
общую сумму 26 млрд. долларов с более 
чем 50 странами мира. Пытаясь соединить 
страны вдоль возрождающегося Шелко-
вого пути в рамках инициативы «Пояс и 
путь», запущенной в 2013 году, Китай стал 
наращивать свою железнодорожную ди-
пломатию, вкладывая значительные сред-
ства в железнодорожную инфраструктуру 
стран, расположенных вдоль маршрута. 
Несмотря на запоздалость, Китай уже обо-
гнал Японию и Европу в секторе высоко-
скоростных железных дорог, построив 
крупнейшую в мире сеть HSR. Успешно 
разработав собственные передовые тех-
нологии в этой области, Китай значительно 
снизил расходы на строительство, создав 
благоприятные условия для инвестиций, 

Соңғы жылдары Қытайдың шетелде-
гі жоғары жылдамдықты пойыз (ЖЖП) 
жобалары елдің жаңа дипломатиялық 
стратегиясын, атап айтқанда, теміржол 
дипломатиясын қалыптастыру үшін 
маңызды рөл атқаруда. Қытайдың 
теміржол дипломатиясы Пинг-Понг ди-
пломатиясы, Панда дипломатиясы және 
Энергетикалық дипломатиямен қатар 
Пекиннің сыртқы саясатының жаңа 
бағытына айналды. Қытайдың көршілес 
елдер мен басқа елдерде техникалық, 
қаржылық және экономикалық қол-
дау көрсету арқылы жүзеге асырылып 
жатқан жоғары жылдамдықты теміржол 
жобалары сондай-ақ Қытайдың қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді геоэконо-
микалық және геостратегиялық мақ-
саттарын да көрсетеді. Алғаш рет 1964 
жылы Жапонияда енгізіліп, кейінірек 
бүкіл Еуропаға таралған ЖЖП желілері 
соңғы жылдары Қытайдың технологи-
ялық дамуының символы мен ұлттық 
мақтанышына айналды. 2009 жылы Қы-
тай теміржол дипломатиясын ресми түр-
де ұлттық стратегия деңгейіне шығарып, 
2013 жылға қарай әлемнің 50-ден астам 
елімен 26 млрд. доллар көлемінде бірқа-
тар жоғары жылдамдықты теміржол 
саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісімдерге қол қойды. Қытай, 2013 
жылы басталған «Бір белдеу бір жол» ба-
стамасы аясында қайта жанданған Жібек 
Жолы бойындағы елдерді бір-бірімен 
байланыстыру мақсатында, бағыт бой-
ында орналасқан елдердің теміржол 
инфрақұрылымына қыруар инвестиция 
салып, теміржол дипломатиясын дамыта 
түсуде. Жоғары жылдамдықты теміржол 
секторына кейінірек қосылғанына қа-
рамастан, Қытай әлемдегі ең ірі ЖЖП 
желісін құру арқылы Жапония мен Еу-
ропадан асып түсті. Себебі осы салада 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com
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совместного производства и передачи тех-
нологий. Например, согласно отчету Все-
мирного банка, стоимость строительства 
HSR в Китае составляет примерно 1,7-2,1 
млн. долл. за километр, тогда как в Евро-
пе эта цифра равняется около 2,5-3,8 млн. 
долл. за километр.

Железнодорожная дипломатия Китая 
прошла через ряд этапов развития. Строи-
тельство линии железной дороги Танзани-
я-Замбия (TAZARA) протяженностью 1860 
км, которая была построена Китаем в 1970-
1976 годах, было первым шагом, предпри-
нятым Пекином в развитии своей желез-
нодорожной дипломатии. Проект TAZARA 
стал воротами Китая в Африку, обеспечив 
политическую поддержку африканских 
стран. С тех пор африканский континент 
превратился в одну из важнейших целей 
китайской железнодорожной диплома-
тии. Строительство железнодорожной ли-
нии Эфиопия-Джибути протяженностью 
752,7 км стало еще одним достижением 
китайской железнодорожной дипломатии 
в регионе. Проект был начат в мае 2014 
года и завершен в июне 2015 года с при-
влечением инвестиций в размере 4 млрд. 
долл., 70% из которых финансировались 
китайской стороной. В июле 2017 года до-
черняя компания Китайской железнодо-
рожной строительной корпорации (CRCC), 
а именно Китайская гражданская инже-
нерно-строительная корпорация (CCECC), 
официально получила право эксплуатиро-
вать железную дорогу в течение шести лет. 
Эта железная дорога, которая соединяет 
столицу Эфиопии Аддис-Абебу и порто-
вый город Джибути в Аденском заливе, 
является второй по протяженности после 
TAZARA железной дорогой, построенной 
Китаем в Африке.

Более того, в ноябре 2014 года между 
CCECC и Федеральным министерством 
транспорта Нигерии было подписано 
соглашение о сотрудничестве по строи-
тельству прибрежной железной дороги 
Лагос-Калабар протяженностью 1400 км, 
проходящей в общей сложности через 
10 штатов и нефтедобывающий регион в 
дельте реки Нигер. Первоначально плани-
ровалось, что CCECC инвестирует в проект 
железной дороги 11,97 млрд. долл., но в 
2016 году эта цифра была уменьшена до 

өзіндік озық технологиялық дамуға қол 
жеткізген Қытай, құрылыс шығындарын 
айтарлықтай төмендетіп, инвестиция, 
бірлескен өндіріс пен технологиялар 
трансферіне қолайлы жағдай туғызды. 
Мысалы, Дүниежүзілік банктің есебіне 
қарағанда, Қытайдың ЖЖП құрылысы-
ның құны бір шақырымға 1,7-2,1 млн. 
доллар аралығында болса, ал Еуропада 
бұл көрсеткіш бір шақырымға 2,5-3,8 
млн. долларды құрайды. 

Қытайдың теміржол дипломатия-
сы бірқатар даму сатыларынан өтті. 
1970-1976 жылдары Қытай тарапынан 
жасалған ұзындығы 1860 км болатын 
Танзания-Замбия теміржолы (ТАЗАРА) 
Пекиннің теміржол дипломатиясындағы 
алғашқы қадамы болды. ТАЗАРА жобасы 
Қытайға Африка қақпасын ашып, Афри-
ка елдерінің саяси қолдауына ие болуға 
мүмкіндік берді. Сол уақыттан бері Аф-
рика құрлығы Қытай теміржол дипло-
матиясының ең маңызды нысанасының 
біріне айналды. Ал 752,7 км-лік Эфиопи-
я-Жибути теміржол желісінің құрылысы 
– Қытай теміржол дипломатиясының ай-
мақтағы тағы бір жетістігі. 2014 жылы ма-
мырда басталып, 2015 жылы маусымда 
аяқталған жобаның 4 млрд. доллар-
лық құнының 70%-ы Қытай тарапынан 
қаржыландырылды. 2017 жылдың шіл-
десінде Қытай теміржол құрылысы кор-
порациясының (CRCC) еншілес кәсіпор-
ны – Қытай азаматтық инженерлік 
құрылыс корпорациясы (CCECC) ресми 
түрде аталмыш теміржолды алты жыл 
бойы басқару құқығына ие болды. Эфи-
опияның астанасы Аддис-Абебаны Аден 
шығанағындағы Жибути портымен бай-
ланыстыратын бұл теміржол – Қытайдың 
ТАЗАРА-дан кейін Африкада салған екін-
ші ең ұзын теміржолы.

Сонымен қатар, 2014 жылы қараша-
да CCECC пен Нигерияның Федералды 
көлік министрлігі арасында жалпы 10 
штат пен Нигер өзенінің сағасындағы 
мұнай өндіретін аймақ арқылы өтетін 
1400 км-ге созылған Лагос-Калабар 
жағалаулық теміржолын салу бойынша 
ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойылды. Алғашында теміржол жобасы-
на CCECC тарапынан 11,97 млрд. доллар 
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инвестиция салыну көзделген болатын, 
бірақ бұл көрсеткіш 2016 жылы 11,1 
млрд. долларға дейін төмендеді. Осы 
жоба шеңберінде Қытайдан Нигери-
яға 4 млрд. доллар көлемінде теміржол 
құралдары, болат, механика және электр 
өнімдері экспортталды. 2017 жылы Қы-
тайдың Нигериядағы тағы бір теміржол 
жобасы – Лагос-Ибадан-Илорин-Мин-
на-Кадуна-Кано теміржол желісі үшін 
жалпы 7,5 млрд. доллар несие бөлінді. 
Бұдан басқа, 2014 жылдың қыркүйек 
айында басталып, 2016 жылдың қазан 
айында пайдалануға берілген 472 км-лік 
Момбаса-Найроби теміржол желісі, Қы-
тайдың Шығыс Африкадағы ең ірі жоба-
ларының бірі болып табылады. Жалпы 
құны 3,8 млрд. доллар болатын теміржол 
желісінің 90%-ы Қытай тарапынан, ал 
10%-ы Кения тарапынан қаржыланды-
рылды. Алғашқы бес жылда теміржолды 
басқару құқығы Қытай коммуникация 
құрылыс компаниясына (CCCC) тиесілі. 
Жалпы алғанда, Қытай теміржол ди-
пломатиясы аясында Африканың көлік 
инфрақұрылымына көп инвестиция 
салғандықтан, Қытайдың Африкадағы 
теміржол жобалары Пекинмен саяси 
және экономикалық ынтымақтастықты 
біртіндеп кеңейткен аймақтағы елдер-
де әлеуметтік даму мен экономикалық 
өсуді қайта жандандырды. Сондықтан, 
Қытайдың 2017 жылы алғашқы шетелдік 
әскери базасын Африканың Жибути қа-
ласында құруы таңқаларлық жайт емес.

Оңтүстік-шығыс Азия соңғы жылдары 
Қытай теміржол дипломатиясы сәтті жү-
зеге асырылған тағы бір аймақ болып та-
былады. Мысалы, оңтүстік-батыс Қытай-
мен шектесетін солтүстік Лаостағы Ботен 
қаласын Лаостың астанасы Вьентьян-
мен байланыстыратын 414 км-лік Қы-
тай-Лаос теміржол желісі тікелей Қытай 
теміржол желісіне қосылатын жоба бо-
лып табылады. Құрылысы 2016 жылдың 
желтоқсанында басталып, 2021 жылы 
желтоқсанда аяқталуы жоспарланған 
Қытай-Лаос теміржол желісінің 6 млрд. 
доллар көлеміндегі жалпы құнының 
70%-ын Қытай, ал қалған 30%-ын Лаос 
қаржыландырады. Қытайды Оңтүстік-
шығыс Азиямен, атап айтқанда, Тран-

11,1 млрд. долл. В рамках этого проекта 
Китай экспортировал в Нигерию железно-
дорожный транспорт, сталь, механические 
и электрические изделия на сумму 4 млрд. 
долл. В 2017 году было выделено 7,5 млрд. 
долл. на другой железнодорожный проект 
Китая в Нигерии, а именно железнодорож-
ную линию Лагос-Ибадан-Илорин-Мин-
на-Кадуна-Кано. Кроме того, одним из 
крупнейших проектов Китая в Восточной 
Африке является железнодорожная линия 
Момбаса-Найроби протяженностью 472 
км, строительство которой было начато 
в сентябре 2014 года и завершено в ок-
тябре 2016 года. Китай профинансировал 
90% общей стоимости проекта, оценивае-
мого в 3,8 млрд. долл., а оставшиеся 10% 
оплатило правительство Кении. Право на 
эксплуатацию железной дороги в течение 
первых пяти лет принадлежит Китайской 
компании коммуникаций и строительства 
(CCCC). В итоге, поскольку Китай вложил 
значительные средства в транспортную 
инфраструктуру Африки в рамках своей 
железнодорожной дипломатии, желез-
нодорожные проекты, осуществляемые 
Китаем в Африке, оживили социальное 
развитие и экономический рост в странах 
региона, которые постепенно расширили 
свое политическое и экономическое со-
трудничество с Пекином. Поэтому неуди-
вительно, что именно в африканском го-
роде Джибути Китай открыл свою первую 
зарубежную военную базу в 2017 году.

Юго-Восточная Азия является еще 
одним регионом, где в последние годы 
Китай успешно проводит свою желез-
нодорожную дипломатию. Например, 
железнодорожная линия Китай-Лаос 
протяженностью 414 км, которая свяжет 
северный лаосский город Ботен, гранича-
щий с юго-западом Китая, и столицу Лаоса 
Вьентьян, представляет собой зарубежный 
железнодорожный проект, который будет 
напрямую связан с сетью железных дорог 
Китая. 70% от составляющей 6 млрд. долл. 
общей стоимости железнодорожной ли-
нии Китай-Лаос, строительство которой 
началось в декабре 2016 года и планирует-
ся завершить в декабре 2021 года, финан-
сируется Китаем, а Лаос отвечает за остав-
шиеся 30%. Ожидается, что в рамках более 
протяженного железнодорожного проек-
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та, который свяжет Китай с материковой 
частью Юго-Восточной Азии, а именно 
проекта «Трансазиатские железные до-
роги» (TAR), железная дорога Китай-Лаос 
будет соединена с железной дорогой Ки-
тай-Таиланд. После нескольких лет задер-
жек в декабре 2017 года CRCC официально 
начала строительство железнодорожной 
линии протяженностью 253 км, соединяю-
щей Бангкок с северо-восточной тайской 
провинцией Накхонратчасима, что явля-
ется первым участком железнодорожной 
линии протяженностью 873 км, которая 
соединит Таиланд и Лаос в северо-восточ-
ном тайском городе Нонгкхай и требует 
инвестиций в размере 11,36 млрд. долл. 
Более того, в октябре 2015 года правитель-
ство Индонезии объявило, что Китай вы-
играл тендер на строительство линии HSR 
Джакарта-Бандунг, общая стоимость кото-
рой составляет более 5,135 млрд. долл. Это 
объявление было расценено как еще одна 
успешная иллюстрация железнодорожной 
дипломатии Китая в Юго-Восточной Азии. 
60% стоимости первого индонезийского 
проекта HRS покрывается Индонезией, а 
остальные 40% финансируются Китаем. 
Ожидается, что строительство железной 
дороги, начатое в январе 2016 года со-
вместным индонезийско-китайским пред-
приятием Kereta Cepat Indonesia-China, 
будет завершено в 2019 году. Совместное 
предприятие получило эксклюзивное 
право на эксплуатацию железной дороги 
Джакарта-Бандунг в течение 50 лет.

Добившись успеха в реализации желез-
нодорожных проектов в африканских и 
азиатских странах, Китай в настоящее вре-
мя вступает в железнодорожное сотруд-
ничество с американскими и европей-
скими государствами. Однако в Северной 
Америке железнодорожная дипломатия 
Китая потерпела ряд неудач. Например, в 
ноябре 2014 года Мексика расторгла кон-
тракт с Китаем на строительство HSR на 
сумму 3,75 млрд. долл. В июне 2016 года 
американская компания XpressWest отме-
нила инвестиционное соглашение на сум-
му 100 млн. долл. по проекту высокоско-
ростного поезда Лас-Вегас-Лос-Анджелес, 
которое было подписано с Китайской же-
лезнодорожной международной группой 
(CRIG). Этот проект общей стоимостью 12,7 

сазиялық теміржол (TAR) жобасымен 
байланыстыратын үлкен теміржол жоба-
сының аясында Қытай-Лаос теміржолы 
Қытай-Таиланд теміржолына қосылады 
деп күтілуде. Көп жылдық кешіктіру-
лерден кейін, 2017 жылғы желтоқсан-
да CRCC Бангкокты Таиландтың сол-
түстік-шығысындағы Нахон Ратчасима 
провинциясына байланыстыратын 
ұзындығы 253 км болатын теміржол 
желісін салуға ресми түрде кірісті. Бұл, 
11,36 млрд. доллар инвестициямен Тай-
ландтың солтүстік-шығысындағы Нонг-
Хай қаласында Таиланд пен Лаосты бай-
ланыстыратын 873 км-лік теміржолдың 
1-ші кезеңі болып табылады. Сонымен 
қатар, 2015 жылдың қазан айында Ин-
донезия үкіметі Қытайдың жалпы құны 
5,135 млрд. доллардан асатын Жакар-
та-Бандунг ЖЖП желісін құру туралы 
ұсынысын қабылдағанын мәлімдеді. Бұл 
мәлімдеме Қытайдың Оңтүстік-шығыс 
Азиядағы теміржол дипломатиясының 
тағы бір табысты мысалы болды. Индо-
незияның алғашқы ЖЖП жобасының құ-
нының 60%-ы Индонезия тарапынан, ал 
қалған 40%-ы Қытай тарапынан қаржы-
ландырылады. Екі елдің «Керета Сепат 
Индонезия-Қытай» бірлескен кәсіпорны 
2016 жылы қаңтарда бастаған теміржол-
дың құрылысы 2019 жылы аяқталады 
деп күтілуде. Бұл бірлескен кәсіпорын 
Жакарта-Бандунг теміржолын 50 жыл 
бойы басқару құқығына ие болды.

Африка мен Азия елдерінде теміржол 
жобаларын жүзеге асырғаннан кейін, 
Қытай енді Америка және Еуропа ел-
дерімен теміржол ынтымақтастығына 
кірісуде. Алайда, Латын Америкасын-
да Қытайдың теміржол дипломатиясы 
кейбір сәтсіздіктерге ұшырады. Мы-
салы, 2014 жылы қарашада Мексика 
Қытаймен 3,75 млрд. долларлық ЖЖП 
келісімінен бас тартты. Ал 2016 жыл-
дың маусым айында АҚШ-тың West 
Express компаниясы Қытай Халықаралық 
теміржол тобымен (CRIG) қол қойылған 
Лас-Вегас-Лос-Анжелес ЖЖП жобасы 
бойынша 100 млн. долларлық инвести-
ция келісімін тоқтатты. Жалпы құны 12,7 
млрд. доллар болатын бұл жоба Қытай-
дың АҚШ-тағы алғашқы жоғары жыл-
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дамдықты теміржол жобасы болар еді. 
Дегенмен, бұл сәтсіз жобалардан бөлек, 
перспективалы келісімдердің де болға-
нын атап өткен жөн. Себебі Қытай кей-
бір Латын Америка елдерінде теміржол 
дипломатиясын жүзеге асыруға тыры-
суда. Мысалы, 2017 жылы желтоқсанда 
Қытай мен Панама арасында Тынық мұ-
хиты мен Атлант мұхиты жағалауларын 
байланыстыратын теміржол жобасына 
баланысты алдын-ала келісім жасалды.

Еуразия мен Еуропа – Қытай теміржол 
дипломатиясы ең белсенді дамыған 
аймақтар. Қытай Еуразияда Қытай-Қа-
зақстан, Қазан-Мәскеу және Қытай-Қы-
рғызстан-Өзбекстан теміржол желілері 
сияқты бірқатар теміржол жобаларын 
жүзеге асыруға мүдделілік танытып 
отыр. Ал Еуропада Қытай инвестиция 
салған Будапешт-Белград теміржол 
жобасының Сербиядағы 184 км-лік 
бөлімінің құрылысын CRIG тарапынан 
басталса, ал Венгриядағы 166 км-лік 
бөлімінің құрылысы да биыл баста-
лады. Осы теміржолдың Венгриядағы 
бөлімінің 1,8 млрд. еуролық құнының 
85%-ын Қытай жылдық мөлшерлемесі 
2,5% болатын 18 жылдық жеңілдетілген 
несие арқылы қамтамасыз етеді. Ал 2017 
жылы сәуірде Қытай Беларусь, Герма-
ния, Қазақстан, Монғолия, Польша және 
Ресеймен Қытай мен Еуропа арасындағы 
интермодальдық теміржол жүк тасыма-
лы бойынша өзара ынтымақтастықты 
тереңдету туралы келісімге қол қойды. 

Қорытып айтқанда, соңғы жылдары 
Пекиннің теміржол дипломатиясының 
«Бір белдеу бір жол» бастамасы аясын-
да айтарлықтай ілгерілеушілікке қол 
жеткізіп, Қытайдың әлемдегі саяси және 
экономикалық ықпалын арттырғанын 
көруге болады. Теміржол дипломати-
ясын шетелдегі инвестициялары мен 
дипломатиялық стратегиясының негізгі 
құралдарының біріне айналдырған Пе-
кин, сол арқылы Қытай тауарларының 
шетел нарығына үздіксіз жеткізілуін, 
табиғи байлықтарға деген артып келе 
жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру-
ды, сондай-ақ елдің тұрақты экономика-
лық өсуін қамтамасыз етуді көздеп отыр.

млрд. долл. был бы первым проектом Ки-
тая по высокоскоростным железным до-
рогам в США. Тем не менее, помимо этих 
неудавшихся проектов, существует ряд 
перспективных соглашений, связанных с 
попытками Китая проводить свою желез-
нодорожную дипломатию в нескольких 
латиноамериканских странах. Например, 
в декабре 2017 года Китай и Панама под-
писали предварительное соглашение по 
железнодорожному проекту, соединяю-
щему побережья Тихого и Атлантического 
океанов.

Евразия и Европа являются наиболее 
привлекательными регионами для же-
лезнодорожной дипломатии Китая. Китай 
заинтересован в реализации ряда желез-
нодорожных проектов в Евразии, таких 
как железнодорожные проекты Китай-Ка-
захстан, Казань-Москва и Китай-Кыргыз-
стан-Узбекистан. Что касается Европы, то 
CRIG начал строительство сербского участ-
ка поддерживаемой Китаем железной до-
роги Будапешт-Белград протяженностью 
184 км, в то время как начало строитель-
ства железнодорожного участка протя-
женностью 166 км в Венгрии ожидается 
в этом году. 85% венгерского участка сто-
имостью 1,8 млрд. евро будет профинан-
сировано Китаем через льготный 18-лет-
ний кредит с годовой процентной ставкой 
2,5%. В апреле 2017 года Китай подписал 
соглашение с Беларусью, Германией, Ка-
захстаном, Монголией, Польшей и Россией 
об углублении взаимного сотрудничества 
в области интермодальных железнодо-
рожных грузовых перевозок между Кита-
ем и Европой.

В заключение можно отметить, что же-
лезнодорожная дипломатия Пекина до-
билась значительного прогресса в рамках 
инициативы «Пояс и путь», которая в по-
следние годы привела к более широкому 
политическому и экономическому влия-
нию Китая в мире. Превращая железнодо-
рожную дипломатию в один из основных 
инструментов своей инвестиционной и 
дипломатической стратегии за рубежом, 
Пекин планирует обеспечить бесперебой-
ный доступ китайских товаров на внешние 
рынки, удовлетворить растущую потреб-
ность в природных ресурсах и обеспечить 
стабильный и устойчивый экономический 
рост в стране.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ И ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ТУРЦИИ, 
СОСТОЯВШИЕСЯ В ИЮНЕ 2018 ГОДА

2018 ЖЫЛҒЫ МАУСЫМДА ТҮРКИЯДА ӨТКЕН 
ПРЕЗИДЕНТТІК ЖӘНЕ ПАРЛАМЕНТТІК САЙЛАУ 

Женгизхан Жаналтай*

24 июня 2018 года в Турции прошли 
президентские и парламентские выборы. 
Тот факт, что явка избирателей была вы-
сокой – почти 87%, свидетельствует о том, 
что турецкий народ проявил большой ин-
терес к голосованию, чтобы принять ре-
шение о политической судьбе своей стра-
ны. Согласно официальным результатам, 
объявленным Высшим избирательным 
советом, действующий президент Реджеп 
Тайип Эрдоган получил большинство го-
лосов, выиграв в первом туре с 52,59% (26 
324 482) поданных голосов. Его главный 
оппонент Мухаррем Индже занял второе 
место, набрав 30,64% (15 366 594) голо-
сов, за ним следуют Селахаттин Демирташ, 
Мераль Акшенер, Темель Карамоллаоглу и 
Догу Перинчек с 8,4% (4 205 219), 7,29% (3 
649 233), 0,89% (443 766) ) и 0,20% (98 926) 
голосов соответственно.

Что касается парламентских выборов, 
то коалиция правящей Партии справед-
ливости и развития (ПСР) и Партии на-
ционалистического движения (ПНД) под 
названием «Народный альянс», получи-
ла большинство мест с 53,66% голосов 
(ПСР – 42,56%, ПНД – 11,10%), в то время 
как так называемый «Альянс нации», в 
который входят три оппозиционные пар-
тии, а именно Республиканская народная 
партия (РНП), Хорошая партия (ХП) и Пар-
тия счастья (ПС), получил 33,94% голосов 
(РНП – 22,64%, ХП – 9,95% и ПС – 1,35%). 
В общей сложности «Народный альянс», в 
который входят ПСР (295) и ПНД (49), полу-
чил 344 места в парламенте, в то время как 
«Альянс нации» получил 189 мест, распре-
деленных следующим образом: РНП и ХП 
получили соответственно 146 и 43 места, 
а ПС не удалось завоевать места в парла-

2018 жылы 24 маусымда Түркияда 
президенттік және парламенттік сайлау 
өтті. Сайлауға қатысу деңгейінің шама-
мен 87% болуы түрік халқының елдің са-
яси тағдырына қатысты шешім қабылдау 
үшін дауыс беруге мүдделілік танытқа-
нын көрсетеді. Жоғарғы сайлау кеңесі 
жариялаған ресми нәтижелерге сәйкес, 
іс басындағы Президент Режеп Тайып 
Ердоған бірінші турда ең көп дауыс жи-
нады – 52,59% (26,324,482). Оның ба-
сты қарсыласы Мухаррем Инже 30,64% 
(15,336,594) дауыс жинап, екінші орынды 
иеленді. Селахаттин Демирташ, Мерал 
Акшенер, Темел Карамоллаоглу және 
Догу Перинчек тиісінше 8,4% (4,205,219), 
7,29% (3,649,233), 0,89% (443,766) және 
0,20% (98,926) дауысқа ие болды.

Парламенттік сайлауға келетін болсақ, 
билеуші Әділет және даму партиясы (AK 
партиясы) мен Ұлтшыл қозғалыс пар-
тиясы (MHP) арасында құрылған Халық 
альянсы 53,66% (AK партиясы – 42,56%, 
MHP – 11,10%) дауыс жинап, парламент-
тегі көпшілік орындарды иеленді. Ал үш 
оппозициялық партиядан, яғни Респу-
бликалық халық партиясы (CHP), Жақсы 
партия (İYİ) және Бақыт партиясынан 
(SP) құралған Ұлттық альянс 33,94% (CHP 
– 22,64%, İYİ – 9,95%, SP – 1,35%) дауыс 
жинады. Жалпы алғанда, AK (295) парти-
ясы мен MHP (49) партиясынан құралған 
Халық альянсы парламентте 344 орынға, 
ал Ұлттық альянс 189 орынға ие болды. 
CHP мен İYİ парламентте тиісінше 146 
және 43 орынды иеленсе, SP бірде-бір 
орын ала алмады. SP альянста болудың 
арқасында 10%-дық межені асса да, 
парламенттегі орындарды бөлу жүй-
есіне байланысты ешқандай орынға ие 
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менте. Несмотря на то, что членство в коа-
лиции позволило ПС обойти порог в 10%, 
они не смогли выиграть ни одного места 
из-за особенностей распределения мест в 
парламенте. Наряду с этими двумя коали-
циями в парламент вошла Демократиче-
ская партия народов (ДПН), набрав 11,70% 
голосов и получив 67 мест.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, президентские и парла-
ментские выборы первоначально были 
назначены на 3 ноября 2019 года. Однако 
в середине апреля 2018 года дата была из-
менена на 24 июня 2018 года. Фактически 
выборы в Турции удивили многих наблю-
дателей в отношении их итогов. Например, 
«Народный альянс», состоящий из ПСР и 
ПНД, набрал на 7,74% меньше общего 
числа голосов по сравнению с выборами 
в ноябре 2015 года, когда альянс получил 
61,4% голосов. Основное падение при-
шлось на голоса за ПСР, число которых 
упало на 6,94%. С другой стороны, ПНД 
удалось собрать почти такое же количе-
ство голосов, которое сократилось лишь 
на 0,8% по сравнению с выборами 2015 
года, даже несмотря на то, что ПС, создан-
ная некоторыми бывшими членами ПНД, 
также приняла участие в выборах 2018 
года. Нахождение в коалиции позволило 
ПНД компенсировать потерянные голоса 
за счет избирателей ПСР, что привело к 
значительному сокращению количества 
голосов, поданных за ПСР. Что касается 
РНП, то в результате парламентских выбо-
ров 2018 года партия потеряла 2,49% голо-
сов по сравнению с выборами 2015 года. 
Эта ситуация может быть объяснена рядом 
причин. Например, некоторые избиратели 
РНП решили поддержать их союзников по 
альянсу, а некоторые левые избиратели 
РНП недовольны тем, что их партия всту-
пила в коалицию с правыми партиями. В 
дополнение к этому, утверждается, что не-
которые избиратели РНП проголосовали 
за ДПН, чтобы помочь партии преодолеть 
10-процентный порог и сократить число 
членов ПСР в парламенте. Поэтому срав-
нение парламентских выборов 2018 года 
с предыдущими выборами показывает, 
что примерно 0,9% и 1% от общего чис-

бола алмады. Бұл екі альянстан бөлек 
Халықтар демократиялық партиясы 
(HDP) 11,70% дауыс жинап, парламентте 
67 орынды иеленді.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, 
президенттік және парламенттік сайла-
удың өткізілуі алғашында 2019 жылдың 
3 қарашасына жоспарланған болатын. 
Алайда, 2018 жылы сәуірдің ортасында 
сайлау күні 2018 жылдың 24 маусымы-
на ауыстырылды. Шын мәнінде, Түркия-
дағы сайлау нәтижелері көптеген бақы-
лаушыларды таң қалдырды. Мысалы, 
AK партиясы мен MHP-дан жасақталған 
Халық альянсының жалпы дауыстарын-
да 2015 жылдың қараша айында өткен 
сайлау нәтижелерімен салыстырғанда 
7,74%-ға төмендеу байқалады. Қараша 
айындағы сайлауда AK партиясы мен 
MHP 61,4% дауыс жинаған болатын. Осы 
тұрғыдан алғанда, дауыс санының ең 
көп азаюы AK партиясы жинаған дауы-
старда байқалады. Бұл партияны жақтап 
дауыс берген сайлаушылар дауысының 
жиынтығы 6,94%-ға төмендеген. Екінші 
жағынан, 2018 жылғы сайлауға MHP-ның 
кейбір бұрынғы мүшелері тарапынан 
құрылған Жақсы партияның қатысуына 
қарамастан, MHP-ға берілген дауыстар 
2015 жылғы сайлаумен салыстырғанда 
0,8%-ға ғана азайып, дауыс саны шама-
мен бір деңгейде болды. AK партиясы 
мен MHP коалициясы 2018 жылғы сай-
лауда MHP-ға AK партиясы сайлаушыла-
рының есебінен жоғалған дауыстарды 
өтеуге мүмкіндік берді, бұл AK партия-
сы дауыстарының едәуір төмендеуіне 
әкеліп соқтырды. 2018 жылғы парла-
менттік сайлаудың қорытындысы бой-
ынша CHP 2015 жылы өткен сайлаумен 
салыстырғанда 2,49% дауысын жоғалт-
ты. Бұл жағдайды бірнеше себептермен 
түсіндіруге болады. Мысалға, кейбір CHP 
сайлаушылары одақтас партияларды 
қолдауға шешім қабылдаса, кейбіреулері 
партияның оңшыл партиялармен коа-
лицияға кіргеніне наразы болды. Бұған 
қоса, кейбір CHP сайлаушылары HDP-ға 
10%-дық межені асуға көмектесіп, пар-
ламентте AK партиясы мүшелерінің са-
нын азайту үшін HDP-ға дауыс берген. 



235

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

ла голосов перешли к ДПН и ПС соответ-
ственно. Что касается распределения мест 
в парламенте, ПСР потеряла 23 места, в то 
время как ее партнер по коалиции, ПНД, 
получил еще 9 мест. РНП и ДПН добавили 
12 и 8 мест соответственно. Следует отме-
тить, что после референдума 2017 года ко-
личество мест в парламенте было увели-
чено с 550 до 600.

Результаты президентских выборов так-
же показывают, что и президент Реджеп 
Тайип Эрдоган, который является нынеш-
ним лидером ПСР, и его главный конку-
рент, кандидат от РНП Мухаррем Индже 
набрали больше голосов, чем их партии. 
Эрдоган превзошел голоса своей партии 
почти на 10%, получив поддержку от изби-
рателей ПНД, поскольку партия не выдви-
нула своего кандидата. С другой стороны, 
Индже как представитель РНП преодолел 
психологический барьер для своей пар-
тии, набрав более 30% голосов, что стало 
большим успехом для его политической 
карьеры. Представив себя в качестве 
консервативного, образованного поли-
тика с живыми речами и выступлениями 
на дебатах, он сумел заработать положи-
тельный имидж как у левых, так и у пра-
вых избирателей. Важно отметить, что на 
внутрипартийных выборах он соперничал 
с лидером РНП Кемалем Кылычдароглу, но 
проиграл. Чтобы участвовать в президент-
ских выборах, он отказался от возможно-
сти стать лидером партии, отказавшись от 
своего парламентского мандата. Его ны-
нешний успех оживляет дискуссии о том, 
что он является новым лидером РНП, и 
расширяет базу избирателей партии. Что 
касается Акшенер, то она пережила самое 
большое разочарование, получив толь-
ко половину того, что ожидали от нее по 
результатам предвыборных опросов. Есть 
ряд причин, указывающих на то, почему 
лидеру ХП Мераль Акшенер не удалось 
достичь ожидаемого итога. Одна из при-
чин заключается в том, что некоторые 
правые избиратели, которые были недо-
вольны ПСР и ПНД и были готовы прого-
лосовать за Акшенер, решили не поддер-
живать ее после того, как партия создала 
«Альянс нации» с левой РНП. Кроме того, 

Демек, 2018 жылғы парламенттік сайла-
уды алдыңғы сайлаумен салыстырғанда 
жалпы дауыс санының шамамен 0,9%-ы 
және 1%-ы HDP мен İYİ партияларына 
қарай ауысқанын көруге болады. Парла-
менттегі орындардың бөлінуіне келетін 
болсақ, AK партиясы 23 орынды жоғал-
тып алды, ал оның коалициялық әріптесі 
MHP 9 орынды артық иеленді. CHP мен 
HDP тиісінше 12 және 8 орын арттыр-
ды. Ал Жақсы партия парламентте 43 
орынға ие болды. 2017 жылғы референ-
думнен кейін парламенттік орындардың 
саны 550-ден 600-ге дейін ұлғайтылға-
нын атап өткен жөн.

Президенттік сайлаудың нәтижелері 
сондай-ақ, AK партиясының қазіргі же-
текшісі Режеп Тайып Ердоғанның және 
оның басты бәсекелесі CHP үміткері 
Мухаррем Инженің партиялары алған 
нәтижелерден асып түскенін көрсетеді. 
MHP өз үміткерін ұсынбағандықтан, Ер-
доған бұл партияның сайлаушыларының 
қолдауына ие болды және AK партия-
сының парламенттік сайлауда жинаған 
дауыстарынан 10%-ға көп дауыс алды. 
Ал CHP өкілі Инже дауыстардың 30%-
ынан астамын алып, көп жылдар бойы 
партиясы аса алмаған психологиялық 
тосқауылдан өтті. Бұл оның саяси ман-
сабы үшін үлкен жетістік болды. Кон-
сервативті және білімді профилімен 
қатар, қызу пікірталастары мен сөз ше-
шендігі арқасында солшыл, әрі оңшыл 
сайлаушылар арасында оң имидж қа-
лыптастыра алды. Бұл жерде оның пар-
тиялық сайлауда CHP жетекшісі Кемаль 
Кылычдароглуға қарсы үміткер болып, 
жеңіліске ұшырағанын айта кету керек. 
Ол президенттік сайлауға қатысу үшін 
парламент палатасының мүшесі қыз-
метінен кетіп, партия жетекшісі болу 
мүмкіндігінен де бас тартты. Инженің 
қазіргі жетістігі CHP-ның жаңа жетекшісі 
болуына қатысты талқылауларды қайта 
жандандырып, партияның сайлаушылар 
базасын кеңейтуде. Акшенерге келетін 
болсақ, ол сайлау алдындағы сауална-
ма нәтижелері бойынша күтілген дауыс 
санының тек жартысын ғана алып, үлкен 
бір үмітсіздікке тап болды. İYİ жетекшісі 
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ХП не удалось собрать голоса в централь-
ной части Турции, где правые ПСР и ПНД 
имеют сильный электорат.

В заключение следует отметить, что вы-
боры 2018 года в Турции стали одними из 
наиболее стратегически мотивированных 
выборов в контексте решений избирате-
лей. Поскольку гражданам Турции была 
предоставлена возможность голосовать 
одновременно на президентских и парла-
ментских выборах, произошли некоторые 
изменения в предпочтениях сторонников 
партий. Одним словом, консолидация 
правых избирателей в рамках «Народно-
го альянса» была успешной на обоих вы-
борах, в то время как альянс, созданный 
между левыми и правыми оппозицион-
ными партиями, не достиг желаемых ре-
зультатов. Тем не менее, поскольку Реджеп 
Тайип Эрдоган будет продолжать руково-
дить страной до 2023 года, имея гораздо 
больше полномочий, закрепленных за 
президентом в соответствии с недавно 
введенной президентской системой, Тур-
ция в среднесрочной перспективе станет 
свидетелем процесса перехода от одной 
системы управления к другой. В результате 
возникает острая необходимость в даль-
нейшем укреплении правительственных 
учреждений, разрабатывающих новые 
правила для регулирования политических 
процессов внутри страны.

Мерал Акшенердің күтілген нәтижеге 
қол жеткізе алмағандығының бірқатар 
себептері бар. Солардың бірі – АК пар-
тиясы мен MHP-ға көңілі толмай Акше-
ренге дауыс беруге дайын болған кейбір 
оңшыл сайлаушылар İYİ партиясы сол-
шыл CHP-мен Ұлттық альянс құрған-
нан кейін өз ойын өзгерткен. Сонымен 
қатар, Жақсы партия AK партиясы мен 
MHP-ның күшті дауыс базасы бар Түрки-
яның орталық бөлігінде жеткілікті дауыс 
жинай алмады.

Қорытындылай келе, Түркиядағы 
2018 жылғы сайлау дауыс берушілердің 
шешімдері жағынан ең стратегиялық 
тұрғыда негізделген сайлаудың біріне 
айналды. Түрік азаматтарына бір мез-
гілде президенттік және парламенттік 
сайлауда дауыс беру мүмкіндігі беріл-
гендіктен, партия сайлаушыларының 
таңдауларында кейбір өзгерістер орын 
алды. Бір сөзбен айтқанда, оңшыл сай-
лаушылардың Халық альянсы шеңберін-
де бірігуі екі сайлауда да сәтті болды, ал 
сол және оң оппозициялық партиялар 
арасында құрылған альянс көздеген 
мақсатқа жете алмады. Режеп Тайып 
Ердоған жаңадан қабылданған прези-
денттік жүйе бойынша әлдеқайда көп 
өкілеттікпен өз билігін 2023 жылға дейін 
жалғастырады. Орта мерзімді болашақта 
экономикалық және саяси тұрғыдан аса 
қатты өзгерістер болмайды. Түркияның 
жаңа президенттік басқару жүйесіне 
көшу кезінде орын алатын жайттарға 
куә боламыз. Нәтижесінде, елдегі сая-
си үдерістерді реттеп, жаңа ережелерді 
әзірлейтін мемлекеттік органдарды одан 
әрі күшейту қажет.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В АРМЕНИИ: 
ТРИУМФ «УЛИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ»

АРМЕНИЯДАҒЫ САЯСИ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ: 
«КӨШЕ ДЕМОКРАТИЯСЫНЫҢ» ЖЕҢІСІ

Лидия Пархомчик*

В 2018 году Армения вступила в за-
ключительную фазу политических пре-
образований, инициированных в 2015 
году после того, как армянские избирате-
ли одобрили переход от президентской 
к парламентской системе правления, при 
этом изменения вступали в силу в ходе 
избирательного цикла 2017–2018 годов. 
Победив на парламентских выборах в 
апреле 2017 года с 49,17% голосов и по-
лучив 58 мест в 105-местном Националь-
ном собрании, правящая Республиканская 
партия Армении (РПА) закрепила свои 
позиции в новой политической системе 
страны, заложив основу для своего до-
минирования. Чтобы завершить беспре-
цедентную трансформацию, необходимо 
было провести непрямые выборы прези-
дента и премьер-министра, поскольку обе 
должности больше не требуют прямого 
всенародного голосования. В марте 2018 
года Национальное собрание успешно 
выбрало Армена Саркисяна, бывшего пре-
мьер-министра и бывшего посла Армении 
в Великобритании, на семилетний срок в 
качестве нового президента страны, роль 
которого согласно положениям пересмо-
тренной конституции Армении больше 
сводится к церемониальным обязанно-
стям. Единственным вопросом, который 
оставался нерешенным, были выборы 
премьер-министра.

17 апреля 2018 года Серж Саргсян, 
63-летний политик, который более десяти 
лет занимал пост президента страны, был 
избран премьер-министром на специ-
альном заседании Национального собра-
ния Армении. Саргсян был номинирован 
РПА и ее партнером по коалиции парти-
ей «Дашнакцутюн». Свой голос в пользу 
Саргсяна отдали 77 армянских парламен-

2015 жылы армян электораты пре-
зиденттік биліктен парламенттік жүйеге 
көшуді мақұлдағаннан кейін Арменияда 
2017-2018 жж. сайлау кезеңінде өзгері-
стер енгізіліп, 2018 жылы саяси транс-
формация өзінің соңғы кезеңіне келіп 
жетті. 2017 жылдың сәуір айында өткен 
парламенттік сайлауда 49,17% дауыс 
жинап, 105 орындық Ұлттық жиналыста 
58 мүшесі бар билеуші Армения Респу-
бликалық партиясы (АРП) жаңа саяси 
режимде де өзінің үстемдігін сақтай 
алды. Бұрын-соңды болмаған транс-
формация үдерісін аяқтау үшін жанама 
президенттік және премьер-министрлік 
сайлау өткізілуі тиіс еді, себебі халық 
енді екі лауазымға да тікелей дауыс бере 
алмайды. 2018 жылдың наурыз айында 
Ұлттық жиналыс бұрынғы премьер-ми-
нистр және Арменияның Ұлыбритания-
дағы бұрынғы елшісі Армен Саркисянды 
жеті жылдық мерзімге елдің жаңа пре-
зиденті етіп сайлады. Қайта қаралған 
армян конституциясының шарттарына 
сәйкес, президенттің рөлі көбінесе сал-
танатты рәсімдерде мемлекет атынан 
сөйлеу міндеттеріне негізделген. Шешім 
табуды қажет ететін жалғыз мәселе пре-
мьер-министрді сайлау болды.

2018 жылғы 17 сәуірде он жылдан 
астам уақыттан бері Армения Респу-
бликасының Президенті болып қызмет 
атқарған 63 жастағы саясаткер Серж 
Саргсян Армения Ұлттық жиналысы-
ның арнайы сессиясында премьер-ми-
нистр болып сайланды. Саргсян АРП 
және оның коалициялық серіктесі Даш-
накцутюн партиясының атынан ұсы-
нылды. Оны 77 армян депутаты қолдап 
дауыс берсе, 17-сі қарсылық білдірді. 
Дегенмен, Саргсянның премьер-ми-

* Институт мировой экономики и политики, Казахстан. timofko@gmail.com
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тариев, а 17 депутатов проголосовали про-
тив. Однако решение Саргсяна занять пост 
премьер-министра вызвало большое не-
довольство среди оппозиционных партий 
и значительной части населения, посколь-
ку он нарушил свое обещание, данное в 
2014 году, не становиться премьер-ми-
нистром после истечения срока прези-
дентских полномочий. Новое назначение 
Саргсяна было воспринято многими как 
попытка удержать власть. За четыре дня 
до даты выборов, 13 апреля 2018 года, об-
виняя Саргсяна в изменении системы для 
обеспечения сохранения власти, сторон-
ники оппозиции во главе с руководителем 
партии «Гражданский договор» и лидером 
парламентской фракции «Елк» Николом 
Пашиняном собрались в центре Еревана 
для проведения крупномасштабной де-
монстрации.

В день выборов Пашинян призвал про-
тестующих совершить «ненасильственную 
бархатную революцию», направленную 
на то, чтобы предотвратить любую воз-
можность закрепления Саргсяна у власти. 
Чтобы помешать проведению первого за-
седания правительства под руководством 
Саргсяна, оппозиционное движение попы-
талось заблокировать основной комплекс 
правительственных зданий. Это привело к 
столкновениям с полицией, в результате 
которых около 120 демонстрантов были 
задержаны. После дня потасовок между 
протестующими и полицией новый прези-
дент Армении Армен Саркисян призвал к 
диалогу и мирному решению. Однако его 
призыв не смог убедить демонстрантов 
прекратить антиправительственные про-
тесты.

Противостояние усилилось 22 апреля 
после того, как полиция задержала Па-
шиняна и еще двух парламентариев из 
фракции «Елк» вслед за тем, как в ходе крат-
кой встречи с новым премьер-министром, 
транслировавшейся по телевидению, ли-
дер оппозиции отклонил требование пре-
кратить протест. Также были задержаны 
почти 200 протестующих. На следующий, 
11-й день массовых протестов, 23 апреля, 
сотни солдат в форме присоединились к 
антиправительственным демонстрантам, 

нистр болу туралы шешімі оппозици-
ялық партиялар мен халықтың басым 
бөлігінің наразылығын тудырды. Себебі 
ол президенттік мерзімі аяқталғаннан 
кейін премьер-министр болмау туралы 
2014 жылы берген уәдесін орындамады. 
Саргсянның премьер-министр болып 
тағайындалуы билікті ұстап қалу әрекеті 
ретінде танылды. Арменияның «Аза-
маттық келісім» партиясының төрағасы 
және «Елк» оппозициялық парламент-
тік фракциясының жетекшісі Никол Па-
шинян бастаған оппозиция жақтаушы-
лары Саргсянды билікті ұстап қалу үшін 
жүйені өзгертті деп айыптап, сайлау 
күніне төрт күн қалғанда – 2018 жылдың 
13 сәуірінде Ереванның орталығында 
кең ауқымды шеру өткізу үшін жиналды. 

Сайлау күні Пашинян Саргсянның 
билікті қолда ұстап қалуын болдырмау 
мақсатында наразылық білдірушілерді 
«бейбіт барқыт революциясына» шақы-
рды. Серж Саргсян басқаратын үкімет-
тің алғашқы отырысын болдырмау үшін 
оппозициялық қозғалыстың жақтаушы-
лары үкімет үйіне кіреберісті жаппақ 
болды. Бұл полициямен қақтығыстарға 
әкеліп, нәтижесінде шамамен 120 де-
монстрант ұсталды. Шерушілер мен по-
лиция арасындағы шайқас күнінен кейін 
Арменияның жаңа Президенті Армен 
Саркисян жағдайды бейбіт жолмен, ди-
алог арқылы реттеуге шақырды. Алайда 
бұл демонстранттардың наразылық ак-
цияларын тоқтата алмады.

Жаңа премьер-министрмен қысқа те-
ледидарлық кездесу кезінде шегінуден 
бас тартқан оппозиция жетекшісі Па-
шинян мен «Елк» фракциясының тағы 
екі депутаты полиция тарапынан тұтқын-
далды. Осының нәтижесінде 22 сәуір-
де наразылық акциялары күшейе түсіп, 
200-ге жуық демонстрант қамауға алын-
ды. Жаппай наразылық шарасының 11-
ші күні яғни 23 сәуірде жүздеген әскери 
киімдегі жауынгер Қорғаныс министрлі-
гінің шеруге қатысқандардың жазалана-
тындығын ескертуіне қарамастан үкімет-
ке қарсы демонстранттарға қосылды. 
Мыңдаған адамның толассыз шеруге 
шығуымен жағдай ушығып кетуі мүм-
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кін еді. Алайда, сол күні Арменияның 
премьер-министрі Саргсян күш қолда-
ну арқылы ереуілді тоқтатудың орнына 
бейбіт қадам жасауды жөн көріп, от-
ставкаға кетті. Пашинян қамаудан боса-
тылғаннан кейін Саргсянның отставкаға 
кеткені туралы хабар келді. Мемлекет 
басшысы ретінде сөйлеген соңғы сөзін-
де Серж Саргсян премьер-министрлікке 
келуінің қателік екенін мәлімдеп, көшеге 
шыққан шерушілердің отставкаға кету 
талабын орындады.

Армения үкіметі Саргсян отставкаға 
кеткен соң оның одақтасы Карен Кара-
петянды премьер-министрдің міндетін 
уақытша атқарушы ретінде тағайында-
ды. Армения конституциясына сәйкес, 
2018 жылдың 1 мамырында Ұлттық жи-
налыс жаңа премьер-министрді сайлау 
үшін жиналды. Ықтимал үміткерге қаты-
сты келісімге қол жеткізілгеннен кейін, 
Пашинян елдегі ең маңызды лауазымға 
жалғыз үміткер болды. Дегенмен, Па-
шинян парламентте, соның ішінде де-
путаттық орындардың басым бөлігін 
иелейтін билеуші АРП тарапынан үл-
кен қолдауға ие болмағандықтан, оның 
үміткерлігін 45 адам жақтап, 56-сы қар-
сы дауыс берді. Бұл сайлаудың екінші 
айналымын өткізуді талап етті.

Ұзақ уақыт ел тізгінін ұстаған Сарг-
сянның биліктен кетуін талап етіп, на-
разылық шараларына басшылық еткен 
Пашинянның жаңа премьер-министр 
болып сайлану құқығын қорғауды 
жалғастыратындығы күтілген жағдай еді. 
Ұлттық жиналыс жаппай наразылық ше-
руінің көшбасшысына қарсы дауыс бер-
геннен кейін, Пашинян жалпы ұлттық 
деңгейде бейбіт наразылық акцияла-
рын өткізіп, өз жақтастарын азаматтық 
бағынбау актілерін жалғастыра беруге 
шақырды. Нәтижесінде, 2018 жылдың 2 
мамырында мыңдаған армяндар жалпы 
ұлттық ереуілге шақыруға жауап ретін-
де бүкіл ел бойынша негізгі жолдар мен 
үкіметтік ғимараттарға бөгет қойды. Мы-
салы, ел астанасы Ереванда шерушілер 
бірқатар министрліктердің ғимарат-
тарына кіреберістерді жауып, басты 
әуежайға баратын жолда қозғалысты 

несмотря на предупреждение Министер-
ства обороны о наказании за участие в 
протестах. Из-за новой волны протестов 
с участием тысяч демонстрантов ситуация 
могла выйти из-под контроля. Однако в тот 
же день Саргсян подал в отставку с поста 
премьер-министра Армении, предпочтя 
уйти мирным путем, нежели применять 
силу с непредсказуемыми последствиями 
для будущего страны. Заявление об отстав-
ке Саргсяна появилось через несколько 
часов после освобождения Пашиняна. В 
своем последнем выступлении в качестве 
руководителя страны Саргсян признал, что 
был неправ, когда стал премьер-мини-
стром, и удовлетворил требование улич-
ного движения об отставке.

После его отставки правительство на-
значило исполняющим обязанности пре-
мьер-министра союзника Саргсяна Карена 
Карапетяна. В соответствии с конституци-
ей Армении, 1 мая 2018 года Националь-
ное собрание собралось для избрания 
нового премьер-министра. После дости-
жения компромиссного соглашения по 
потенциальному кандидату Пашинян стал 
единственным кандидатом на самый влия-
тельный пост в стране. Однако, поскольку 
у Пашиняна не было большой политиче-
ской поддержки в парламенте, включая 
в правящей РПА, которая контролирует 
большинство мест, он получил 45 голосов, 
а 56 депутатов от РПА проголосовали про-
тив. Это обусловило необходимость про-
ведения второго тура выборов.

Все ожидали, что Пашинян, возглавив-
ший общенациональное движение проте-
ста, которое вынудило многолетнего ли-
дера Сарксяна уйти в отставку, продолжит 
отстаивать свое право быть избранным 
новым премьер-министром. После того, 
как Национальное собрание проголосова-
ло против лидера массового протестного 
движения, Пашинян призвал к повсемест-
ному проведению мирных акций протеста, 
попросив своих сторонников продолжать 
акты гражданского неповиновения. В ре-
зультате 2 мая 2018 года тысячи армян 
ответили на призыв к общенациональной 
всеобщей забастовке, блокировав основ-
ные дороги и правительственные здания 
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по всей стране. К примеру, в столице Ере-
ване демонстранты закрыли входы в зда-
ния нескольких министерств, остановили 
движение по дороге на главный аэропорт, 
а также нарушили работу железной до-
роги и метро. Протесты также прошли во 
втором по величине городе страны, Гю-
мри, в то время как в городе Ванадзор де-
монстранты блокировали мэрию и другие 
административные здания.

Поскольку конституция Армении 
предусматривает, что в случае, если пре-
мьер-министр не будет избран большин-
ством голосов после второго тура вы-
боров, Национальное собрание должно 
быть распущено, что было невыгодно 
для парламентариев от правящей партии, 
РПА благоразумно решила поддержать 
намерение Пашиняна стать премьер-ми-
нистром. В результате на следующий день 
после внеочередного заседания Нацио-
нального собрания РПА объявила о сво-
ем решении проголосовать за Пашиняна 
во втором туре выборов. Как следствие, 8 
мая 2018 года новым премьер-министром 
страны был избран лидер парламентской 
фракции «Елк» Пашинян. При голосовании 
в Национальном собрании 59 парламен-
тариев поддержали кандидатуру Пашиня-
на при 42 голосах против, в то время как 
для избрания 42-летнего политика требо-
валось не менее 53 голосов.

Тем не менее, каких-либо гарантий, что 
РПА будет и впредь поддерживать полити-
ческие и экономические инициативы Па-
шиняна, нет. Фактически правящая партия 
одобрила Пашиняна на пост премьер-ми-
нистра только для того, чтобы сохранить 
национальное единство Армении, но она 
сомневается в его способности управ-
лять страной. Поэтому после вступления 
в должность новый лидер Армении объя-
вил, что его приоритетом будет проведе-
ние досрочных парламентских выборов, 
которые позволят уравновесить власть в 
Национальном собрании, в котором сей-
час доминируют союзники его предше-
ственника. Однако до назначения даты но-
вых выборов необходимо сформировать 
новое жизнеспособное и эффективное 
правительство и подготовить план дей-

тоқтатты, сондай-ақ теміржол және ме-
тро қызметтерін бұзды. Наразылықтар 
сондай-ақ елдің екінші үлкен қаласы 
Гюмриде де өтті, ал Ванадзор қаласында 
шерушілер қала әкімшілігі мен басқа да 
қоғамдық ғимараттарды қоршады.

Армения конституциясына сәйкес, 
сайлаудың екінші айналымынан кейін 
премьер-министр көпшілік дауысымен 
сайланбаған жағдайда Ұлттық жиналы-
сты тарату қажет. Бұл билеуші партияның 
депутаттары үшін тиімсіз болғандықтан, 
АРП Пашинянның премьер-министр 
болу өтінімін қолдау туралы шешім қа-
былдады. Нәтижесінде, Ұлттық жиналы-
стың кезектен тыс отырысы өткеннен 
кейінгі келесі күні АРП сайлаудың екінші 
айналымында Пашинянға дауыс беру 
туралы шешімін жариялады. Осыған 
байланысты 2018 жылдың 8 мамырын-
да «Елк» парламенттік фракциясының 
көшбасшысы Пашинян Арменияның 
жаңа премьер-министрі болып сайлан-
ды. Ұлттық жиналыста дауыс беру кезін-
де 59 депутат Пашинянның үміткерлігін 
жақтаса, 42 депутат қарсы дауыс берді. 
42 жастағы саясаткерге премьер-ми-
нистр болу үшін кем дегенде 53 дауыс 
алу керек еді.

Дегенмен, АРП Пашинянның саяси-э-
кономикалық бастамаларын одан әрі 
қолдайтынына кепілдік жоқ. Іс жүзін-
де билеуші партия Пашинянды пре-
мьер-министр лауазымына Арменияның 
ұлттық бірлігін сақтау үшін ғана бекітіп, 
оның елді басқара алуына қатысты 
алаңдаушылық білдірді. Сондықтан, Ар-
менияның жаңа көшбасшысы қызметіне 
кіріскеннен кейін парламенттік сайла-
уды мерзімінен бұрын өткізу басты ба-
сымдығы екенін жариялады, бұл өзінен 
бұрынғы премьер-министрдің одақта-
стары үстем болған Ұлттық жиналыстағы 
билікті жаңадан теңестіруге мүмкіндік 
береді. Дегенмен, сайлаудың жаңа күнін 
белгілеуден бұрын өміршең, әрі тиімді 
жаңа үкіметті қалыптастырып, ішкі және 
халықаралық саясатты қамтитын іс-қи-
мыл жоспарын дайындау қажет. Жаңа 
басшылықтың армян-ресей қарым-қа-
тынастарының форматын қайта қарауға 
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ниеттенбегені, Мәскеудің Ереванның 
стратегиялық әріптесі әрі Еуразиялық 
экономикалық одақ пен Ұжымдық қа-
уіпсіздік туралы шарт ұйымы аясында 
одақтасы болып қалатыны белгілі. Бұған 
қоса, Пашинян басшылығындағы үкімет 
Еуроодақпен қарым-қатынастарды одан 
әрі тереңдетуге және Арменияны шетел-
дік бизнес пен капиталға ашуға ерекше 
назар аударатын болады.

Қорытындылай келе, жаңадан қа-
лыптасқан үкімет теңсіздікті төмендету, 
кедейлік, жоғары жұмыссыздық деңгейі 
және кең етек жайған сыбайлас жемқор-
лықты жоюды талап еткен Армения аза-
маттарының үміттерін қанағаттанды-
ру жолында елеулі қиындықтарға тап 
болады. Әр түрлі саяси одақтастардан 
құралған жаңа үкіметті қалыптастырға-
нына қарамастан, Пашинян саяси қар-
сыластары үстемдік еткен Ұлттық жина-
лыспен жұмыс істеу қажет. Сондықтан, 
айтарлықтай күтілген саяси-әлеумет-
тік өзгерістердің басталуы уақыт алуы 
мүмкін. Дегенмен, Грузия, Қырғызстан 
және Украинада болған «түрлі-түсті ре-
волюциялармен» салыстырғанда Ар-
менияның бейбіт барқыт революциясы 
посткеңестік елдердегі үкіметтің бейбіт 
жолмен ауысуының бұрын-соңды бол-
маған үлгісі болып табылады. Армения 
үлгісі кең ауқымды саяси реформаларды 
жүзеге асыру ниеті болмайынша, ешбір 
саяси билік легитимділік дағдарысымен 
күресе алмайтындығын көрсетеді.       

ствий, который охватывал бы как внутрен-
нюю, так и международную политику. Уже 
известно, что новое руководство не наме-
рено пересматривать формат армяно-рос-
сийских отношений, заявляя, что Москва 
останется стратегическим партнером Ере-
вана и союзником в рамках Евразийского 
экономического союза и Организации до-
говора о коллективной безопасности. На-
ряду с этим правительство, возглавляемое 
Пашиняном, определенно сосредоточится 
на углублении отношений с Европейским 
союзом, что приведет к дальнейшему от-
крытию Армении для иностранного биз-
неса и капитала.

В заключение стоит отметить, что не-
давно сформированному правительству 
придется столкнуться с серьезными про-
блемами, чтобы оправдать ожидания 
граждан Армении, которые открыто требу-
ют уменьшить неравенство и искоренить 
бедность, высокий уровень безработицы 
и широко распространенную коррупцию. 
Несмотря на то, что Пашинян сформиро-
вал новое правительство из разнообраз-
ной команды политических союзников, 
ему придется работать с Национальным 
собранием, контролируемым его поли-
тическими оппонентами. Поэтому для 
начала весьма ожидаемых политических 
и социальных преобразований может по-
требоваться время. Тем не менее, в отли-
чие от предыдущих «цветных революций» 
в Грузии, Кыргызстане и Украине, мирная 
бархатная революция в Армении, без пре-
увеличения, является уникальным случаем 
ненасильственной смены власти в странах 
бывшего СССР. Армянский пример ясно 
показывает, что ни одно политическое 
руководство не может справиться с кри-
зисом легитимности без готовности начать 
далеко идущие политические реформы.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, 
СОСТОЯВШИЕСЯ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА

ӘЗІРБАЙЖАНДА 2018 ЖЫЛҒЫ СӘУІРДЕ ӨТКЕН 
ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУ

Лидия Пархомчик*

18 апреля 2018 года азербайджанский 
лидер Ильхам Алиев был приведен к при-
сяге на четвертый срок в качестве прези-
дента Азербайджана после убедительной 
победы на внеочередных выборах, кото-
рые были перенесены с 17 октября 2018 
года на более раннюю дату и состоялись 
11 апреля 2018 года. Инаугурация зна-
менует собой начало семилетнего срока 
полномочий 56-летнего президента, ко-
торый правит богатым энергоресурсами 
прикаспийским государством с 2003 года. 
Согласно результатам президентских вы-
боров, утвержденным Конституционным 
судом Азербайджана 17 апреля, Алиев 
получил более четырех пятых голосов, 
оставив ближайшего конкурента далеко 
позади. Продлив свое правление до 2025 
года, Ильхам Алиев создал благоприят-
ные условия для дальнейшего укрепления 
своего лидерства, тем самым сузив поле 
деятельности для своих политических про-
тивников.

В отличие от президентских выборов 
2013 года, на которых с Алиевым соперни-
чали еще девять политиков, Центральная 
избирательная комиссия (ЦИК) зареги-
стрировала восемь кандидатов из 15 чело-
век, чьи заявки были представлены в ЦИК. 
Шесть кандидатов были выдвинуты поли-
тическими партиями, включая действу-
ющего президента, который представлял 
правящую партию «Новый Азербайджан» 
(ПНА), один кандидат был самовыдвижен-
цем, а восьмой кандидат был выдвинут 
инициативной группой. Сразу после того, 
как президент Алиев, председатель ПНА, 
подписал указ о досрочных выборах в на-
чале февраля 2018 года, он был официаль-
но выдвинут в качестве кандидата от пар-

2018 жылы 18 сәуірде Әзірбайжан 
басшысы Ильхам Әлиев төртінші рет 
қатарынан президент болып сайла-
нып, ант берді. 2018 жылы 17 қазанға 
жоспарланған кезекті сайлау 11 сәуір 
күні өткізілді. Бұл инаугурация пайда-
лы қазбаларға бай Каспий маңы мем-
лекетін 2003 жылдан бері басқарған 56 
жастағы президент үшін жаңа жеті жыл-
дық мерзімнің басталуын білдіреді. 2018 
жылы 17 сәуірде Әзірбайжанның Кон-
ституциялық соты бекіткен президенттік 
сайлау қорытындысы бойынша, Әлиев 
сайлаушылардың бестен төрт бөлігінің 
дауысына ие болып, ең басты бәсеке-
лесін артта қалдырды. 2025 жылға дейін 
ел басқаратын Ильхам Әлиев көшбас-
шылығын одан әрі нығайту үшін қолай-
лы жағдай жасап, саяси қарсыластары-
ның әрекет ету саласын тарылтты.

Ильхам Әлиевтен бөлек тоғыз үміткер 
қатысқан 2013 жылғы президенттік сай-
лаумен салыстырғанда, Орталық сайлау 
комиссиясы (ОСК) өтініш білдірген 15 
үміткердің сегізін тіркеді. Алты үміткер, 
оның ішінде «Жаңа Әзірбайжан» парти-
ясы (ЖӘП) ұсынған іс басындағы прези-
дент саяси партия атынан қатысып, бір 
үміткер өзін-өзі ұсынған болса, сегізін-
ші үміткер бастамашыл топ тарапынан 
ұсынылды. 2018 жылдың ақпан айының 
басында сайлауды ерте өткізу туралы 
жарлыққа қол қойғаннан кейін ЖӘП 
төрағасы Президент Әлиев 8 ақпанда 
өткен ЖӘП VI съезінде сәуір айында өт-
кізілетін президенттік сайлауға түсетін 
үміткер ретінде ресми түрде қабылдан-
ды. 27 ақпанда ОСК Әлиевтің үміткерлі-
гін ресми түрде бекітті. Нәтижесінде ол 

* Институт мировой экономики и политики, Казахстан. timofko@gmail.com
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тии на апрельские президентские выборы 
во время шестого съезда ПНА, состоявше-
гося 8 февраля. Выдвижение Алиева было 
официально утверждено ЦИК 27 февраля. 
В результате он стал первым официально 
зарегистрированным кандидатом.

С момента объявления о намерении 
ПНА выдвинуть Алиева кандидатом на 
пост президента, мало кто сомневался в 
том, что действующий президент побе-
дит на апрельских выборах. Единственная 
неопределенность заключалась в том, 
насколько большим будет разрыв между 
Алиевым и его ближайшим соперником. 
По некоторым экспертным оценкам, более 
80% населения должны были поддержать 
Алиева, в то время как все остальные кан-
дидаты должны были получить менее 2% 
голосов каждый. Официальные результаты 
выборов, опубликованные ЦИК, показа-
ли, что три кандидата смогли преодолеть 
порог в 3%, в то время как остальные че-
тыре не смогли достичь цели в 2%. Офи-
циальный протокол ЦИК показывает, что 
действующий президент и председатель 
ПНА Ильхам Алиев набрал 86,02% голо-
сов на президентских выборах 11 апреля 
2018 года. Председатель партии «Единый 
народный фронт Азербайджана» Гудрат 
Гасангулиев набрал 3,02% голосов, в то 
время как самовыдвиженец, депутат Мил-
ли Меджлиса Захид Орудж и председатель 
Демократической партии Азербайджана 
Сардар Мамедов набрали 3,12% и 3,03% 
голосов соответственно. Другие кандида-
ты, председатель партии «Современный 
Мусават» Хафиз Гаджиев, председатель 
Социал-демократической партии Араз 
Ализаде и председатель партии «Движе-
ние национального возрождения» Фа-
радж Гулиев, получили 1,52%, 1,38% и 
1,17% голосов соответственно, тогда как 
Рази Нуруллаев, выдвинутый «Инициатив-
ной группой фронтистов», набрал 0,74% 
голосов.

Было отмечено, что явка избирате-
лей составила 74,51%, а это означает, что 
на выборах проголосовали 3 962 123 че-
ловека из 5 322 817 избирателей. В день 
голосования в стране действовал 5641 
избирательный участок в 125 избира-

алғашқы ресми түрде тіркелген үміткер 
болды.

ЖӘП Әлиевті президенттікке үміткер 
ретінде ұсыну ниетін жариялағаннан 
бері іс басындағы президенттің сәуір 
айындағы сайлауда жеңіске жететініне 
ешқандай күмән болмады. Әлиев пен 
оның ең басты қарсыласы арасындағы 
алшақтықтың қаншалықты үлкен бола-
тындығы ғана белгісіз болды. Кейбір са-
рапшылар халықтың 80%-ынан астамы 
Әлиевті қолдап, қалған әрбір үміткер 
2%-дан аз дауыс жинайды деп болжаған 
болатын. ОСК жариялаған ресми сайла-
удың нәтижелері үш үміткердің 3%-дық 
межені асқанын, ал қалған төртеуінің 
2%-дық межеге жете алмағанын көрсет-
ті. ОСК-ның ресми хаттамасы 2018 жылы 
11 сәуірде өткен президенттік сайлауда іс 
басындағы президент әрі ЖӘП төрағасы 
Ильхам Әлиевтің 86,02% дауыс жинаға-
нын көрсетеді. Әзірбайжан Бірыңғай 
халық фронты партиясының төрағасы 
Гудрат Гасангулиев 3,02% дауыс жинады, 
ал Әзірбайжан Парламенті Мәжілісінің 
депутаты өзін-өзі ұсынған Захид Оруж 
және Әзірбайжан Демократиялық пар-
тиясының төрағасы Сардар Мамедов 
тиісінше 3,12% және 3,03% дауыс жина-
ды. Қалған үміткерлер – «Қазіргі заманғы 
Мусават» партиясының төрағасы Хафиз 
Гаджиев, Әзірбайжан Әлеуметтік-демо-
кратиялық партиясының төрағасы Араз 
Ализаде және «Ұлттық жаңғыру қозға-
лысы» партиясының төрағасы Фарадж 
Гулиев тиісінше 1,52%, 1,38% және 1,17% 
дауыс жинады, ал Әзірбайжан халық 
майданындағы оппозицияның үміткері 
Рази Нуруллаев 0,74% дауысқа ие болды.

Сайлауға қатысу деңгейі 74,51% бол-
ды, яғни 5 332 817 сайлаушының 3 962 
123-і дауыс берді. Дауыс беру күні ре-
спубликаның 125 округінде 5 641 сайлау 
учаскесі жұмыс істеді. Әзірбайжан ОСК 
төрағасының орынбасары Натиг Маме-
довтың айтуынша, елден тыс жерлерде 
41 сайлау учаскесі ашылды, онда 13 820 
Әзірбайжан азаматы президенттік сай-
лауға дауыс беру мүмкіндігіне ие болды. 
Әзірбайжан ОСК 2018 жылы 11 сәуірде 
өткен президенттік сайлауды бақылау 
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үшін 59 елден және 61 халықаралық 
ұйымнан келген 894 халықаралық бай-
қаушыны, сондай-ақ, 58 175 жергілікті 
байқаушыны тіркеді.

Президенттікке үміткерлердің ара-
сында дауыстардың бөлінуі Әлиевтің 
қарсыластарының Әзірбайжан азаматта-
ры арасында ешқашан үлкен қолдауға ие 
болмағанын көрсетеді. Елдің оппозици-
ялық саясаткерлері мен белсенділерінің 
сайлауға бойкот жариялағаны ескеріл-
генде, Әлиевтің қайта сайлануы күтілген 
нәтиже болып көрінді. Шын мәнінде, да-
уыс берген Әзірбайжан азаматтарының 
көпшілігі іс басындағы Әзірбайжан көш-
басшысы жүргізген саясатты қолдайды. 
Сайлау алды үгіт-насихат науқаны кезін-
де президенттікке басқа да жеті үміткер 
Ильхам Әлиевтің елдегі әлеуметтік-сая-
си жағдайды тұрақтандырудағы рөліне 
айрықша назар аударып, президентке 
жанама қолдау көрсетті. Сондықтан 
Президент Әлиевтің үміткер ретінде 
сайлаушыларды өзіне дауыс беруге үгіт-
темей оның орнына бүкіл ел бойынша 
ресми сапар жасағанына қарамастан, 
халық тарапынан үлкен қолдау тапқаны 
таңқаларлық жәйт емес.

2018 жылдың сәуір айындағы прези-
денттік сайлаудың нәтижесі Әзірбайжан 
Республикасының Конституциясы мен 
Сайлау кодексіне қайшы келмейтіндей 
Әлиевтің төртінші рет қатарынан пре-
зидент болуын қамтамасыз етті. Билікке 
келгеннен бері Әлиев екі конституци-
ялық референдум өткізді. 2009 жылғы 
референдумға сәйкес екі мерзімге ғана 
президент болып сайлануға шектеу 
жойылды, ал 2016 жылы конституцияны 
өзгерту туралы референдум өтіп, прези-
денттік қызмет мерзімі бес жылдан жеті 
жылға дейін ұзартылды. Бұл оқиғалар 
мен адам құқықтарын бұзу туралы есеп-
тердің жариялануы, әсіресе, Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйы-
мы (ЕҚЫҰ) Демократиялық институттар 
және адам құқықтары жөніндегі бю-
росынан (ДИАҚБ) келген халықаралық 
байқаушылардың 11 сәуірдегі президент 
сайлауын сынға алуына түрткі болды. 
Шынында да, ДИАҚБ дайындаған ал-

тельных округах. По словам заместителя 
председателя ЦИК Азербайджана Нати-
ка Мамедова, за пределами страны был 
создан 41 избирательный участок, что по-
зволило проголосовать на президентских 
выборах 13 820 гражданам Азербайджана. 
ЦИК Азербайджана зарегистрировал 894 
международных наблюдателя, представ-
ляющих 59 стран и 61 международную 
организацию, для наблюдения за прези-
дентскими выборами 11 апреля 2018 года. 
Кроме того, ЦИК зарегистрировала 58 175 
местных наблюдателей.

Распределение голосов среди кандида-
тов в президенты ясно демонстрирует, что 
соперники Алиева никогда не пользова-
лись большой поддержкой среди граждан 
Азербайджана. Принимая во внимание то, 
что оппозиционные политики и активисты 
страны бойкотировали выборы, переиз-
брание Алиева оказалось весьма ожида-
емым результатом. Фактически большин-
ство граждан Азербайджана, отдавших 
свои голоса, поддерживают политику, 
проводимую нынешним лидером Азер-
байджана. Действительно, в ходе своей 
предвыборной кампании остальные семь 
кандидатов в президенты уделили особое 
внимание роли Ильхама Алиева в стаби-
лизации общественно-политической си-
туации в стране, тем самым демонстрируя 
косвенную поддержку президента. Поэ-
тому неудивительно, что даже несмотря 
на то, что президент Алиев как кандидат 
не проводил избирательную кампанию, 
а вместо этого совершал визиты по всей 
стране в своем официальном качестве, он 
получил наибольшее одобрение населе-
ния.

По результатам президентских выборов 
в апреле 2018 года Алиев был избран на 
четвертый срок подряд, что не противоре-
чит конституции и избирательному кодек-
су страны. Следует отметить, что с момента 
прихода к власти Алиев инициировал два 
конституционных референдума. В соответ-
ствии с референдумом 2009 года было от-
менено ограничение в два президентских 
срока, а в 2016 году в конституцию были 
внесены поправки, увеличившие срок 
президентских полномочий с пяти до семи 
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лет. Эти шаги в сочетании с публикацией 
отчетов о нарушениях прав человека не 
позволили международным наблюдате-
лям, особенно из Бюро ОБСЕ по демо-
кратическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ), избежать критики в связи 
с президентскими выборами 11 апреля. 
Действительно, согласно заявлению о 
предварительных выводах и заключени-
ях, подготовленному БДИПЧ, досрочные 
президентские выборы в Азербайджане 
в 2018 году были проведены в рестрик-
тивной политической среде и в правовых 
рамках, ограничивающих основные права 
и свободы. Такая оценка вызвала негатив-
ную реакцию со стороны властей Азер-
байджана, которые утверждали, что ЦИК 
не обнаружил каких-либо серьезных на-
рушений, ставящих под сомнение закон-
ность результатов выборов.

Очевидно, что результаты президент-
ских выборов в полной мере отражают 
волю азербайджанского народа. По сути 
все три последних президентских выборов 
в Азербайджане показали высокий уро-
вень поддержки действующего президен-
та, если учесть, что общее число жителей, 
проголосовавших за Алиева, неизменно 
превышало 80%, а именно 88,73% в 2008 
году и 84,54% в 2013 году. Только в 2003 
году Ильхам Алиев набрал менее 80% – 
75,38% от общего числа голосов. На сегод-
няшний день семья президента пользуется 
большой популярностью среди граждан 
Азербайджана. Согласно сообщениям, 
обычным людям действительно нравится 
их первая леди, Мехрибан Алиева, извест-
ная своей общественной деятельностью. 
Она была назначена первым вице-пре-
зидентом в феврале 2017 года, став со-
ветником главы государства по вопросам 
внутренней и внешней политики. Это так-
же сыграло важную роль в позитивном 
имидже президента Алиева. Поэтому для 
Алиева не было политического риска в 
участии в президентской гонке, поскольку 
вероятность быть переизбранным была 
действительно высокой.

дын ала қорытындыда 2018 жылы Әзір-
байжанда мерзімінен бұрын өткізілген 
президенттік сайлау шектеулі саяси ор-
тада және негізгі құқықтар мен бостан-
дықтарды шектейтін заңнамалық негіз-
де өтті деп қаралды. Ал ОСК тарапынан 
сайлау нәтижелерінің заңдылығына 
күмән келтіретін қандай да бір елеулі 
заң бұзушылықтарды анықталмады деп 
мәлімдеген Әзірбайжан билігінің бұл қо-
рытындыны терістеді.

Қорытындылай келе, президент-
тік сайлаудың нәтижелері Әзірбайжан 
халқының ерік-жігерін толығымен көр-
сететіні анық. Әзірбайжанның соңғы 
үш президенттік сайлауда да Әлиев-
ке дауыс берген тұрғындардың жалпы 
саны 80%-дан жоғары, яғни 2008 жылы 
88,73% және 2013 жылы 84,54% болға-
нын ескергенде, халықтың іс басындағы 
Президентті қолдау деңгейінің жоғары 
болғанын көрсетті. Ильхам Әлиев тек 
2003 жылы ғана 80%-дан кем – 75,38% 
дауыс жинады. Бүгінгі таңда президент-
тің отбасы Әзірбайжан азаматтары ара-
сында үлкен ықыласқа ие. Әлеуметтік 
қызметімен танымал болған алғашқы 
ханым Мехрибан Әлиеваны қарапайым 
халық өте жақсы көреді. Ол 2017 жыл-
дың ақпан айында мемлекет басшысы-
ның ішкі және сыртқы саясат мәселе-
лері бойынша кеңесшісі ретінде Бірінші 
вице-президент болып тағайындалды. 
Бұл сондай-ақ Президент Әлиевтің оң 
имиджі үшін маңызды болды. Сон-
дықтан, Әлиевтің қайта сайлану мүмкін-
дігі шынымен де жоғары болғандықтан 
оның президенттікке үміткер болуы үшін 
ешқандай саяси қауіп болмады.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ, 
СОСТОЯВШИЕСЯ В МАРТЕ 2018 ГОДА

2018 ЖЫЛЫ НАУРЫЗДА ӨТКЕН 
РЕСЕЙ ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ 

Лидия Пархомчик*

В ходе недавних президентских выбо-
ров в России, состоявшихся 18 марта 2018 
года, действующий президент Владимир 
Путин обеспечил вотум доверия, одер-
жав убедительную победу на выборах. 
В результате 65-летний Владимир Путин 
продлит свое правление в качестве гла-
вы России еще на шесть лет до 2024 года. 
Фактически Путин был президентом с 
2000 года, уступив место на один срок и 
заняв пост премьер-министра, чтобы не 
нарушать российское законодательство, 
согласно которому президент России не 
может занимать должность более двух 
сроков подряд.

Несмотря на то, что переизбрание Пу-
тина никогда не ставилось под сомнение, 
почти 109 млн. россиян, которые имели 
право голосовать на более чем 97 тыс. из-
бирательных участках по всей стране, име-
ли выбор из восьми кандидатов. На самом 
деле недавние выборы установили рекорд 
как по количеству зарегистрированных 
кандидатов на пост президента, так и по 
количеству поданных заявок. В Централь-
ную избирательную комиссию (ЦИК) Рос-
сии поступило 34 заявки на участие в пре-
зидентских выборах, 16 из которых были от 
политических партий, а остальные 18 были 
поданы кандидатами-самовыдвиженца-
ми. Однако большинству заявителей было 
отказано в регистрации, включая лидера 
оппозиции Алексея Навального, которому 
уже было запрещено участвовать в мар-
товских выборах де-юре из-за того, что он 
был осужден в феврале 2017 года по уго-
ловному делу о растрате чужого имуще-
ства, которое многие считают политически 
мотивированным. Что касается Путина, то 
он был зарегистрирован в качестве кан-

2018 жылы 18 наурызда Ресейде өт-
кен соңғы президент сайлауында іс ба-
сындағы Президент Владимир Путин 
сайлаушылардың басым дауысын жи-
нап, қайтадан халық сеніміне ие болды. 
Нәтижесінде 65 жастағы Владимир Пу-
тин 2024 жылға дейін тағы да алты жыл 
ел басқаратын болады. Путин 2000 жыл-
дан бері президенттік тақта отырып, Ре-
сей заңнамасын сақтау үшін бір мерзімге 
премьер-министр қызметін атқарды. 
Себебі Ресей конституциясы бойынша 
президент қатарынан екі мерзімнен ар-
тық сайлана алмайды.

Путиннің қайта сайланатындығы 
ешқандай күмән туғызбаса да, ел 
бойынша 97 мыңнан астам сайлау 
учаскесінде дауыс беруге құқығы бар 
109 миллион ресейлік азамат сегіз үміт-
кердің біріне дауыс берді. Шындығында 
жуырда өткен сайлау әрі президент-
тікке үміткерлердің саны бойынша, әрі 
ұсынылған өтініштердің саны бойынша 
рекорд орнатты. Ресей Федерациясы 
Орталық сайлау комиссиясына (ОСК) 
президенттікке үміткерлерден жалпы 
34 өтініш келіп түсті, олардың 16-сы са-
яси партиялар ұсынған үміткерлер, 18-і 
өзін-өзі ұсынушылар. Алайда, оппози-
циялық саясаткер Алексей Навальны-
йды қоса алғанда, өтініш берушілердің 
көпшілігінің үміткерлігі қабылданбады. 
2017 жылдың ақпан айында көптеген 
адамдар тарапынан саяси қадам ретінде 
қабылданған сыбайлас жемқорлық үшін 
қылмыстық жауапкершілікке тартылуы-
на байланысты Алексей Навальныйдың 
наурыз айындағы президент сайлауына 
қатысуына заңды түрде тыйым салынған 
болатын. Путинге келетін болсақ, ол 

* Институт мировой экономики и политики, Казахстан. timofko@gmail.com
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дидата-самовыдвиженца, что произошло 
в третий раз, а правящая партия «Единая 
Россия», от имени которой Путин был вы-
двинут на выборах 2012 года, поддержала 
его переизбрание.

В отличие от других кандидатов, коман-
да Путина не участвовала в традиционной 
политической кампании в предвыборный 
период. Отказ от дебатов с соперниками 
в сочетании с отсутствием ясности в отно-
шении ключевой идеи его предвыборной 
платформы отчетливо продемонстриро-
вали, что основной целью предвыбор-
ной кампании Путина было не проведе-
ние агрессивной агитации, а повышение 
явки в России, особенно в крупных го-
родах. Предположительно высокий рей-
тинг действующего президента послужил 
фактором, поддерживающим смещение 
акцента в кампании Путина на обеспече-
ние высокого уровня явки избирателей. 
Фактически, даже несмотря на то, что Пу-
тин не обнародовал официальную пред-
выборную программу, последние опросы 
общественного мнения перед выборами 
показали, что его поддержка достигла 69%, 
что весьма соответствовало кремлевской 
схеме «70/70», по которой явка избира-
телей должна была достичь 70% при 70% 
голосов за Путина.

Кремль проводил активную политику, 
чтобы предотвратить повторение ситу-
ации с парламентскими выборами 2016 
года, когда явка избирателей упала ниже 
50%. Например, ЦИК наняла консультан-
тов для содействия проведению выборов, 
а для зарождения патриотического энту-
зиазма по поводу голосования широко 
использовались влиятельные государ-
ственные средства массовой информации. 
Стоит отметить, что даже дата выборов 
была перенесена заранее с 11 марта на 
18 марта – на день, когда Россия праздну-
ет воссоединение с Крымом, что широко 
признано гражданами России как вели-
чайшее достижение Путина. Наконец, еже-
годное обращение Путина к Федерально-
му собранию, которое состоялось 1 марта 
2018 года и формат которого претерпел 
ряд изменений в связи с президентскими 
выборами, было направлено на форми-

сайлауға үшінші рет өзін-өзі ұсынған 
үміткер ретінде қатысты. 2012 жылғы 
президент сайлауында Путинді үміткер 
ретінде ұсынған билеуші «Единая Рос-
сия» партиясы оның қайта сайлануына 
қолдау көрсетті.

Басқа үміткерлермен салыстырғанда 
Путиннің командасы сайлау алдында 
дәстүрлі саяси науқандарға қатыспады. 
Сайлау алды дебаттарға қатысудан бас 
тартуы және сайлау тұғырнамасының 
айқын ұранының болмауы Путиннің 
қайта сайлау науқанының негізгі мақса-
ты агрессивті үгіт жүргізу емес, әсіресе 
Ресейдің ірі қалаларында сайлауға қаты-
су белсенділігін арттыру болғанын көр-
сетті. Іс басындағы президенттің жоғары 
рейтингі Путиннің үгіт-насихат науқаны-
ның сайлаушылардың жоғары белсен-
ділігін қамтамасыз етуге бағытталуына 
себеп болды. Шын мәнісінде, Путин 
ресми сайлау бағдарламасын жарияла-
маса да, сайлау алдындағы соңғы сау-
алнамалар халық қолдауының 69%-ға 
жеткенін көрсетті. Бұл әсіресе Кремль-
дің 70% тұрғынның сайлауға қатысуын 
қамтамасыз етіп, Путиннің 70% дауыс 
алуын көздеген жоспарына сәйкес ке-
леді.

Сайлаушылардың қатысуы 50%-дан 
аспаған 2016 жылғы парламенттік сай-
лаудағы жағдайдың қайталануына жол 
бермеу үшін, Кремль белсенді саясат 
жүргізді. Мысалы, сайлауды ілгеріле-
ту үшін ОСК тарапынан кеңесшілер 
алынды, ал халықтың сайлауға деген 
ынта-ықыласын арттыру мақсатын-
да ықпалды мемлекеттік БАҚ желілері 
кеңінен пайдаланылды. Айта кететін бір 
жайт, тіпті сайлау күні де 11 наурыздан 
ресейлік азаматтар арасында Путиннің 
ең үлкен жетістігі ретінде танылып, Қы-
рымның Ресейге қайта қосылуы атап 
өтілетін 18 наурыз күніне алдын ала 
ауыстырылды. Сондай-ақ, президенттік 
сайлауға байланысты форматы бірқатар 
өзгерістерге ұшыраған 2018 жылы 1 на-
урыздағы Путиннің Федералдық Жина-
лысқа арнаған жыл сайынғы жолдауы 
білдірілетін ұлттық мақтаныш пен па-
триоттық сезімді қалыптастыруға бағыт-
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рование глубокого чувства национальной 
гордости и патриотизма, которое должно 
было найти свое выражение через урну 
для голосования.

Более того, появился дополнительный 
внешний фактор, который помог мобили-
зовать явку избирателей. Недавняя кон-
фронтация между Россией и Великобри-
танией по поводу отравления бывшего 
двойного агента Сергея Скрипала вызва-
ла патриотическую реакцию российских 
граждан. Под давлением обвинений из 
Лондона в том, что Россия стояла за ата-
кой на Скрипаля, Москва воспользовалась 
шумихой, перенаправив внимание обще-
ственности на процесс голосования. В ре-
зультате явка избирателей на мартовских 
президентских выборах достигла 67,54%, 
что близко к 70%, к которым стремился 
Кремль. Призыв лидера оппозиции Алек-
сея Навального бойкотировать выборы не 
оказал существенного влияния на ситуа-
цию.

По данным ЦИК, Владимир Путин на-
брал 76,69% голосов, показав свой луч-
ший результат на выборах по сравнению 
с 53% голосов на президентских выборах 
2000 года, 71% в 2004 году и 64% в 2012 
году. Из 73,62 млн. проголосовавших из-
бирателей 56,43 млн. человек поддержали 
кандидатуру Путина, что примерно на 10 
млн. больше, чем в 2012 году, когда Путин 
столкнулся с серьезным оппозиционным 
движением и массовыми маршами про-
теста, которые прошли в Москве и других 
крупных городах после масштабной фаль-
сификации результатов голосования на 
парламентских выборах в декабре 2011 
года. В отличие от выборов 2012 года, на 
которых Путин набрал лишь 47% голосов в 
Москве, которая считается главным опло-
том оппозиции, результаты выборов 2018 
года показывают, что избранный прези-
дент получил больше голосов, набрав 
70% в столице. Более того, регионы так 
называемого «красного пояса», которые 
включают преимущественно сельскохо-
зяйственные районы центральной России, 
ряд южных регионов Сибири и Дальнего 
Востока, где традиционно сильна Комму-
нистическая партия, поменяли предпочте-

талып осы арқылы сайлауға әсер ету 
көзделген болатын. 

Сондай-ақ, сайлаушылардың қаты-
су көрсеткішін арттыруға септігін ти-
гізген қосымша сыртқы фактор болды. 
Бұрынғы агент Сергей Скрипальдың 
улану оқиғасына қатысты Ресей мен 
Ұлыбритания арасында жақында болған 
теке-тірес ресейлік азаматтардың патри-
оттық сезімдерін оятуға әсер етті. Лон-
донның Сергей Скрипальдың улануына 
Ресейдің қатысы бар деген айыптаула-
рына байланысты қысым астында қалған 
Мәскеу жұртшылықтың назарын дауыс 
беру үрдісіне аударып бұл жағдайды 
пайдаланып қалды. Нәтижесінде нау-
рыз айында болған президенттік сайла-
уда сайлаушылардың қатысуы 67,54%-ға 
жетті, бұл Кремльдің 70%-дық жоспары-
на жақын көрсеткіш болды. Оппозиция 
жетекшісі Алексей Навальныйдың сай-
лауға бойкот жасауға шақыруы жағдай-
ға айтарлықтай әсер ете қоймады.

ОСК мәліметіне сәйкес, Владимир 
Путин 76,69% дауыс жинап, ең жақсы 
сайлау нәтижесін көрсетті. Бұл көрсет-
кіш 2000 жылғы президент сайлауында 
53%, 2004 жылы – 71%, ал 2012 жылы 
64%-ды құраған болатын. Дауыс берген 
73,62 миллион адамның 56,43 миллионы 
Путинге қолдау көрсетті. Бұл 2012 жылға 
қарағанда 10 миллионға көп. 2012 жылы 
Путин 2011 жылғы желтоқсан сайлауын-
да алаяқтық жасалды деген айыптаулар-
дан кейін Мәскеуде және басқа да ірі 
қалаларда оппозициялық қозғалыстар 
мен наразылық шерулеріне тап болды. 
Путинге қарсы оппозицияның негізгі 
ошағы саналатын Мәскеуде дауыстар-
дың тек 47%-ын жеңген 2012 жылғы 
сайлаумен салыстырғанда 2018 жылғы 
сайлау қорытындысы сайланған прези-
денттің елордада 70%-дық қолдауға ие 
болып, көбірек дауыс жинағанын көр-
сетті. Сонымен қатар, Орталық Ресейдің 
негізінен ауыл шаруашылық аймақтарын 
құрайтын «қызыл белдеу» деп аталатын 
өңірлері, сондай-ақ дәстүрлі түрде Ком-
мунистік партия ықпалды болған Сібір 
және Қиыр Шығыстың бірқатар оңтүстік 
өңірлері Путинге қолдау көрсетті. Ал-
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ния в пользу Путина. Как и на предыдущих 
выборах, самые высокие показатели были 
зафиксированы на Северном Кавказе. Бо-
лее 93,38% избирателей поддержали Пу-
тина в Кабардино-Балкарии, в то время 
как доля сторонников Путина в Чечне и 
Дагестане составила 91,44% и 90,76% соот-
ветственно. Помимо республик Северного 
Кавказа, еще три региона зафиксировали 
превышающее 90% число голосов в поль-
зу Путина, а именно Крым (92,15%), Тыва 
(91,98%) и Севастополь (90,19%).

Ближайший конкурент Путина, канди-
дат от Коммунистической партии Павел 
Грудинин, набрал 11,77% голосов, что яв-
ляется худшим результатом для партии ле-
вого толка в России, в то время как лидер 
крайне правой Либерально-демократиче-
ской партии России Владимир Жиринов-
ский набрал 5,65% голосов. Единственный 
кандидат, который открыто и решительно 
критиковал Путина во время кампании, 
известная медиа-персона и либеральный 
политический деятель Ксения Собчак, вы-
двинутая партией «Гражданская инициати-
ва», получила 1,68%, заняв четвертое ме-
сто. За ней следуют глава партии «Яблоко» 
Григорий Явлинский (1,05%), председатель 
«Партии Роста» Борис Титов (0,76%), Мак-
сим Сурайкин, выдвинутый партией «Ком-
мунисты России» (0,68%), и глава партии 
«Российский общенародный союз» Сергей 
Бабурин (0,65%). Несмотря на ряд нару-
шений, зафиксированных на некоторых 
избирательных участках по всей России, 
ЦИК признала выборы действительными. 
В отличие от своей позиции в прошлом, 
избранный президент встретился в Крем-
ле с семью побежденными претендента-
ми на президентский пост, чтобы наметить 
свои основные приоритеты на предстоя-
щий президентский срок, который будет 
направлен на повышение уровня жизни 
населения России путем обеспечения ин-
новационного развития и экономического 
роста. В результате Кремль, наконец, рас-
ставил все точки над i в отношении вну-
тренней и внешней политики России на 
следующий шестилетний период.

Можно сделать вывод, что, несмотря 
на двухлетний спад в России на фоне сни-

дыңғы сайлауға ұқсас ең жоғары көр-
сеткіштер Солтүстік Кавказда тіркелді. 
Қабарда-Балқарияда сайлаушылардың 
93,38%-ы Путинді қолдады, ал Шешен-
стан мен Дағыстандағы жақтастарының 
үлесі сәйкесінше 91,44% және 90,76%-
ды құрады. Солтүстік Кавказ республи-
каларымен қатар, тағы үш аймақ, атап 
айтқанда Қырым (92,15%), Тыва (91,98%) 
және Севастополь (90,19%) Путиннің 
пайдасына 90%-дан астам дауыс берді.

Путиннің ең жақын бәсекелесі Ком-
мунистік партиясы атынан шыққан 
үміткер Павел Грудинин Ресейдің сол-
шыл партиясы үшін ең нашар нәтиже 
көрсетіп, 11,77% дауыс жинады. Ал Ре-
сейдің ультра ұлтшыл Либерал-демо-
кратиялық партиясының жетекшісі Вла-
димир Жириновский 5,65% дауысқа ие 
болды. Сайлау науқаны кезінде Путинді 
ашық және қатаң сынаған жалғыз үміт-
кер, «Азаматтық бастама» партиясынан 
ұсынылған танымал БАҚ өкілі және ли-
бералдық саяси белсенді Ксения Собчак 
1,68% дауыспен төртінші орынды иелен-
ді. Одан кейін «Яблоко» партиясының 
басшысы Григорий Явлинский – 1,05%, 
«Өсу партиясының» төрағасы Борис 
Титов – 0,76%, «Ресей коммунистері» 
партиясының өкілі Максим Сурайкин – 
0,68% және «Ресейдің жалпыхалықтық 
одағы» партиясының басшысы Сергей 
Бабурин – 0,65% дауыс жинады. Ресей-
дің кейбір сайлау учаскелерінде орын 
алған бірқатар бұзушылықтарға қара-
мастан, ОСК сайлауды жарамды деп та-
ныды. Лауазымындағы өзгеріс ретінде, 
сайланған президент алдағы президент-
тік мерзімнің негізгі басымдықтарын 
белгілеу үшін Кремльде президенттік 
додаға түскен жеті үміткермен кездесті. 
Алдағы президенттік мерзім инноваци-
ялық дамуды және экономикалық өсуді 
қамтамасыз ету арқылы ресейліктердің 
өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытта-
латын болады. Нәтижесінде, Кремль ал-
дағы алты жылдық мерзім үшін Ресейдің 
ішкі және сыртқы саясатын егжей-тег-
жейіне дейін анықтады.

Мұнай бағасының төмендеуіне және 
Ресейдің Батыспен қарым-қатынасының 
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нашарлауына байланысты ел экономи-
касының екі жылға бәсеңдеуіне қара-
мастан Путиннің ішкі саяси кеңістіктегі 
үстемдігі өсті. Кеңінен болжанған жеңіс 
геосаяси және экономикалық маневр-
лер үшін қажетті алаңды қамтамасыз ете 
отырып биліктің қолында шоғырлануын 
қамтамасыз етті. Путин өзгеше шешім 
қабылдап, конституциялық өзгерістерге 
жол бермегенше, 2024 жылы Ресейде 
биліктің ауысуы кезінде басқа бір көш-
басшыны таңдау қажеттілігі туындайды. 
Кейбір саяси сарапшылардың пікірін-
ше, өзінің төртінші және, бәлкім, соңғы 
мерзімінде Владимир Путин, ең ықтимал 
үміткер ретінде премьер-министр болып 
тағайындалатын мұрагерін дайындамақ. 
Шындығында, сайланған президент 
инаугурациядан кейін болашақ үкімет 
құрамын жариялайды. Екінші жағынан, 
Путин мемлекет басшысының мерзіміне 
шектеуді алып тастау немесе басқа билік 
орнына ауысу арқылы өз билігін 2024 
жылдан әрі ұзартуы әбден мүмкін.

зившихся цен на нефть и ухудшения отно-
шений страны с Западом, доминирование 
Путина над внутриполитическим ланд-
шафтом возросло. Победа, которая была 
предсказана многими, завершает концен-
трацию власти в его руках, предоставляя 
необходимое пространство для геополи-
тических и экономических маневров. Если 
Путин не примет иного решения и не пой-
дет на конституционные изменения, в 2024 
году Россия столкнется с необходимостью 
выбора другого лидера, что выдвигает 
на первый план проблему предстояще-
го транзита власти в стране. По мнению 
некоторых политических обозревателей, 
в течение своего четвертого и, вероятно, 
последнего срока Владимир Путин, скорее 
всего, подготовит своего преемника, и в 
качестве наиболее вероятного кандидата 
рассматривается человек, который будет 
назначен премьер-министром. По суще-
ству уже известно, что избранный прези-
дент объявит состав будущего правитель-
ства после своей инаугурации. С другой 
стороны, все еще остается возможность, 
что Путин может решить продлить свое 
правление после 2024 года, отменив огра-
ничение на сроки или перейдя на другую 
позицию во властной иерархии.



252

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ



253

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА 
КАЗАХСТАНА В СБ ООН

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҰҰ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНДЕ 
ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУІНІҢ НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕРІ 

Абулхаирхан Жунисбек*

31 января 2018 года ознаменовалось 
окончанием месячного председательства 
Казахстана в Совете Безопасности ООН 
(СБ ООН). Председательство Казахстана в 
важнейшем политическом органе мира в 
январе месяце стало кульминацией его не-
постоянного членства в СБ ООН и важной 
вехой в его стратегии по созданию пози-
тивного импульса для глобального мира 
и безопасности, а также для его между-
народной репутации. В настоящее время 
Казахстан известен как страна, которая на-
ходится на переднем крае дебатов о нерас-
пространении и приветствуется как «чест-
ный посредник», вовлеченный в усилия по 
решению некоторых из самых неотложных 
задач, стоящих перед миром, – от ядерной 
программы Ирана до гражданской войны 
в Сирии. Тем не менее, председательство 
не ограничивается лишь символическим 
значением, поскольку для Казахстана оно 
также являлось инструментом по продви-
жению национальных и региональных 
приоритетов через использование своего 
мандата для созыва заседаний и опреде-
ления повестки дня влиятельного совета, 
решения которого являются обязатель-
ными для всех государств-членов ООН. 
Соответственно, Казахстан, ставший пер-
вой страной в Центральной Азии, которая 
заняла эту позицию, определил в качестве 
приоритета ситуацию в Афганистане и во-
круг него, вызывающую большую обеспо-
коенность в контексте региональной без-
опасности, а также вопросы, связанные с 
нераспространением. В целом, в течение 
месяца Казахстан провел более 40 ме-
роприятий в форме заседаний, встреч и 
консультаций, в результате которых было 
принято четыре резолюции СБ ООН, два 

2018 жылы 31 қаңтарда Қазақстан-
ның Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік 
Кеңесінде (БҰҰ ҚК) бір ай көлемінде 
төрағалық ету мерзімі аяқталды. Қа-
зақстанның қаңтар айында әлемдегі ең 
маңызды саяси органда төрағалық етуі 
елдің БҰҰ ҚК тұрақты емес мүшелігінің 
шарықтау шегіне айналып, жаһандық 
бейбітшілік пен қауіпсіздік, сондай-ақ 
халықаралық беделі үшін оң серпін қа-
лыптастыру стратегиясында маңызды 
кезең болды. Қазіргі уақытта Қазақстан 
ядролық қаруды таратпау туралы пікір-
таластарда көш бастап, Иранның ядро-
лық бағдарламасы немесе Сириядағы 
азаматтық соғыс сияқты әлемдегі ең 
өзекті мәселелерді шешуге күш сала-
тын «адал делдал» ретінде танымал. 
Дегенмен, төрағалықтың маңыздылығы 
символизммен ғана шектеліп қалмай, 
шешімдері бүкіл БҰҰ-ға мүше мемле-
кеттер үшін міндетті болып табылатын 
ықпалды кеңестің күн тәртібін белгілеу 
және отырыстарға шақыру өкілеттік-
терін пайдалану арқылы Қазақстан үшін 
ұлттық және аймақтық басымдықтарды 
көтермелеу құралына айналды. Осыған 
орай бұл мәртебелі қызметтегі Орталық 
Азияның бірінші мемлекеті ретінде Қа-
зақстан аймақтық қауіпсіздік үшін үлкен 
алаңдаушылық туғызып отырған Ауған-
стан мен оның айналасындағы жағдайды 
және ядролық қаруды таратпау мәселе-
лерін басымдыққа алды. Жалпы алғанда, 
қаңтар айының ішінде Қазақстан сесси-
ялар, кездесулер және консультациялар 
түрінде 40-тан астам іс-шара өткізді, 
нәтижесінде төрт БҰҰ шешімі, екі пре-
зиденттік мәлімдеме және 12 баспасөз 
хабарламасы қабылданды.

* магистр, Центр перспективных исследований и разработок, Казахстан. abuzhunisbek@yahoo.com
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заявления Председателя и 12 заявлений 
для прессы.

Первое мероприятие председатель-
ства Казахстана состоялось 2 января 2018 
года, на котором постоянный представи-
тель Казахстана Кайрат Умаров очертил 
программу работы СБ ООН на январь. 
Эта программа была основана на про-
граммном обращении президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева к СБ ООН 
под названием «Концептуальное видение 
Казахстана по упрочению глобального 
партнерства для построения безопасного, 
справедливого и процветающего мира». В 
этом документе указываются следующие 
семь приоритетных областей: движение к 
миру, свободному от ядерного оружия; со-
здание условий для предотвращения угро-
зы глобальной войны и урегулирования 
локальных конфликтов; содействие миру, 
безопасности и развитию в Центральной 
Азии, включая Афганистан; содействие 
формированию глобальной антитерро-
ристической коалиции (сети) под эги-
дой ООН; содействие мирному развитию 
Африки; содействие достижению целей 
ООН в области устойчивого развития; и 
адаптация системы ООН к потребностям 
и реалиям XXI века. В рамках этой месяч-
ной программы состоялся ряд важных 
мероприятий. Основным событием пред-
седательства Казахстана был тематический 
брифинг высокого уровня под названием 
«Нераспространение оружия массового 
уничтожения (ОМУ): меры укрепления до-
верия», состоявшийся 18 января 2018 года 
под председательством президента На-
зарбаева. В действительности, нераспро-
странение является краеугольным камнем 
внешней политики Казахстана, и деятель-
ность, направленная на достижение мира, 
свободного от ОМУ, особо отмечена в 
Концепции внешней политики Казахста-
на и Стратегии «Казахстан-2050». Поэтому 
страна вновь привлекла внимание миро-
вого сообщества к этому вопросу, чтобы 
активизировать усилия по избавлению от 
ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 
году. Эту цель провозгласил президент 
Назарбаев на 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. Та-
ким образом, цель вышеупомянутого бри-

Қазақстан төрағалығының алғашқы 
іс-шарасы 2018 жылы 2 қаңтарда өтті, 
онда Қазақстанның Тұрақты өкілі Қай-
рат Омаров БҰҰ-ның қаңтар айындағы 
жұмыс бағдарламасын жариялады. Бұл 
бағдарлама Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың БҰҰ ҚК-не арнаған «Қауіпсіз, әділ 
және өркендеген әлем құру үшін жаһан-
дық серіктестікті нығайту жөніндегі Қа-
зақстанның тұжырымдамалық көзқа-
расы» атты саяси үндеуіне негізделген 
болатын. Бұл құжатта мынадай жеті 
бағытқа басымдық берілді: ядролық қа-
рудан азат әлемге қол жеткізу; жаһандық 
соғыс қаупін болдырмау және жергілікті 
жанжалдарды шешу үшін жағдай туғызу; 
Орталық Азиядағы, оның ішінде Ауған-
стандағы бейбітшілік, қауіпсіздік пен 
дамуды ілгерілету; БҰҰ қамқорлығымен 
жаһандық антитеррорлық коалицияның 
(желінің) қалыптасуын жеңілдету; Аф-
риканың бейбіт дамуына жәрдемдесу; 
БҰҰ-ның орнықты даму мақсаттарына 
үлес қосу; БҰҰ жүйесін ХХІ ғасырдың 
қажеттіліктеріне бейімдеу. Осы айлық 
бағдарламаның аясында бірқатар маңы-
зды оқиғалар орын алды. Қазақстан 
төрағалығының негізгі іс-шарасы 2018 
жылы 18 қаңтарда Президент Нұрсұл-
тан Назарбаевтың төрағалық етуімен 
өткізілген «Жаппай қырып-жою қаруын 
(ЖҚҚ) таратпау: сенім шаралары» атты 
жоғары деңгейдегі тақырыптық брифинг 
болды. Шындығында, таратпауды қол-
дау Қазақстанның сыртқы саясатының 
іргетасы болып табылады, себебі ЖҚҚ-
дан азат әлемге қол жеткізуге бағыт-
талған іс-әрекеттер Қазақстанның сы-
ртқы саясат тұжырымдамасында және 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында атап 
көрсетілген. Сондықтан, Қазақстан 2045 
жылға қарай, яғни БҰҰ-ның 100-жылдық 
мерейтойына орай ядролық қарудан 
азат әлемге қол жеткізуге бағытталған 
әрекеттерді күшейту мақсатында ха-
лықаралық қоғамдастықтың назарын 
осы мәселеге аударды. Бұл мақсат 2015 
жылы қыркүйекте өткен БҰҰ Бас Ассам-
блеясының 70 сессиясында Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев тарапынан жария-
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финга состояла в том, чтобы найти пути 
укрепления доверия во всем мире, чтобы 
государства больше не ощущали необхо-
димости развивать и обладать ОМУ для 
обеспечения своей безопасности. В тот же 
день Казахстан также провел специальное 
мероприятие высокого уровня, связанное 
с представлением проекта Кодекса пове-
дения для достижения мира, свободного от 
терроризма. В этом документе делается ак-
цент на социальном развитии для борьбы 
с бедностью и голодом, которые являются 
факторами, ведущими к радикализации. В 
этой связи Казахстан предложил создать 
специальный фонд ООН по устойчивому 
развитию, который будет финансировать-
ся государствами-членами ООН за счет 
перечисления 1% их годовых оборонных 
бюджетов.

Признавая свою ответственность в ка-
честве первой страны Центральной Азии, 
которая была избрана в СБ ООН, и то, что 
он председательствует в Комитете СБ ООН 
по Афганистану, Казахстан также уделил 
повышенное внимание афганской про-
блеме. По данным ООН, 2017 год признан 
самым кровопролитным годом в Афгани-
стане: были убиты или ранены более 18 
тыс. мирных жителей. Это самый высокий 
показатель с начала операции США «Несо-
крушимая свобода» в 2001 году. Продол-
жающееся ухудшение безопасности в Аф-
ганистане оказывает прямое негативное 
влияние на стабильность, безопасность 
и экономическое развитие Центральной 
Азии. Учитывая этот факт, 19 января 2018 
года Казахстан провел министерские де-
баты на тему «Построение регионального 
партнерства в Афганистане и Центральной 
Азии в качестве модели взаимозависимо-
сти безопасности и развития», чтобы вы-
разить соответствующую обеспокоенность 
стран региона и обсудить возможные ре-
шения. После мероприятия, в котором 
приняли участие министры иностранных 
дел государств Центральной Азии, Аф-
ганистана и членов СБ ООН, было при-
нято Заявление Председателя СБ ООН 
(S/PRST/2018/2). Документ привлекает 
внимание к следующим трем основным 
аспектам решения проблемы нестабиль-
ности в Афганистане: тесная связь между 

ланған болатын. Осы тұрғыда жоғарыда 
аталған брифингтің мақсаты мемлекет-
тер өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін ЖҚҚ дамытуға және иеленуге 
мұқтаж болмайтындай етіп бүкіл әлемде 
сенім ортасын қалыптастыру жолдарын 
табу болды. Сол күні Қазақстан Терро-
ризмнен азат әлемге қол жеткізу тәртібі 
кодексінің алғашқы жобасын ұсынуға 
байланысты жоғары деңгейдегі арнайы 
іс-шара өткізді. Бұл құжатта кедейлік, 
аштық және радикалдандыруға әкелетін 
факторларға қарсы тұру үшін әлеумет-
тік дамуға көңіл бөлінген. Осыған бай-
ланысты Қазақстан жылдық қорғаныс 
бюджеттерінің 1%-ын аудару арқылы 
БҰҰ-ның мүше-мемлекеттері тарапынан 
қаржыландырылатын орнықты дамуға 
арналған арнайы БҰҰ қорын құруды 
ұсынды.

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне сайланған 
Орталық Азиядағы бірінші ел ретінде 
жауапкершілікті мойнына алып, Ауған-
стан жөніндегі БҰҰ Комитетіне төраға-
лық еткен Қазақстан ауған мәселесіне де 
көңіл бөлді. БҰҰ-ның мәліметтері бой-
ынша, 2017 жыл 18 мыңнан астам бейбіт 
тұрғын опат болып, жараланғандықтан 
Ауғанстандағы ең ауыр жыл деп таныл-
ды. Бұл 2001 жылы АҚШ-тың «Мызғымас 
бостандық» операциясы басталғаннан 
бергі ең жоғары көрсеткіш болып табы-
лады. Ауғанстанда қауіпсіздік саласын-
дағы жалғасып жатқан құлдырау Орта-
лық Азияның тұрақтылығы, қауіпсіздігі 
және экономикалық дамуына тікелей 
теріс әсер етеді. Осы фактіні ескере оты-
рып, Қазақстан 2018 жылы 19 қаңтарда 
аймақтық мемлекеттердің тиісті алаңда-
ушылықтарын білдіріп, ықтимал шешім-
дерді талқылау үшін «Қауіпсіздік пен 
дамудың өзара тәуелділік үлгісі ретінде 
Ауғанстан мен Орталық Азияда өңірлік 
әріптестікті құру» тақырыбында мини-
стрлік деңгейіндегі пікірталастар өткізді. 
Орталық Азия мемлекеттері, Ауғанстан 
және БҰҰ мүшелерінің сыртқы істер 
министрлерінің қатысуымен өткізіл-
ген іс-шарадан кейін БҰҰ ҚК Басшысы 
мәлімдемесі (S/PRST/2018/2) қабыл-
данды. Құжатта Ауғанстандағы тұрақ-
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безопасностью и развитием; региональ-
ный подход к решению различных про-
блем; и комплексная стратегия развития, 
согласованная между структурами ООН. 
Стоит отметить, что в преддверии этого 
обсуждения Казахстан впервые за почти 
семь лет организовал трехдневный визит 
делегации СБ ООН в Афганистан, чтобы 
«получить обновленную информацию о 
сложившейся ситуации». Как отметил по-
мощник Генерального секретаря ООН по 
политическим вопросам Мирослав Енча, 
«хотя Совет ранее работал по Афганистану, 
акцент Казахстана на привязке ситуации в 
Афганистане к Центральной Азии откры-
вает новый взгляд на проблему».

Помимо программы работы СБ ООН 
на январь, подготовленной Казахстаном, 
работа Совета также включала регуляр-
ные заседания, такие как ежеквартальные 
открытые дебаты, проводившиеся 25 ян-
варя 2018 года, для обсуждения ситуации 
на Ближнем Востоке с упором на пале-
стино-израильский конфликт, а также не-
запланированные встречи, которые были 
созваны в ответ на чрезвычайные ситу-
ации в мире, такие как дискуссии о про-
тестах в Иране и ситуации на Корейском 
полуострове, состоявшиеся 5 и 10 января 
соответственно. Месячное председатель-
ство Казахстана завершилось визитом 
делегации СБ ООН в Вашингтон, где пред-
ставители 15 членов Совета встретились с 
президентом США Дональдом Трампом и 
посетили мемориальный музей Холокоста 
и объединенную базу «Анакостия-Бол-
линг».

В целом, Казахстан, находясь на перед-
нем крае многосторонней дипломатии и 
определяя повестку дня самого влиятель-
ного глобального органа, приобрел для 
себя заметное признание и статус, а также 
сумел привлечь внимание к своим прио-
ритетным вопросам со стороны некото-
рых из крупнейших мировых держав. Та-
ким образом, председательство в СБ ООН 
позволило Астане еще больше укрепить 
свою международную репутацию ответ-
ственного партнера по вопросам регио-
нальной и международной безопасности.

сыздықты жоюдың үш негізгі аспектіне 
назар аударылды: қауіпсіздік пен даму 
арасындағы тығыз қарым-қатынас; әр 
түрлі мәселелерді шешудегі аймақтық 
тәсіл; БҰҰ құрылымдары арасында жан-
жақты даму стратегиясы. Осы пікірталас 
алдында Қазақстанның жеті жыл ішінде 
алғаш рет «Ауғанстандағы жағдаймен 
етене танысу» үшін БҰҰ ҚК делегациясы-
ның Ауғанстанға үш күндік сапарын ұй-
ымдастырғанын атап өткен жөн. БҰҰ Бас 
хатшысының саяси мәселелер жөніндегі 
көмекшісі Мирослав Енчаның айтуынша, 
«Кеңестің Ауғанстан жөніндегі бұрынғы 
жұмысына қарамастан, Қазақстанның 
Ауғанстандағы ахуалды Орталық Ази-
ямен байланыстыруы осы мәселеге 
жаңа көзқараспен қарауға жол ашады».

Қазақстанның БҰҰ ҚК қаңтар айын-
дағы жұмыс бағдарламасынан бөлек, 
кеңес жұмысы сондай-ақ, Таяу Шығы-
стағы жағдайды, оның ішінде Изра-
иль-Палестина қақтығысын талқылау 
мақсатында 2018 жылы 25 қаңтарда өт-
кен тоқсан сайынғы ашық пікірталастар-
мен қатар, Ирандағы наразылықтар 
мен Корей түбегіндегі жағдай бойынша 
тиісінше 5 қаңтар мен 10 қаңтарда өткен 
пікірталастар сияқты әлемдегі төтенше 
жағдайларға жауап ретінде өткізілген 
жоспардан тыс кездесулерді қамтиды. 
Қазақстанның бір айлық төрағалығы БҰҰ 
ҚК делегациясының Вашингтонға сапа-
рымен аяқталды, онда 15 кеңес мүше-
сінің өкілдері АҚШ Президенті Дональд 
Трамппен кездесіп, Холокост мемориал-
дық мұражайына және Анакостия-Бол-
линг Ортақ базасына барды.

Жалпы алғанда, Қазақстан көп жақты 
дипломатиясының ең беделді халықа-
ралық институтының күн тәртібін бел-
гілеу және өзекті мәселелерге әлемнің 
жетекші державаларының назарын ау-
дару арқылы үлкен мәртебеге ие бол-
ды. Осыған байланысты БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесіндегі төрағалық Астанаға өңірлік 
және халықаралық қауіпсіздік мәселе-
леріндегі жауапты серіктес ретінде ха-
лықаралық беделін одан әрі нығайтуға 
мүмкіндік берді.
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ГОД ПРЕЗИДЕНТСТВА МИРЗИЁЕВА: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В УЗБЕКИСТАНЕ?

МИРЗИЕЕВТІҢ ПРЕЗИДЕНТ БОЛҒАНЫНА БІР ЖЫЛ: 
ӨЗБЕКСТАНДА НЕ ӨЗГЕРДІ? 

Абулхаирхан Жунисбек*

Прошло больше года с тех пор, как Шав-
кат Мирзиёев пришел к власти в Узбеки-
стане после смерти его давнего лидера Ис-
лама Каримова, который правил страной 
почти 25 лет. Первоначально Мирзиёев 
был назначен временным президентом, 
а затем, 4 декабря 2016 года, был избран 
президентом после досрочных президент-
ских выборов, получив 88,6% голосов. 
Многие эксперты были правы, предсказы-
вая плавный переход власти в стране. Од-
нако они не ожидали, что новый узбекский 
лидер, который 13 лет был премьер-мини-
стром при Каримове, начнет проводить 
радикальные реформы в экономическом 
секторе, а также во внутренней и внешней 
политике, которые многие пока рассма-
тривают как позитивные события. Среди 
них – реформы, направленные на либера-
лизацию экономики, улучшение связей с 
соседями Узбекистана и демократизацию 
всех сфер общественной жизни. При пра-
вильном осуществлении эти изменения 
могут иметь положительные последствия 
для Узбекистана и всего региона.

2 февраля 2017 года президент Мирзи-
ёев подписал указ об утверждении Стра-
тегии развития Узбекистана на 2017-2021 
годы, в которой изложены широкомас-
штабные реформы, охватывающие ши-
рокий спектр областей. Экономическая 
сфера является, пожалуй, той областью, 
где до сих пор происходили наиболее все-
объемлющие и далеко идущие структур-
ные изменения. Последние статистические 
данные показывают, что всего за один год 
новый президент инициировал и подпи-
сал почти 40 нормативных актов, направ-
ленных на либерализацию экономики, 
которая ранее страдала от доминирования 
государства и чрезмерного регулирова-

Өзбекстанды 25 жыл басқарған Ис-
лам Каримовтың қайтыс болуына бай-
ланысты Шавкат Мирзиеевтің билікке 
келгеніне бір жылдан аса уақыт болды. 
Мирзиеев бастапқыда уақытша прези-
дент болып тағайындаллып, кейін 2016 
жылы 4 желтоқсанда өткен кезектен тыс 
президенттік сайлауда 88,6% дауыспен 
президент болып сайланды. Көптеген 
сарапшылардың елдегі биліктің ешқан-
дай мәселесіз біртіндеп берілетініне қа-
тысты болжамы дұрыс болды. Дегенмен, 
Каримовтың басшылығында 13 жыл 
бойы премьер-министр болып қызмет 
еткен жаңа өзбек көшбасшысынан әлі 
күнге дейін көптеген адамдар тарапынан 
оң өзгерістер ретінде қарастырылатын 
экономика секторында, сондай-ақ ішкі 
және сыртқы саясатта түбегейлі рефор-
малар жүргізетінін күтпеген еді. Олар-
дың арасында экономиканы ырықтан-
дыру, Өзбекстанның көршілерімен 
қарым-қатынасты жақсарту, қоғамдық 
өмірдің барлық салаларын демократи-
яландыруға бағытталған реформалар 
бар. Егер тиісті түрде жүзеге асырылса, 
бұл өзгерістер Өзбекстан мен бүкіл ай-
маққа оң әсерін тигізуі мүмкін. 

2017 жылы 2 ақпанда Президент 
Мирзиеев көптеген салаларда ауқымды 
реформаларды қамтыған Өзбекстан-
ның 2017-2021 жылдарға арналған Даму 
стратегиясын мақұлдаған жарлыққа 
қол қойды. Экономикалық сала, бәл-
кім, осы күнге дейін ең жан-жақты және 
құрылымдық өзгерістер орын алған сала 
болып табылады. Соңғы статистикалық 
мәліметтер көрсеткендей, жаңа прези-
дент тек бір жылдың ішінде бұған дей-
ін мемлекеттің үстемдігінен және артық 

* магистр, Центр перспективных исследований и разработок, Казахстан. abuzhunisbek@yahoo.com
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ния. В этом множестве законов, введенных 
в действие новым узбекским правитель-
ством, особенно выделяется валютная 
реформа. Девальвация сделала нацио-
нальную валюту Узбекистана, сом, более 
конвертируемой. Полная конвертируе-
мость ожидается к 2019 году. Эта реформа 
вдохновила иностранных инвесторов, ко-
торые ранее сталкивались с трудностями 
при выводе своей прибыли, и положила 
конец многоуровневой системе обмена 
валюты, в которой черный рынок домини-
ровал над официальной экономикой. Эти 
экономические реформы уже приносят 
свои плоды. В качестве иллюстрации глава 
Государственного комитета по инвестици-
ям Азим Ахмедходжаев недавно сообщил, 
что в этом году страна привлекла 4,2 млрд. 
долл. иностранного капитала, в том числе 
3,7 млрд. долл. прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) по сравнению с 1,9 млрд. 
долл. ПИИ в 2016 году. Более того, в по-
следнем отчете Всемирного банка «Веде-
ние бизнеса» Узбекистан вошел в десятку 
стран, наиболее заметно улучшивших свои 
показатели в этом году. В результате страна 
поднялась с 87-го на 74-е место в глобаль-
ном рейтинге легкости ведения бизнеса в 
этом году.

Изменения были не менее драматич-
ными и во внешней политике Узбекиста-
на. При правлении Каримова внешняя 
политика страны в значительной степени 
основывалась на самодостаточности, ко-
торая отдавала приоритет национальному 
суверенитету над региональным сотруд-
ничеством, что делало уступки и компро-
миссы с соседними государствами трудной 
задачей. Нерешенные вопросы, связанные 
с территориальными спорами и водо-
пользованием, в отношениях Узбекистана 
с Таджикистаном и Кыргызстаном, часто 
приводили к закрытию границ, экономи-
ческим блокадам, таким как прекращение 
поставок газа и электроэнергии, и даже 
эпизодическим стычкам вдоль границ. Что 
же касается Мирзиёева, похоже, он готов 
отказаться от изоляционистской полити-
ки своего предшественника и улучшить 
отношения с региональными партнера-
ми. Фактически установление хороших и 
стабильных отношений с близлежащими 

қадағалаудан зардап шеккен экономи-
каны ырықтандыруға бағытталған 40-
қа жуық ережеге бастамашылық жасап, 
қол қойды. Өзбекстанның жаңа үкіметі 
енгізген көптеген заңдардың ішінде 
валюталық реформа ерекше назар ау-
дарады. Девальвацияның әсерінен Өз-
бекстанның ұлттық валютасы – сомды 
айырбастау мүмкіндігі артты. Толық ай-
ырбасталымдылық 2019 жылға қарай 
орын алады деп күтілуде. Бұл реформа 
бұрын пайдасын қайтару кезінде қиын-
дықтарға тап болған шетелдік инве-
сторларды шабыттандырды және ресми 
экономикада қара нарық басым болған 
валюталық айырбастаудың көп деңгей-
лі жүйесін тоқтатты. Бұл экономикалық 
реформалар қазірдің өзінде өз жемісін 
беріп жатыр. Мысалы, Инвестициялар 
жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
басшысы Әзім Ахмедходжаев жақында 
елге 4,2 млрд. доллар көлемінде шетел-
дік капиталдың, оның ішінде 3,7 млрд. 
долларлық тікелей шетелдік инвестици-
ялардың (ТШИ) тартылғанын мәлімдеді. 
2016 жылы ТШИ 1,9 млрд. долларды 
құраған болатын. Сонымен қатар, Дү-
ниежүзілік банктің соңғы Doing Business 
есебіне сәйкес, биылғы жылы Өзбекстан 
әлемдегі 10 реформа жасаушы елдердің 
тізіміне ілікті. Нәтижесінде, ел биылғы 
жылғы бизнес жүргізуге қолайлы ел-
дердің рейтингінде 87-ші орыннан 74-ші 
орынға көтерілді.

Өзбекстанның сыртқы саясатында 
орын алған өзгерістер де ауқымды бол-
ды. Каримовтың басшылығында елдің 
сыртқы саясаты көбінесе аймақтық ын-
тымақтастықтан гөрі ұлттық егемендікті 
басымдыққа ала отырып, көршілес мем-
лекеттермен келіссөздер мен компро-
миске келуді қиындатты. Өзбекстанның 
Тәжікстанмен және Қырғызстанмен қа-
рым-қатынастарында жер дауы мен суды 
пайдалануға қатысты шешілмеген мәсе-
лелер көбінесе шекараның жабылуына, 
газ және электр энергиясын тоқтату си-
яқты экономикалық тосқауылдарға, тіпті 
шекарадағы жиі қақтығыстарға әкеліп 
соқтырды. Екінші жағынан, Мирзиеев 
алдындағы президенттің оқшауланған 
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государствами занимает центральное ме-
сто в вышеупомянутой стратегии развития 
Узбекистана. Тот факт, что новоизбранный 
президент выбрал Туркменистан (6-7 мар-
та 2017 года) в качестве места назначения 
своего первого зарубежного визита, про-
демонстрировал важность, которую он 
придает укреплению региональных связей. 
За последние 14 месяцев его график был в 
основном заполнен встречами с лидерами 
центральноазиатских государств: он встре-
чался с президентом Казахстана шесть раз, 
а с президентами Туркменистана и Кыр-
гызстана – по три раза, реже выезжая за 
границу, а именно, дважды в Россию и по 
одному разу в США, Китай, Саудовскую 
Аравию, Турцию и Южную Корею. В ре-
зультате этого интенсивного взаимодей-
ствия с соседними государствами в отно-
шениях Ташкента с Бишкеком и Душанбе 
были достигнуты значительные прорывы. 
К примеру, в 2017 году была наконец-то 
проведена демаркация 85% границы меж-
ду Узбекистаном и Кыргызстаном протя-
женностью 1280 км, а оставшиеся 15%, 
как ожидается, будут окончательно согла-
сованы в ближайшем будущем. Мирзиёев 
также активно налаживает мосты с руко-
водством Таджикистана. Это видно по уве-
личению двустороннего товарооборота, 
который превысил 110 млн. долл. в 2017 
году, что почти в два раза больше по срав-
нению с 70 млн. долл. в 2016 году и в 10 
раз больше по сравнению с 10 млн. долл. 
в 2015 году. Повышение политического 
доверия между странами также привело 
к возобновлению прямого авиасообще-
ния между Ташкентом и Душанбе, которое 
было приостановлено с 1992 года, и упро-
щению визовых требований.

Получается, что усилия Узбекистана по 
улучшению отношений с соседними госу-
дарствами обеспечивают новое направле-
ние и новый импульс для регионального 
сотрудничества. 10-11 ноября 2017 года в 
Самарканде, втором по величине городе 
Узбекистана, прошла международная кон-
ференция по безопасности и устойчивому 
развитию в Центральной Азии под эгидой 
ООН. В ходе двухдневной встречи стороны 
договорились провести саммит лидеров 
пяти стран Центральной Азии в Астане в 

саясатынан бас тартып, аймақтық серік-
тестермен байланысын жақсартуға 
дайын көрінеді. Шын мәнінде, жақын 
маңдағы мемлекеттермен жақсы және 
тұрақты қарым-қатынас орнату Өзбек-
станның жоғарыда аталған даму страте-
гиясында маңызды орын алады. Жаңа-
дан сайланған президенттің 2017 жылы 
6-7 наурызда өзінің алғашқы шетелдік 
сапары ретінде Түрікменстанға баруы 
аймақтық байланыстарды нығайтуға 
берген маңыздылығын айқын көрсе-
теді. Соңғы 14 айда оның кестесі көбі-
несе Орталық Азия мемлекеттерінің 
басшыларымен кездесулерге толы 
болды: ол Қазақстан Президентімен 
алты рет, Түрікменстан және Қырғыз-
стан Президенттерінің әрқайсысымен 
үш рет кездесті. Ал шетелге әлдеқайда 
азырақ сапар шекті, атап айтқанда, екі 
рет Ресейге, АҚШ, Қытай, Сауд Араби-
ясы, Түркия және Оңтүстік Кореяға бір 
рет барды. Көршілес мемлекеттермен 
тығыз өзара әрекеттесудің нәтижесінде 
Ташкенттің Бішкек және Душанбамен 
қарым-қатынасында маңызды жетістік-
терге қол жеткізілді. Мысалы, Өзбек-
стан мен Қырғызстан арасындағы 1,280 
шақырымдық шекараның 85%-ы 2017 
жылы аяқталды, қалған 15%-ы жақын 
арада шешілетін болады. Мирзиеев 
сондай-ақ Тәжікстан басшылығына бел-
сенді қатысады. Бұл 2015 жылы 10 млн. 
доллар, 2016 жылы 70 млн. долларды 
құрап, 2017 жылы екі есеге жуық өсіп, 
110 млн. доллардан асқан екі жақты та-
уар айналымынан көрінеді. Елдер ара-
сында саяси сенімнің артуы Ташкент пен 
Душанбе қалалары арасында 1992 жыл-
дан бастап тоқтатылған тікелей рей-
стерді қайта жаңғыртуға және визалық 
талаптарды жеңілдетуге септгігін тигізді.

Өзбекстанның көрші елдермен қа-
рым-қатынасты жақсарту жөніндегі 
күш-жігері аймақтық ынтымақтастыққа 
жаңа бағыт пен жаңа серпін береді. 
2017 жылы 10-11 қарашада Өзбекстан-
ның екінші ірі қаласы Самарқанд қала-
сында Біріккен Ұлттар Ұйымының қол-
дауымен Орталық Азиядағы қауіпсіздік 
пен орнықты даму жөніндегі халықара-
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2018 году, накануне праздника Наурыз. По 
существу, это расширяющееся сотрудниче-
ство между государствами региона может 
помочь создать условия, необходимые для 
выстраивания общей повестки дня в Цен-
тральной Азии без влияния России и Китая. 
Представляется, что нынешняя готовность 
Ташкента к сотрудничеству в основном об-
условлена экономическими соображения-
ми. Учитывая его расположение в центре 
региона и наличие границ с остальными 
четырьмя центральноазиатскими государ-
ствами, Узбекистан может получить выго-
ду, став региональным торговым хабом.

Во внутренней политике Шавкат Мир-
зиёев предпринял ряд шагов в направле-
нии либерализации и защиты прав чело-
века. Это отмечают Human Rights Watch 
и Freedom House, которые в своих отче-
тах упоминают о некоторых позитивных 
шагах, сделанных в течение первого года 
правления Мирзиёева в деле улучшения 
ситуации с правами человека в стране. 
Среди положительных изменений – от-
крытие медийного пространства, конкрет-
ные шаги по ликвидации принудительного 
труда в сельском хозяйстве и решение от-
менить выездные визы, которые не позво-
ляют гражданам Узбекистана выезжать за 
границу без разрешения властей, начиная 
с 1 января 2019 года. Самая последняя 
инициатива была объявлена 23 декабря 
2017 года в обращении к узбекскому пар-
ламенту по итогам года. В своем выступле-
нии Мирзиёев объявил о своем плане уре-
зания полномочий Службы национальной 
безопасности, которая более четверти века 
контролировала многие аспекты жизни в 
Узбекистане, включая экономику, полити-
ческую и общественную сферы, нарушая, 
таким образом, принцип сдержек и про-
тивовесов. Эксперты видят в этом попытку 
усилить исполнительную ветвь власти по 
отношению к сильным силовым структу-
рам, чтобы обеспечить более эффектив-
ную реализацию программы реформ.

Подводя итоги, можно сказать, что Уз-
бекистан под властью Мирзиёева опре-
деленно изменился: реформы получили 
в основном положительные отзывы как 
внутри страны, так и за ее пределами. Хотя 
еще слишком рано прогнозировать, к чему 

лық конференция өтті. Екі күндік кездесу 
барысында тараптар 2018 жылы Наурыз 
мерекесі қарсаңында Астанада бес Ор-
талық Азия елінің көшбасшыларының 
саммитін өткізу туралы уағдаласты. Шын 
мәнінде, аймақ елдері арасындағы осы 
ынтымақтастықтың кеңеюі Ресей мен 
Қытайдың ықпалынсыз ортақ Орта-
лық Азия күн тәртібін құру үшін қажетті 
жағдайларды жасауға көмектесе алады. 
Ташкенттің қазіргі таңда ынтымақта-
стыққа дайын екендігі негізінен эконо-
микалық мәселелерге байланысты. Ай-
мақтың орталығында орналсқанын және 
Орталық Азиядағы басқа төрт мемлекет-
пен шектесетінін ескере отырып, Өзбек-
станның аймақтық сауда орталығы бола 
алатынын айтуға болады.

Ішкі саясатта Шавкат Мирзияев адам 
құқығын ырықтандыру мен қорғауға 
бағытталған бірқатар қадамдар жасады. 
Бұл туралы Human Rights Watch және 
Freedom House ұйымдары талдау жа-
саған болатын. Ааталған талдауларда  
Мирзиоев билігінің алғашқы жылында 
елдегі адам құқықтарын жақсарту бой-
ынша бірқатар оң қадамдар жасалға-
ты атап өтілді. Оң өзгерістер ретінде 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
ашықтығын, ауыл шаруашылығында 
мәжбүрлі еңбекті жоюдың нақты қа-
дамдарын және өзбек азаматтарының 
үкімет тарапынан рұқсатсыз елден кетуі-
не жол бермейтін шығу визаларын 2019 
жылдың 1 қаңтарынан бастап алып та-
стау туралы шешімді атауға болады. Ал, 
соңғы бастама Мирзияевтің 2017 жылы 
23 желтоқсанда Өзбек парламентінде 
сөйлеген сөзінде айтылды. Мирзияев өз 
сөзінде, ширек ғасыр бойы Өзбекстан-
дағы экономикалық, саяси және қоғам-
дық өмірді қамтыған көптеген салалар 
бойынша қатаң бақылау жасап билікті 
бөлісу қағидасын бұзап келген Ұлттық 
қауіпсіздік қызметінің өкілеттіктерін 
шектеу туралы жоспарын жариялады. 
Сарапшылар бұны ағымдағы реформа-
ларды неғұрлым тиімді жүзеге асыру 
үшін, күшті қауіпсіздік құрылымдарына 
қарағанда үкіметтің атқарушы билігін 
күшейту әрекеті ретінде қарастырады.
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эти перемены в конечном счете приведут 
страну, недавние усилия президента Мир-
зиёева по пересмотру контрпродуктивных 
практик уже выглядят многообещающими.

Қорытып айтқанда, Мирзоевтің бас-
шылығындағы Өзбекстан ел іші-сы-
ртында оң бағаланған реформалар 
аясында айтарлықтай өзгерді. Бұл өз-
герістердің елді қандай бағытқа бұраты-
нын болжауға әлі ерте болғанына қара-
мастан, Президент Мирзоевтің бұрынғы 
олқылықтарды қайта түзету жолындағы 
күш-жігері үміт күттіреді.       



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 

ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ОҚИҒАЛАР 
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ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ: 
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАРҒА АШЫҚ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК: 
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ  

Гульнар Надирова*

В современном академическом сооб-
ществе публикации являются средством 
коммуникации в исследовательской среде, 
а также между учеными и теми потреби-
телями, которые заинтересованы в ре-
зультатах их исследований. В то же время, 
публикуя результаты своих исследований, 
авторы достигают как высоких целей про-
движения научного прогресса, так и более 
прагматичных целей защиты своей интел-
лектуальной собственности и получения 
своей индивидуальной репутации путем 
цитирования. Для многих ученых публи-
кации превратились в требования, от вы-
полнения которых зависит их дальнейшая 
карьера.

Традиционно результаты всех видов ис-
следований публиковались и продолжают 
публиковаться в научных рецензируемых 
бумажных журналах и материалах кон-
ференций. Однако появление Интернета 
и цифровых технологий произвело рево-
люционные изменения в процессе публи-
кации научной информации (как и любой 
другой информации в целом). Появился 
новый формат – журналы открытого до-
ступа, которые имеют ряд отличий от тра-
диционных типов публикаций.

Публикация открытого доступа опре-
деляется как цифровая, онлайновая ин-
формация, свободная от большинства 
ограничений, связанных с авторскими 
правами и лицензиями. В отличие от тра-
диционных журналов, журналы открыто-
го доступа не взимают плату за подписку 
или за просмотр. Авторы, их агентства 
или финансирующие организации платят 
за «открытый доступ», чтобы сделать его 
бесплатным для читателей. В результате 
ряда исследований было доказано, что 
публикации в журналах открытого доступа 

Қазіргі академиялық қоғамдастықта 
жарияланымдар зерттеу ортасында, 
сондай-ақ ғалымдар мен олардың ғылы-
ми зерттеу нәтижелеріне қызығушылық 
танытқан оқырмандар арасында байла-
ныс құралы болып табылады. Сонымен 
қатар, ғылыми зерттеу нәтижелерін 
жариялау арқылы авторлар ғылыми 
жетістіктерді жетілдірудің жоғары мақ-
саттарын және зияткерлік меншікті 
қорғау мен сілтеме арқылы беделге ие 
болудың прагматикалық мақсаттарын 
жүзеге асыруда. Көптеген ғалымдар үшін 
мақала жариялау талапқа айналды және 
олардың болашақ мансабы осы талап-
тардың орындалуына байланысты.

Дәстүрлі түрде бүкіл ғылыми зертте-
улердің нәтижелері рецензияланатын 
ғылыми журналдар мен конференция 
материалдарында жарияланып келеді. 
Дегенмен, интернет пен сандық тех-
нологиялардың пайда болуы ғылыми 
ақпараттарды (және жалпы басқа да 
ақпаратты) жариялау үдерісіне револю-
циялық өзгеріс алып келді. Осылайша, 
жарияланымдардың дәстүрлі түрлері-
нен бірқатар айырмашылықтары бар 
ашық қолжетімді журналдар сияқты 
жаңа формат пайда болды.

Ашық қолжетімді жарияланым көпте-
ген авторлық құқық пен лицензия шек-
теулерінен босатылған сандық, онлайн 
ақпарат болып табылады. Дәстүрлі жур-
налдармен салыстырғанда ашық қол-
жетімді журналдар абоненттік төлемді 
немесе бір реттік оқылым үшін төлем 
талап етпейді. Авторлар, олардың агент-
тіктері немесе қаржы ұйымдары оқы-
рмандарға тегін оқу мүмкіндігін ұсыну 
мақсатында «ашық қолжетімділік» үшін 
ақы төлейді. Бірқатар зерттеу нәтиже-
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просматриваются чаще, чем публикации в 
традиционных журналах. Соответственно, 
это может привести к большему количе-
ству ссылок и увеличению индекса Хирша, 
который является показателем продуктив-
ности ученого.

Очевидным преимуществом журналов 
открытого доступа для читателей и библи-
отек является то, что нет необходимости 
платить за отдельную статью или подпи-
ску на журнал. Это важно для исследова-
телей из стран с низким уровнем дохода. 
Открытый доступ может помочь ученым 
из таких стран стать частью международ-
ного исследовательского сообщества. 
Важными преимуществами публикаций 
открытого доступа, наряду с повышенной 
доступностью и заметностью, является бо-
лее короткое время публикации по срав-
нению с журналами закрытого доступа. 
Исследования показывают, что число чи-
тателей также постоянно увеличивается. С 
социальной точки зрения предполагается, 
что, если информация и идеи бесплатны, 
они способствуют повышению качества 
исследований и образования, а также эко-
номическому росту. Открытый доступ не 
ограничен академическим миром. Пред-
приятия и бизнес-структуры также име-
ют доступ к результатам исследований, 
которые могут помочь им внести вклад 
в экономический рост и развитие эконо-
мики знаний, что приведет к большему 
экономическому эффекту. Наконец, если 
финансирование исследований поступа-
ет из государственного кошелька, то есть 
от налогоплательщиков, утверждают сто-
ронники открытого доступа, то почти все 
члены общества должны иметь право на 
научную информацию, полученную в ре-
зультате этих исследований. Правда, не 
каждое правительство в мире полностью 
поддерживает НИОКР; например, прави-
тельства Японии и Швейцарии оплачи-
вают только около 10% расходов. В таких 
случаях возможности публикации резуль-
татов исследований, проведенных по зака-
зу корпораций, безусловно, ниже.

Если правительственные учреждения 
или профессиональные сообщества не 
субсидируют журналы открытого доступа, 
то сами авторы должны оплачивать пу-

леріне сәйкес, ашық қолжетімді жур-
налдардағы мақалалар дәстүрлі журнал-
дарда жарияланғандарға қарағанда жиі 
оқылады. Тиісінше, бұл сілтеме санының 
ұлғаюына және ғалымдардың жұмысы-
ның көрсеткіші болып табылатын h-ин-
дексінің артуына әкелуі мүмкін.

Оқырмандар мен кітапханалар үшін 
ашық қолжетімді журналдардың басты 
артықшылығы – бір мақала оқу немесе 
журналға жазылу үшін ешқандай төлем 
талап етілмейді. Бұл табыс деңгейі төмен 
елдердегі ғылыми зерттеушілер үшін 
маңызды. Ашық қолжетімділік мұн-
дай елдердегі ғалымдарға халықара-
лық зерттеу қоғамдастығына қатысуға 
көмектеседі. Ашық қолжетімді жарияла-
нымдардың маңызды артықшылықтары 
ретінде қолжетімділік пен көріну мүм-
кіндігінің артуын және ашық қолжетімді 
емес журналдармен салыстырғанда жа-
риялау уақытының қысқалығын атауға 
болады. Зерттеулер оқырмандардың 
саны үнемі өсіп келе жатқанын көр-
сетеді. Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, 
ақпарат пен идеяларға еркін қол жеткізу 
ғылыми зерттеулерді, білім беру деңгей-
ін және экономикалық өсуді жақсартуға 
ықпал етеді. Ашық қолжетімділік акаде-
миялық әлеммен шектелмейді. Кәсіпо-
рындар мен бизнес құрылымдар да 
зерттеу нәтижелеріне қол жеткізе ала-
ды. Бұл олардың экономикалық өсуге 
және білім экономикасының дамуына 
үлес қосуын қамтамасыз етеді, осылай-
ша экономикалық тиімділікті арттырады. 
Ашық қолжетімділікті қолдаушылар-
дың пікірінше, егер ғылыми зерттеу-
лер мемлекеттік қазынадан, яғни салық 
төлеушілердің есебінен қаржыланды-
рылатын болса, онда қоғамның барлық 
мүшелері осы зерттеулерден алынған 
ғылыми ақпаратқа қол жеткізу құқығына 
ие болуы керек. Алайда, әлемдегі бар-
лық үкіметтер ғылыми-зерттеу жұмыста-
рын толық қолдай бермейді. Мысалы, 
Жапония мен Швейцария үкіметтері тек 
10%-ға жуығын ғана төлейді. Осындай 
жағдайларда корпорациялардың тапсы-
рысы бойынша жасалған ғылыми-зерт-
теу нәтижелерін жариялау мүмкіндігі 
төмен болатыны сөзсіз.



267

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

бликацию своих статей в журналах, при-
чем некоторые эксперты приводят такие 
цифры, как 1-3 тыс. долларов за статью в 
серьезном журнале открытого доступа. 
Кроме того, на предварительной стадии 
процесса рецензирования статьи взима-
ется сбор за ее обработку. Тем не менее, 
некоторые журналы открытого доступа 
предлагают скидку или не взимают плату 
за статьи, представленные авторами из 
стран с низким уровнем дохода.

Однако следует признать, что сегод-
няшние подписные журналы, которые 
публикуются в традиционном формате, 
все еще имеют более высокий уровень 
престижа и ценности в соответствии с их 
импакт-фактором. Многие журналы от-
крытого доступа значительно повысили 
свою репутацию и публикуют свежий 
контент на новые темы с инновационны-
ми подходами, в то время как печатные 
журналы с устоявшимися традициями, 
опытом и определенной степенью пре-
дубеждений иногда могут сузить возмож-
ности для публикации предварительных 
или слишком инновационных материалов. 
Тем не менее, многие исследователи и чи-
татели не осмеливаются публиковать или 
рассматривать журналы открытого досту-
па, потому что они ставят под сомнение 
качество опубликованных работ. Для этого 
недоверия есть определенные основания. 
Поскольку такие журналы должны покры-
вать свои расходы, а значительную часть 
их доходов составляют сборы за публика-
цию, они могут захотеть опубликовать как 
можно больше статей, что отрицательно 
влияет на общее качество. Кроме того, су-
ществуют компании, занимающиеся рас-
пространением информации в Интернете, 
или хищные журналы, которые в основ-
ном взимают деньги за размещение ис-
следований в Интернете.

Журналы открытого доступа не всег-
да имеют этап рецензирования, как при-
знанные печатные журналы со строгими 
критериями качества и опытными рецен-
зентами. В этой ситуации целесообраз-
ным представляется формат журналов, 
объединяющий обе версии публикаций. 
Поэтому некоторые издатели создали ги-
бридную систему уровней публикаций. Так 

Егер мемлекеттік органдар неме-
се кәсіби қауымдастықтар ашық қол-
жетімді журналдарды қолдамайтын 
болса, онда авторлар өздерінің мақа-
лаларын басылымдарда жариялау үшін 
ақы төлеуге тиіс. Кейбір сарапшылардың 
мәліметінше, беделді ашық қолжетімді 
журналда мақала жариялау құны 1000-
3000 доллар болуы мүмкін. Сондай-ақ, 
мақаланы алдын-ала қарау кезеңінде 
төленетін мақаланы өңдеу ақысы да бар. 
Дегенмен, кейбір ашық қолжетімді жур-
налдар табысы төмен елдердің автор-
лары ұсынған мақалалар үшін жеңілдік 
жасайды немесе ешқандай төлем талап 
етпейді.

Дегенмен бүгінгі таңда дәстүрлі фор-
матта шығатын журналдар импакт-фак-
торына сәйкес әлі де жоғары бедел-
ге ие екенін атап өткен жөн. Көптеген 
ашық қолжетімді журналдар беделін 
айтарлықтай жақсартты және жаңашыл 
тәсілдермен жаңа тақырыптар бойынша 
мақалалар жариялап келеді. Ал дәстүр-
лері мен тәжірибелері қалыптасып 
қалған біраз ағат пікір ұстанатын баспа 
журналдар кей кездерде сынау жұмы-
стары немесе тым жаңашыл материал-
дарды жариялау мүмкіндіктерін шектей-
ді. Дегенмен, көптеген зерттеушілер мен 
оқырмандар жарияланған жұмыстың 
сапасына күмәнданғандықтан, ашық 
қолжетімді журналдарда мақала жа-
риялауға бел буа бермейді. Бұл сенім-
сіздіктің белгілі себептері бар. Бұл жур-
налдар шығындарын өздері өтеуге тиіс 
болғандықтан және табыс көзінің басым 
бөлігі жариялау ақысынан келгендіктен, 
мүмкіндігінше көп мақала жариялауы 
мүмкін. Ал бұл жалпы сапаға кері әсерін 
тигізуі ықтимал. Бұдан басқа, интернетте 
ақшалай қаражат үшін кез келген мақа-
ланы жариялай беретін компаниялар 
немесе журналдар да баршылық.

Ашық қолжетімді журналдар әрдай-
ым қатаң сапа өлшемдері мен тәжіри-
белі рецензиялаушылары бар қа-
лыптасқан баспа журналдары сияқты 
сараптамалық деңгейіне ие бола бер-
мейді. Бұл жағдайда басылымдардың 
екі нұсқасын біріктіретін журналдардың 
форматы дұрыс шешім болып көрінеді. 
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называемый «золотой открытый доступ» 
означает, что после публикации статьи в 
традиционном журнале ее окончательная 
версия будет в свободном доступе непо-
средственно на веб-сайте журнала. Дру-
гой вариант заключается в том, что изда-
тели дают авторам возможность выбрать, 
хотят ли они опубликовать свою статью 
бесплатно традиционным способом с до-
ступом для подписчиков, или заплатить 
комиссию за выставление статьи в откры-
том доступе. Большинство академических 
обществ продолжают публиковать свои 
журналы одновременно в печатном виде 
и в Интернете, взимая плату за «печать по 
требованию».

Наряду с такой практикой открытый 
доступ также часто рассматривается как 
решение сложных ситуаций с периоди-
ческими изданиями, когда многие библи-
отеки вынуждены сокращать подписку 
на журналы из-за повышения цен, или в 
другой редкой, но возможной ситуации, 
когда журнал вынужден прекращать при-
ем статей для публикации из-за большого 
количества накопленных материалов. Тем 
не менее, публикация академических тру-
дов является дорогостоящей услугой. Экс-
перты считают, что любые появляющиеся 
модели должны быть экономически ста-
бильными, чтобы иметь шансы на успеш-
ное развитие, а система открытого доступа 
пока не обеспечивает стабильного и ощу-
тимого дохода для издателей. Между тем, 
мало кто знает, что издательская система 
– это крупный бизнес, который зарабаты-
вает много денег благодаря публикациям 
исследователей; некоторые эксперты оце-
нивают прибыль издателей в более чем 
35%. Поэтому политика в отношении пу-
бликаций, которая не гарантирует стабиль-
ный доход, вряд ли будет существовать в 
течение длительного времени.

Сторонники открытого доступа к науч-
ной литературе часто с оптимизмом изо-
бражают ее как окончательную и неизбеж-
ную модель академической издательской 
деятельности, но, очевидно, это лишь один 
из возможных вариантов ее развития, 
который будет и дальше эволюциониро-
вать в поисках новых решений, путей и 
возможностей для исследователей. В Ка-

Сондықтан, кейбір баспагерлер гибрид-
тік басылым жүйесін жасады. «Алтын 
ашық қолжетімділік» жүйесіне сәйкес, 
мақала дәстүрлі журналда жарияланған-
нан кейін оның соңғы нұсқасы жур-
нал веб-сайтынан тікелей қолжетімді 
болады. Сонымен қатар, баспагерлер 
авторларға мақалаларын абоненттік 
қолжетімділікпен дәстүрлі түрде тегін 
жариялауды немесе ашық қолжетімділік 
ортасында мақалаларды барлық 
адамдарға қолжетімді ету үшін комисси-
ялық негізде ақы төлеуді ұсынады. Көп-
теген академиялық қауымдастықтар өз 
журналдарын басып шығарады, әрі ин-
тернетте жариялап отырады, сондай-ақ 
«сұраныс бойынша басып шығару» үшін 
ақы алады.

Сонымен қатар, көптеген кітапхана-
лар бағаның өсуіне байланысты жур-
налға жазылуды қысқартуға мәжбүр 
болған жағдайда немесе журналдар 
көп материалдың жиналуына байла-
нысты мақала қабылдауды тоқтатуға 
мәжбүр жағдайда ашық қолжетімділік 
мерзімді басылымдарға қатысты күрделі 
жағдайларды шешудің жолы ретінде 
қарастырылады. Дегенмен, академи-
ялық басылым – бұл қымбат қызмет. Са-
рапшылардың пайымдауынша, кез-кел-
ген жаңа үлгілер табысты даму үшін 
экономикалық тұрғыдан тұрақты болуы 
керек және ашық қолжетімділік жүйесі 
әзірге баспагерлерге тұрақты табыс әке-
ле алмайды. Сонымен қатар, баспа жүй-
есі зерттеушілердің мақалалары арқа-
сында көп ақша табатын кең ауқымды 
бизнес екенін көп адам біле бермейді. 
Кейбір сарапшылардың болжамы бой-
ынша, баспагерлердің табатын пайдасы 
35%-дан асады. Демек, тұрақты табысқа 
кепілдік бермейтін баспа саясаты ұзақ 
уақыт бойы өмір сүре алмайды.

Ғылыми әдебиетке ашық қол-
жетімділікті қолдаушылар көбінесе оны 
академиялық басылым үшін түпкілікті 
және сөзсіз үлгі ретінде көреді. Бірақ 
бұл баспа қызметін дамытудағы ықти-
мал нұсқалардың бірі ғана болып та-
былады және зерттеушілер үшін жаңа 
шешімдерді, жолдарды және мүмкін-
діктерді іздестіруде одан әрі дамитын 
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захстане многие академические журналы 
используют гибридную форму публика-
ций, то есть имеют подписную бумажную 
версию журнала и электронный веб-сайт 
с открытым доступом к опубликованным 
статьям. Что касается зарубежных журна-
лов, казахстанские пользователи находятся 
в тех же условиях, что исследователи и чи-
татели из других стран мира.

болады. Қазақстанда көптеген академи-
ялық журналдар гибридтік басылым түр-
лерін қолданады, яғни журналдың қағаз 
нұсқасы мен жарияланған мақалаларға 
ашық қолжетімділікті қамтамасыз ететін 
электрондық сайты бар. Шетелдік жур-
налдарға келетін болсақ, қазақстандық 
пайдаланушылардың жағдайы әлемнің 
басқа елдерінің зерттеушілері мен оқыр-
мандарының жағдайымен бірдей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ 
В КАЗАХСТАНЕ

ҚАЗАҚСТАНДА БІЛІМ БЕРУ РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ 
НӘТИЖЕЛЕРІ   

Гульнар Надирова*

Социальная ответственность образова-
ния в Казахстане, да и во всем мире, ста-
новится все более очевидной и требует 
учета новых условий. Чем раньше придет 
осознание необходимости преобразова-
ний, тем больше шансов, что казахстанская 
система образования не останется в сторо-
не от глобального прогресса.

В 2018 году Министерство образования 
и науки Казахстана выделило 53 594 госу-
дарственных образовательных гранта для 
студентов. Глядя на распределение выде-
ленных грантов, становится очевидным, 
что приоритет отдается специальностям 
технических наук. Например, львиная доля 
грантов, или 20 439, была выделена для тех-
нических специальностей, в то время как 
медицинские специальности, естествен-
нонаучные специальности и педагогиче-
ские специальности получили 8167, 3161 
и 2700 грантов соответственно. Сельскохо-
зяйственные, социальные и гуманитарные 
науки также не остались без государствен-
ной поддержки, но в гораздо меньшем 
объеме. Это понятно, так как в первую 
очередь стране нужны инженеры, учителя 
и врачи. Ряд специальных образователь-
ных программ, таких как «Серпин-2050» 
в рамках государственной инициативы 
«Молодежь Мангилик ел – индустрии», 
направлены на решение этой задачи. Про-
грамма нацелена на предоставление гран-
тов молодежи из трудоизбыточных южных 
регионов страны на обучение в средних и 
высших учебных заведениях северных, за-
падных и восточных регионов Казахстана, 
испытывающих недостаток рабочей силы, 
с целью снижения безработицы и предот-
вращения нехватки кадров в педагогиче-
ской, технической и сельскохозяйственной 

Қазақстанда және бүкіл дүние жүзін-
де білім берудің әлеуметтік жауапкер-
шілігі барған сайын айқындалып, жаңа 
жағдайларды ескеруді талап етуде. Өз-
герістердің қажеттілігі неғұрлым тезірек 
аңғарылса, қазақстандық білім беру 
жүйесінің жаһандық прогрестен қалмау 
мүмкіндігі соғұрлым артады. 

2018 жылы Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі студент-
терге 53,594 мемлекеттік білім грантын 
бөлді. Гранттардың бөлінуіне қарағанда 
техникалық мамандықтарға басымдық 
берілгенін байқауға болады. Мәселен, 
стипендиялардың қомақты үлесі – 20,439 
техникалық мамандықтарға бөлінген 
болса, медициналық мамандықтар, жа-
ратылыстану ғылымдары мамандықтары 
және оқыту мамандықтарына сәйкесін-
ше 8,167, 3,161 және 2,700 грант бөлінді. 
Ауылшаруашылық, әлеуметтік және гу-
манитарлық ғылымдар да әлдеқайда аз 
мөлшерде болса да мемлекеттік қолда-
уға ие болды. Бұл түсінікті жағдай, өйткені 
ең алдымен елге инженерлер, мұғалім-
дер және дәрігерлер қажет. «Мәңгілік 
ел жастары – индустрияға» мемлекеттік 
бастамасы аясында «Серпін-2050» си-
яқты арнайы білім беру бағдарламалары 
осы мақсатқа бағытталған. Бағдарлама 
жұмыссыздық деңгейін төмендету және 
педагогикалық, техникалық және ауыл 
шаруашылығы салаларында қызметкер-
лердің жетіспеушілігін болдырмау мақ-
сатында Қазақстанның еңбек күші артық 
оңтүстік облыстарының жастарына елдің 
еңбек күші жетіспейтін солтүстік, батыс 
және шығыс өңірлеріндегі орта және 
жоғары оқу орындарында грант беруді 
көздейді. Сонымен қатар, облыстық мен 
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сферах. Кроме того, акиматы областей и го-
родов также активно участвуют в процес-
се подготовки кадров для своих нужд. Аки-
мат Астаны, например, выделил средства 
на 1000 грантов для выпускников школ по 
медицинским, архитектурно-строитель-
ным, IT и инженерным специальностям, а 
также учителей, способных преподавать 
на английском языке. Акиматом Атырау-
ской области выделено 222 образователь-
ных гранта на обучение 178 учителей, 35 
врачей и 9 ветеринаров.

Однако эксперты и аналитики счита-
ют, что сегодня Казахстану нужно больше 
профессионалов в области прикладных 
технологий и услуг, чем дипломированные 
инженерно-технические, научные и адми-
нистративные работники. Министерство 
труда и социальной защиты населения 
провело опрос более 3700 работодателей 
и выяснило, что более 95% спроса прихо-
дится на специальности низкой и средней 
квалификации. В то же время 90% руко-
водителей, испытывающих трудности с 
заполнением вакансий, объясняют эту си-
туацию либо отсутствием персонала с не-
обходимой квалификацией, либо низким 
уровнем подготовки. В этой связи следует 
поддерживать и расширять охват молоде-
жи профессионально-техническим обра-
зованием в колледжах. Хотя современная 
молодежь склонна считать техническое 
образование менее престижным и вос-
требованным, чем высшее образование, 
новые факты или аргументы полностью 
опровергают эту оценку. Германия, напри-
мер, имеет высокоэффективную систему 
профессионально-технической подготов-
ки кадров (ПТПК). Это очень распростра-
ненный способ приобрести навыки и по-
строить успешную карьеру. К примеру, в 
2016 году почти половина населения Гер-
мании, или 47,2%, получила официальную 
профессиональную квалификацию. В 2017 
году 1,3 млн. студентов стали участниками 
программы ПТПК. Эта система дает Гер-
мании огромные экономические выгоды, 
поскольку она помогает минимизировать 
безработицу среди молодежи до 6,4%, что 
является одним из самых низких показа-
телей в Европейском союзе. Что касается 

қалалық әкімдіктер де өз қажеттіліктері 
үшін кадрлар даярлау процесіне бел-
сенді түрде қатысуда. Мысалы, Астана 
әкімдігі медицина, архитектуралық ди-
зайн, IT және инженерлік мамандықтар 
бойынша мектеп түлектеріне, сондай-ақ 
ағылшын тілінде оқытатын оқытушы-
ларға 1000 грант бөлді. Атырау облы-
сының әкімдігі 178 мұғалім, 35 дәрігер 
және 9 ветеринарды даярлау үшін 222 
білім грантын бөлді. 

Дегенмен, мамандар мен сарапшы-
лардың пайымдауынша, бүгінгі күні Қа-
зақстан «ақ жағалы» қызметкерлерден 
гөрі қолданбалы технологиялар мен 
сервис саласындағы кәсіби мамандарды 
көбірек қажет етеді. Қазақстан Респу-
бликасы Еңбек және халықты әлеумет-
тік қорғау министрлігі 3,7 мыңнан астам 
жұмыс беруші арасында сауалнама 
жүргізіп, сұраныстың 95%-дан астамы 
төмен және орта біліктілік мамандықта-
рына байланысты екендігін анықтады. 
Сонымен қатар, бос жұмыс орында-
рын толтыруда қиындыққа тап болған 
менеджерлердің 90%-ы бұл жағдайды 
қажетті біліктілігі бар қызметкерлердің 
жетіспеушілігімен немесе білім берудің 
төмен деңгейімен түсіндіреді. Осыған 
байланысты, колледждердегі кәсіптік 
білімге жастарды тарту және қолдау қа-
жет. Қазіргі заманғы жастар техникалық 
білім беруді жоғары білімге қарағанда 
азырақ беделге және сұранысқа ие деп 
санаса да, жаңа фактілер немесе дәлел-
дер бұл тұжырымды толығымен жоққа 
шығарады. Мысалы, Германияда кәсіптік 
білім беру мен оқытудың (КББО) тиімді 
жүйесі бар. Бұл дағдыларды игеру мен 
табысты мансапты қалыптастырудың өте 
қарапайым тәсілі. Мысалға, 2016 жылы 
неміс халқының 47,2%-ы ресми кәсіби 
біліктілікке ие болды. 2017 жылы КББО 
бағдарламасына 1,3 млн. студент кірді. 
Бұл жүйе Германияға зор экономикалық 
пайда әкеледі, өйткені ол жастардың 
жұмыссыздығын 6,4%-ға дейін азайтуға 
көмектеседі. Бұл Еуропалық Одақтағы ең 
төмен көрсеткіштердің бірі. Швейцария-
да болса, 70-тен астам алдыңғы қатарлы 
техникалық мектептерді біріктіру және 
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мамандандыру арқасында 1997 жыл-
дан бері сегіз қолданбалы ғылымдар 
университеті пайда болды. Олар жалпы 
кәсіптік білім беру элементтерін практи-
када біріктіреді және өмір бойы оқыту 
аясында мамандарға арнайы бағдарла-
малар ұсынады. 

Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі жас, жыныс, 
тұрғылықты жері бойынша немесе басқа 
параметрлер бойынша жұмысшы ма-
мандықтарын алу үшін ешқандай шек-
теулер жоқ деп мәлімдейді. Техникалық 
және кәсіптік білім беру (ТКББ) жүйесін 
одан әрі тартымды етіп, нарықты қа-
жетті мамандармен толтыру үшін 2017 
жылы Қазақстанда «Жалпыға бірдей те-
гін кәсіптік-техникалық білім беру» жо-
басы іске қосылды. Бұл жоба жергілікті 
және республикалық бюджет қаражаты 
есебінен оқып жатқан түлектерге үш 
жұмысшы мамандығын алуға мүмкіндік 
береді. Қазақстанда білікті жұмыс күші 
үшін 86,5 млрд. теңге жұмсалады деп 
күтілуде. Аталған бағдарламада студент-
терге оқу ақысы, жол ақысы, жатақхана, 
стипендия және тегін біржолғы тамақта-
ну секілді әлеуметтік көмектер қара-
стырылған. Алайда, жоғары лауазымды 
тұлғалардың айтуы бойынша, барлық уә-
делерге қарамастан халық алғашқы жұ-
мысшы мамандығын тегін алуға ұмтыл-
май, пассивті болып қалуда. Әлеуметтік 
сауалнама көрсеткендей, сауалнамаға 
қатысқандардың 91,4%-ы кәсіптік-техни-
калық білім алуды жоспарламайды, ха-
лықтың тек 22%-ы ғана ТКББ-ны беделді 
деп санайды. 

Дегенмен, Қазақстанда кәсіптік 
білім беру жүйесіне қатысты бірқатар 
алаңдаушылық бар. Мысалы, колледж-
дердің жеткіліксіздігі, ескірген техника 
және тиімсіз стипендия. Сонымен қа-
тар, ТКББ-дегі ең танымал техникалық 
курстар көбінесе ақылы болғандықтан, 
жағдайы төмен отбасылардан шыққан 
жастар үшін қол жетімсіз болып табы-
лады. Беделді ұлттық кәсіптік білім беру 
жүйесін құру тек экономикалық ынта-
ландыруды ғана емес, сонымен қатар 
мәдениет пен құндылықтар жүйесінде 

Швейцарии, то с 1997 года из-за объеди-
нения и специализации более 70 передо-
вых технических школ появилось восемь 
университетов прикладных наук. Они со-
четают элементы общего профессиональ-
но-технического образования с практикой 
и предлагают специализированные про-
граммы для профессионалов в рамках об-
разования на протяжении всей жизни.

Министерство образования и науки Ка-
захстана заявляет, что не существует огра-
ничений для получения рабочих специ-
альностей ни по возрасту, ни по полу, ни 
по месту жительства, ни по другим пара-
метрам. Чтобы сделать систему техниче-
ского и профессионального образования 
(ТиПО) более привлекательной и спо-
собной заполнить рынок необходимыми 
специалистами, в 2017 году в Казахстане 
был запущен проект «Бесплатное про-
фессиональное образование для всех», 
который позволяет выпускникам, обуча-
ющимся за счет местных и республикан-
ского бюджетов, получить до трех рабочих 
квалификаций. Ожидается, что на хорошо 
подготовленную рабочую силу в Казах-
стане будет потрачено 86,5 млрд. тенге, 
что будет покрывать оплату обучения, ко-
мандировочные расходы и аренду жилья 
для нерезидентов, а также одноразовое 
горячее питание и стипендию. Однако, 
по словам высокопоставленных чинов-
ников, несмотря на все обещания, насе-
ление остается пассивным и не стремится 
получить первую рабочую специальность 
бесплатно. Социальный опрос показал, 
что 91,4% опрошенных выпускников школ 
не планируют получать профессиональ-
но-техническое образование, и только 
22% населения считают, что ТиПО является 
престижным.

Однако по-прежнему существует ряд 
проблем, связанных с системой профес-
сионально-технического образования в 
Казахстане, таких как недостаточное коли-
чество колледжей, устаревшее оборудо-
вание и неадекватные стипендии. Кроме 
того, наиболее популярные технические 
курсы ТиПО, по большей части, остаются 
платными и недоступными для молодых 
людей из малообеспеченных семей. Оче-
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видно, что создание уважаемой нацио-
нальной системы профессионально-тех-
нического образования требует не только 
экономических стимулов, но и определен-
ных культурных и ценностных изменений 
в обществе. В настоящее время традиции, 
семейные ожидания, общественное вос-
приятие, передаваемое средствами мас-
совой информации, не направлены на вы-
сокую оценку статуса рабочих профессий. 
Выбор специальности диктуется прежде 
всего престижем, а не реальными потреб-
ностями экономики. У родителей и их де-
тей не принято изучать спрос на рабочую 
силу и конъюнктуру на рынке труда, пре-
жде чем начинать процесс поступления в 
университет. Вот почему ошибочно ори-
ентированный выбор абитуриента пре-
вращается в социальную проблему безра-
ботицы в стране.

В заключение стоит отметить, что 
граждане Казахстана не считают рабочие 
специальности привлекательными, учи-
тывая, что до сих пор нет стратегии про-
движения имиджа профессионального 
обучения. Зарубежный опыт предлагает 
различные виды политики для формиро-
вания привлекательности ТиПО. Напри-
мер, эта образовательная сфера может 
быть поддержана с помощью эффектив-
ных специализированных программ, пре-
зентаций конкретных (ведущих) учрежде-
ний, наглядной рекламы определенных 
сертификатов, социального маркетинга 
крупных компаний и национальных хол-
дингов. В частности, привлечение талант-
ливых и мотивированных молодых людей 
и деловых или политических учреждений, 
чье участие в деятельности профессио-
нально-технических учебных заведений 
повышает качество образования, может 
внести вклад в долгосрочное улучшение 
имиджа ТиПО. Очевидно, что для прео-
доления экономических и социальных 
проблем, стоящих перед Казахстаном, 
необходима эффективная и долгосрочная 
стратегия повышения качества образова-
ния технических и профессиональных ка-
дров.

өзгерістерді талап етеді. Қазіргі уақыт-
та дәстүрлер, отбасылық үміттер және 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
айтылатын қоғамдық пікір жұмысшы 
кәсіптерінің мәртебесін жоғары бағала-
уға бағытталмаған. Мамандықты таңдау, 
ең алдымен, экономиканың нақты қа-
жеттіліктерімен емес, беделімен бел-
гіленеді. Ата-аналар мен балалары 
үшін университетке түсерден бұрын 
жұмыс күшінің сұранысын зерттеп, ең-
бек нарығын болжау әдетке айнал-
маған. Сондықтан талапкерлердің дұрыс 
таңдамаған шешімі елде әлеуметтік жұ-
мыссыздық мәселесіне әкеліп соғуда. 

Қорытындылай келе, кәсіптік білім 
берудің имиджін насихаттаудың стра-
тегиялары болмағандықтан, «көгілдір 
жағалы» жұмыс орындары Қазақстан 
азаматтары арасында сұранысқа ие 
емес. Шетелдік тәжірибе ТКББ тартым-
дылығын қалыптастыру үшін әр түрлі 
саясатты ұсынады. Мәселен, білім беру-
дің бұл саласына арнайы тиімді бағдар-
ламалар мен белгілі бір (флагмандық) 
институттарды таныту, белгілі бір серти-
фикаттарды жарнамалау, ірі компания-
лар мен ұлттық холдингтердің әлеумет-
тік маркетингі арқылы қолдау көрсетілуі 
мүмкін. Атап айтқанда, кәсіптік білім 
беру ұйымдарында білім сапасын артты-
ратын талантты және ынталандырылған 
жастарды, іскерлік немесе саяси инсти-
туттарды тарту ТКББ-ның ұзақ мерзімді 
перспективада жақсаруына үлес қосуға 
мүмкіндік береді. Қазақстан алдында 
тұрған экономикалық және әлеуметтік 
қиындықтарды жеңу үшін техникалық 
және кәсіби кадрлардың білім сапасын 
арттырудың тиімді және ұзақ мерзімді 
стратегиясы қажет.



275

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРАЗИИ

ЕУРАЗИЯДА ХАЛЫҚТЫҢ ҚАРТАЮЫНЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕРІ

Гульнар Надирова*

Старение населения становится одной 
из наиболее значительных и неизбежных 
социальных проблем этого столетия, по-
следствия которого скажутся на рынках 
труда, производстве товаров и услуг, а 
также на тонкой сфере человеческих вза-
имосвязей. Согласно докладу «Перспек-
тивы мирового населения: издание 2017 
года», опубликованному ООН, ожидает-
ся, что к 2050 году число пожилых людей 
в возрасте 60 лет и старше увеличится 
более чем вдвое, а к 2100 году утроится, 
увеличившись с 962 млн. человек во всем 
мире в 2017 году до 2,1 млрд. в 2050 году 
и 3,1 млрд. в 2100 году. Наибольший про-
цент населения в возрасте 60 лет и старше 
в настоящее время проживает в Европе. 
Ожидается, что к 2050 году доля пожилых 
людей достигнет такого же уровня (25%) 
почти во всех регионах Евразии.

Хорошо известно, что три демографи-
ческих фактора определяют размер и воз-
растной состав населения: рождаемость, 
смертность и миграция. С 1950 года во всех 
регионах мира наблюдается значительное 
увеличение продолжительности жизни. 
Хотя снижение рождаемости и увеличе-
ние продолжительности жизни являются 
ключевыми факторами старения населе-
ния, международная миграция также спо-
собствует изменению демографических 
характеристик населения. В европейских 
странах, которые принимают большие по-
токи иммигрантов, международная мигра-
ция может замедлить процесс старения, 
по крайней мере, на некоторое время, 
поскольку мигранты, как правило, молоды.

Во время первой Всемирной ассамблеи 
по проблемам старения в 1982 году Гене-
ральная Ассамблея ООН призвала к кон-

Халықтың қартаюы осы ғасырдың 
ең маңызды және шарасыз әлеуметтік 
мәселелерінің бірі болып, оның зардап-
тары еңбек нарығына, тауар өндірісі мен 
қызмет көрсетуге, сондай-ақ адамдар 
арасындағы қарым-қатынасқа әсер 
етуде. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 
2017 жылы жариялаған Әлемдік демо-
графиялық болжам есебіне сәйкес, 2050 
жылға қарай 60 жас және одан жоғары 
жастағы адамдардың саны екі есе артып, 
2100 жылға таман үш есе көп болады 
деп күтілуде. Яғни, 2017 жылы әлемде-
гі қарт адамдардың саны 962 милли-
онды құраған болса, 2050 жылға дейін 
2,1 миллиардқа және 2100 жылы 3,1 
миллиардқа дейін өседі деп болжанып 
отыр. Қазіргі уақытта 60 жастан асқан 
халықтың ең көп пайызы Еуропада тұра-
ды. 2050 жылға қарай Еуразияның бүкіл 
өңірлеріндегі қарт адамдардың үлесі бү-
гінгі Еуропадағы деңгейге (25%) жетеді 
деп болжануда.

Белгілі болғандай, туу көрсеткіші, 
өлім-жітім көрсеткіші және көші-қон 
сияқты үш демографиялық фактор ха-
лықтың саны мен жас құрамын белгілей-
ді. 1950 жылдан бастап әлемнің барлық 
аймақтарында өмір сүру ұзақтығының 
айтарлықтай өсуі байқалады. Фер-
тильдіктің төмендеуі және өмір сүру 
ұзақтығының артуы халықтың қартаюы-
ның негізгі факторлары болып табыла-
ды, сондай-ақ, халықаралық көші-қон 
да халықтың демографиялық жағдайын 
өзгертуге ықпал етеді. Мигранттарды 
көп қабылдайтын Еуропа елдерінде ха-
лықаралық көші-қон әдетте мигранттар 
жас болғандықтан тым болмағанда біраз 

* проф., к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru
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кретным действиям по таким вопросам, 
как здоровье и питание пожилых людей, 
их защита, жилье, окружающая среда, се-
мья, социальное обеспечение, доходы, 
занятость и образование. Эти проблемы 
были сформулированы в Венском между-
народном плане действий по проблемам 
старения. В 1991 году Генеральная Ассам-
блея приняла Принципы ООН в отноше-
нии пожилых людей, в которых перечис-
лены 18 прав пожилых людей – касательно 
независимости, участия, ухода, самореали-
зации и достоинства. В 2002 году Всемир-
ная ассамблея по проблемам старения в 
Мадриде приняла политическую декла-
рацию и Мадридский международный 
план действий по проблемам старения. 
План действий призывает к изменениям 
в подходах, политике и практике на всех 
уровнях, чтобы задействовать громадный 
потенциал старения в XXI веке.

Социальные аспекты старения, то есть 
изменения в ролях и отношениях пожилых 
людей, являются предметом обеспокоен-
ности общества и, кроме того, показателем 
уровня цивилизованности общества. Если 
какое-то общество уважительно относится 
к старению, пожилые люди будут более 
позитивными и активными в социальном 
плане, чем в обществе, которое относится 
к старению негативно.

Нет сомнений в том, что отношение 
общества зависит от различных условий. 
Быстрое старение населения означает, 
что в экономике занято меньше людей 
трудоспособного возраста. Это приводит 
к нехватке квалифицированных рабо-
чих, снижению производительности, ро-
сту затрат на рабочую силу, замедлению 
экономики и снижению международной 
конкурентоспособности. Страны с быстро 
стареющим населением должны выделять 
больше денег и ресурсов на свои системы 
здравоохранения. Сочетание более низких 
налоговых поступлений и более высоких 
расходов на здравоохранение, пенсии и 
другие льготы является серьезным испы-
танием даже для развитых стран евразий-
ского региона.

Способы решения проблем, связанных 
со старением, различны. В ряде европей-

уақытқа қартаю үдерісін баяулатуы мүм-
кін.

1982 жылы алғаш рет өткен Қартаю 
мәселелері жөніндегі Дүниежүзілік Ас-
самблея отырысында БҰҰ Бас Ассам-
блеясы қарт адамдардың денсаулығы 
мен тамақтануы, оларды қорғау, тұрғын 
үй, қоршаған орта, отбасы, әлеуметтік 
қамсыздандыру, табыс, жұмыспен қамту 
және білім мәселелері бойынша нақты 
шаралар қабылдауға шақырды. Бұл 
мәселелер Қартаю жөніндегі Вена ха-
лықаралық іс-қимыл жоспарында тұжы-
рымдалған. 1991 жылы Бас Ассамблея 
тәуелсіздік, қатысу, қамқорлық, өзін 
тану және қадір-қасиетке қатысты қарт 
адамдардың 18 құқығы көрсетілген Қарт 
адамдарға арналған БҰҰ-ның қағидат-
тарын қабылдады. 2002 жылы Мадрид-
те Қартаю мәселелері жөніндегі Дүни-
ежүзілік Ассамблея Саяси декларацияны 
және Қартаю мәселелері жөніндегі Ма-
дрид халықаралық іс-қимыл жоспарын 
қабылдады. Іс-қимыл жоспарында XXI 
ғасырда қарт адамдардың зор әлеуетін 
қамтамасыз ету үшін барлық деңгейлер-
де тәсілдерге, саясатқа және тәжірибе-
лерге өзгерістердің енгізілуі көзделген.

Қартаюдың әлеуметтік аспектілері, 
яғни қарт адамдардың рөлдері мен қа-
рым-қатынастарының өзгеруі қоғам-
ның алаңдаушылығын туғызумен қатар, 
қоғам өркениетінің көрсеткіші болып 
табылады. Егер қандай да бір қоғамда 
қарттарды құрметтеу ескерілсе, қарт 
адамдар қартаюға теріс әсер ететін 
қоғамға қарағанда әлеуметтік тұрғыда 
әлдеқайда белсенді болады.

Қоғамның қатынасы әртүрлі жағдай-
ларға байланысты екені сөзсіз. Ха-
лықтың қартаюының тездеуі эконо-
микада еңбекке жарамды жастағы 
адамдар санының азаюын білдіреді. Бұл 
білікті қызметкерлердің жетіспеушілі-
гіне, өнімділіктің төмендеуіне, жоғары 
еңбек шығындарына, экономиканың 
бәсеңдеуіне және халықаралық бәсеке-
ге қабілеттіліктің төмендеуіне әкеледі. 
Халқы қарқынды түрде қартайып бара 
жатқан мемлекеттер денсаулық сақтау 
жүйелеріне көбірек қаражат пен ресур-
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ских стран распространена стратегия по-
ощрения пожилых работников к продол-
жению трудовой деятельности. Поэтапный 
выход на пенсию предусматривает схему, 
согласно которой пожилые работники мо-
гут выбирать меньшее количество часов 
работы, но сохранять за собой рабочее 
место, в том числе после выхода на пен-
сию. Кроме того, постепенный выход на 
пенсию может быть полезным во многих 
отношениях для компаний, работодателей 
и работников.

Эффективно привлекать пожилых лю-
дей для работы по уходу за детьми, при-
готовления пищи и уборки или для помо-
щи другим пожилым людям или людям с 
ограниченными возможностями. Кроме 
того, стимулируется и поощряется творче-
ская работа, связанная с живописью, му-
зыкой или письмом; это также может быть 
полезно для общества и предотвращает 
социальную изоляцию. Искусство и ре-
месла преподаются в социальных клубах 
или общественных центрах для пожилых 
участников.

Если некоторые европейские стра-
ны поощряют иммиграцию для решения 
своих демографических кризисов, такая 
«старая» страна, как Япония, вместо это-
го разработала необычный ассортимент 
высокотехнологичных продуктов и услуг. 
В обществе, настроенном категорически 
против иммиграции, робототехника рас-
сматриваются как решение проблемы 
нехватки рабочей силы, и многим стра-
нам нравится эта японская альтернатива 
иммиграции. Медицинская помощь, ока-
зываемая на дому через компьютер, а не 
в больницах или домах престарелых, ста-
новится обычным явлением, что отчасти 
помогает Японии контролировать рост 
государственных расходов на здравоох-
ранение. Более того, телемедицина – это 
уже большой бизнес, хотя исследователи 
обнаружили, что пожилые люди не очень 
любят компьютерные клавиатуры.

Следует отметить, что многие из выше-
упомянутых возрастных программ, разра-
батываемых в европейских сообществах, 
в настоящее время существуют в странах 
Центральной Азии, хотя и в традиционной 

старды бөлуі керек. Төмен салық түсім-
дері мен денсаулық, зейнетақы және 
басқа да жәрдемақыларға жұмсалатын 
шығындардың жоғары болуы тіпті еура-
зиялық аймақтың дамыған елдері үшін 
де маңызды сынақ болып табылады.

Мемлекеттер қартаю мәселелерін 
әртүрлі жолдармен шешуге тырысады. 
Бірқатар еуропалық елдерде қарт қыз-
меткерлердің еңбек нарығында ұзағы-
рақ қалуын ынталандыру стратегиясы 
кең таралған. Зейнеткерлікке кезең-ке-
зеңмен шығу бағдарламасы қарттардың 
жұмыс уақытын азайтып, зейнеткерлік-
ке шыққаннан кейін де ұзақ жылдар 
жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, біртіндеп зейне-
тке шығу көптеген компаниялар, жұмыс 
берушілер мен қызметкерлер үшін пай-
далы болуы мүмкін.

Егде адамдарды баланы бағып-қағу, 
тамақ әзірлеу және тазалау немесе 
басқа қарт адамдарға не мүгедектер-
ге көмектесуге ынталандырған жөн. 
Сонымен қатар, сурет салу, музыка 
немесе жазумен байланысты шығар-
машылық жұмысқа тарту қажет. Бұл 
қоғам үшін пайдалы болып, әлеумет-
тік оқшауланудың алдын алуы мүмкін. 
Әлеуметтік клубтарда немесе қоғамдық 
орталықтарда қарт адамдарға арналған 
көркемөнер мен қолөнер сабақтары өт-
кізілу қажет.

Кейбір еуропалық елдер демографи-
ялық дағдарыстарын шешу үшін имми-
грацияны ынталандыратын болса, Жа-
пония сияқты «қарт» ел мұның орнына 
көптеген жоғары технологиялық өнім-
дер мен қызметтерді дамытты. Имми-
грацияға қарсылық танытатын қоғамда 
роботты техника жұмыс тапшылығы 
мәселесін шешеді және көптеген елдер 
иммиграциядан гөрі жапондық балама-
ны артығырақ көреді. Ауруханалар мен 
қарттар үйінен гөрі компьютер арқылы 
үйде көрсетілетін медициналық көмек 
кең етек ала бастады және бұл ішінара 
Жапонияда қоғамдық денсаулық сақта-
уға жұмсалатын шығындардың өсуін 
бақылауға көмектеседі. Сонымен қатар, 
«телемедицина» саласы қазірдің өзін-
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форме, и воспринимаются обществом как 
нечто вполне естественное, поскольку воз-
раст здесь – не столько биологическая, а 
сколько статусная характеристика. Основ-
ная функция пожилых людей – не участие 
в производительном труде, а хранение и 
воспроизводство традиций и контроль за 
их соблюдением, то есть то, что им доступ-
но по статусу и жизненному опыту. Это 
одна из отличительных черт расширенной 
семьи, в которую входят более двух поко-
лений родственников. Молодое поколе-
ние должно проявлять максимальную за-
боту о старших; соседи должны помогать 
друг другу, и во многих противоречивых 
ситуациях решающее слово принадлежит 
пожилым людям. Государственная под-
держка в виде пенсий и здравоохранения 
не игнорируется, но предполагается, что 
семья остается главным гарантом счастли-
вой старости.

Однако из-за постепенного разру-
шения модели патриархальной семьи и 
превращения центральноазиатских госу-
дарств в постиндустриальные общества 
роль правительственных учреждений в 
уходе за стареющим поколением будет 
возрастать. Мы наблюдаем эту тенден-
цию в Казахстане, где государственная 
политика постепенно становится все бо-
лее ориентированной на поддержание 
активного долголетия и здорового про-
дуктивного старения. Это включает в себя 
пенсионную реформу, перенос акцента 
на профилактическое здравоохранение 
и ряд конкретных проектов в рамках до-
рожной карты «Активное долголетие» для 
поддержки старшего поколения. Кроме 
того, в нынешней экономической ситуа-
ции для многих семей, особенно в сель-
ской местности, пенсии по старости стали 
единственным официальным источником 
дохода. В последние годы евразийское 
сообщество начало осознавать, что ста-
рость не является синонимом болезни 
или инвалидности. Пожилые граждане 
могут создавать добавленную стоимость 
для общества, и удовлетворение их по-
требностей может стать движущей силой 
экономического роста. Родилась новая 
концепция – Серебряная экономика, ко-

де үлкен бизнеске айналды, дегенмен 
зерттеушілер қарт адамдар компьютер 
пернетақталарын жақсы көрмейтінін 
анықтады.

Еуропалық қоғамдастықтарда жү-
зеге асырылып жатқан жоғарыда 
аталған қарттық бағдарламаларының 
көбі дәстүрлі түрде болса да Орталық 
Азия елдерінде бар екенін айта кету ке-
рек. Мұнда жас мәселесі биологиялық 
ерекшеліктен гөрі мәртебе көрсеткіші 
болғандықтан, бұл бағдарламалар қоғам 
тарапынан айтарлықтай табиғи нәрсе 
ретінде қабылданады. Қарт адамдардың 
негізгі функциясы өнімді еңбек күші-
не қатысу емес, мәртебесі мен өмірлік 
тәжірибесі арқылы алынған дәстүрлерді 
сақтау, молықтыру және олардың бұ-
зылмауын бақылау болып табылады. Бұл 
екіден астам ұрпақты қамтитын кеңей-
тілген отбасы түрінің айрықша ерек-
шеліктерінің бірі болып табылады. Жас 
ұрпақ ақсақалдарға барынша қамқор-
лық көрсетуі керек; көршілер бір-бірі-
не көмектесуі керек, ал көптеген даулы 
жағдайларда шешуші сөз қарттарға ти-
есілі. Зейнетақы мен денсаулық сақтау 
түріндегі мемлекеттік қолдау маңызды, 
бірақ бақытты қарттықтың негізгі кепілі 
отбасы деп айтуға болады.

Алайда, патриархалдық отбасы-
ның біртіндеп жойылуы және Орталық 
Азия мемлекеттерінің постиндустриал-
дық қоғамдарға айналуы себепті, қарт 
адамдарға қамқорлық жасауда мемле-
кеттік органдардың рөлі арта түседі. Біз 
бұл үрдісті Қазақстанда байқай аламыз, 
онда мемлекеттің саясаты бірте-бірте 
ұзақ өмір сүруге және салауатты өнімді 
қартаюға  бағытталған. Бұған зейне-
тақы реформасы, профилактикалық 
денсаулық сақтауға баса назар аудару 
және егде жастағы ұрпақты қолдау үшін 
«Белсенді ұзақ өмір» жол картасы бой-
ынша бірқатар нақты жобалар жатады. 
Сонымен қатар, ағымдағы экономика-
лық жағдайда көптеген отбасыларда, 
әсіресе ауылдық жерлерде, зейнеткер-
лікке шыққан қарттардың зейнетақысы 
жалғыз табыс көзіне айналды. Соңғы 
жылдары еуразиялық қоғамдастық 
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қарттық аурудың немесе мүгедектіктің 
синонимі емес екенін түсіне бастады. 
Қарт адамдар қоғамға қосымша үлес 
қоса алады және олардың қажеттілік-
терін қанағаттандыру экономикалық 
өсудің қозғаушы күші бола алады. Қазір-
гі таңда «Күміс экономика», яғни қарттар 
экономикасы деген дәстүр қалыптасып 
келеді. Ол инновацияны ынталанды-
рып, өз тәуелсіздігін жоғалта бастаған 
қарт адамдарды қолдайды. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының мәлімет-
тері бойынша, зейнеткерлердің белсенді 
өмірге қатысу тәжірибесі олардың өмір 
сүру сапасы мен ұзақтығын арттырудың 
ең тиімді құралы болып табылады. Жұ-
мысқа орналасу, бір-бірімен қарым-қа-
тынас жасау және уақытты пайдалану 
мүмкіндігі қоғамның қайырымдылық 
әрекеті ғана емес, сонымен қатар егде 
жастағы адамдардың лайықты өмір сүру 
құқығын қамтамасыз ету талпынысы 
болып табылады. Бұл тұрғыда Орталық 
Азия мемлекеттерінің үкіметтері егде 
жастағы адамдардың нақты экономи-
каға қатысуы мен әлеуметтік белсенділігі 
үшін қолайлы жағдайлар жасау жолын-
да әлі де талай істі жүзеге асыруы тиіс.       

торая ориентирована на пожилых людей. 
Она поощряет инновации и поддерживает 
стареющих людей, постепенно теряющих 
свою независимость. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, прак-
тика вовлечения пенсионеров в активную 
жизнь является наиболее эффективным 
инструментом повышения качества и про-
должительности их жизни. Возможность 
устроиться на работу, пообщаться друг с 
другом и приятно провести время – это не 
просто благотворительная акция со сто-
роны общества, а скорее попытка обеспе-
чить право пожилых людей на достойную 
жизнь. В этом контексте правительствам 
стран Центральной Азии предстоит прой-
ти долгий путь, чтобы создать благопри-
ятные условия для реального экономиче-
ского участия и социальной активности 
пожилых людей.
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ЭКОНОМИКА ДЕМОГРАФИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯ ЭКОНОМИКАСЫ   

Канат Маханов*

По состоянию на январь 2018 года на-
селение пяти стран Центральной Азии – 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана – достигло 
рекордного показателя в 71 млн. чело-
век. Население Узбекистана, являющегося 
самой густонаселенной страной регио-
на, составляет 32,12 млн. человек, за ним 
следует Казахстан с 18,16 млн. человек, а 
население Таджикистана, Кыргызстана и 
Туркменистана составляет 8,99 млн., 6,2 
млн. и 5,55 млн. человек соответственно. 
Учитывая, что в начале 1990-х годов общая 
численность населения региона составля-
ла около 50 млн. человек, с точки зрения 
демографии Центральная Азия является 
быстро развивающимся регионом. Общий 
ежегодный прирост населения в регионе в 
настоящее время составляет около 1,51%, 
что немного выше, чем в среднем в мире 
(1,18%), и существенно выше, чем в Китае 
(0,54%) или России (0,17%). Население Тад-
жикистана (2,18%) и Кыргызстана (2,11%) 
растут наиболее быстрыми темпами в ре-
гионе. В Узбекистане и Туркменистане поч-
ти одинаковые темпы прироста населения 
– 1,76% и 1,75% соответственно, тогда как 
в Казахстане самый низкий темп роста – 
1,4%. Кроме того, коэффициент рождае-
мости, который представляет собой общее 
число рождений на одну женщину, остает-
ся выше среднемирового показателя (2,45) 
в большинстве стран региона. Например, 
в 2017 году коэффициент рождаемости в 
Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и 
Узбекистане составил 3,35, 2,97, 2,55 и 2,35 
соответственно.

Существует несколько факторов, харак-
теризующих демографический ландшафт 
Центральной Азии, что делает ее в опре-
деленной степени уникальным регионом. 
Во-первых, как и во всех других странах 

2018 жылдың қаңтар айындағы 
жағдай бойынша, Орталық Азияның бес 
елі – Өзбекстан, Қазақстан, Тәжікстан, 
Қырғызстан және Түркіменстанның 
халқы 71 млн. адамға жетті. Аймақтағы 
халқы ең көп ел – Өзбекстанның халқы 
32,12 млн. Одан кейінгі орынды 18,16 
млн. халқы бар Қазақстан иеленген. 
Тәжікстан, Қырғызстан және Түркімен-
стан халқының саны тиісінше 8,99 млн., 
6,2 млн. және 5,55 млн. адамды құрайды. 
1990-шы жылдардың басында аймақтың 
жалпы халық саны шамамен 50 млн. 
адамды құрағанын ескере отырып, Орта-
лық Азияның тез өсіп келе жатқан аймақ 
екенін байқауға болады. Қазіргі таңда 
аймақтағы халық санының жыл сайынғы 
өсімі 1,51%-ды құрайды, бұл 1,18% бола-
тын әлемдік орташа көрсеткіштен жоға-
ры және Қытай (0,54%) мен Ресейдің 
(0,17%) көрсеткіштерінен айтарлықтай 
жоғары. Тәжікстан (2,18%) мен Қырғы-
зстан (2,1%) аймақтағы халқы ең жыл-
дам өсіп келе жатқан елдер саналады. 
Өзбекстан мен Түркіменстан халқының 
өсу қарқыны сәйкесінше 1,76% және 
1,75% болса, Қазақстандағы өсу қарқы-
ны ең төмен болып 1,4% ғана. Сонымен 
қатар, бір әйелге шаққандағы бала туу-
дың жалпы коэффициенті аймақтың бір-
неше елінде әлемдік орташа көрсеткіш 
2,45-тен жоғары. Мысалы, 2017 жылы 
Тәжікстан, Қырғызстан, Қазақстан және 
Өзбекстанда туу көрсеткіші сәйкесінше 
3,35, 2,97, 2,55 және 2,35-ті құрады.

Орталық Азияның демографиялық 
құрылымын сипаттайтын және оны бел-
гілі бір дәрежеде бірегей аймаққа айнал-
дыратын бірнеше фактор бар. Бірінші-
ден, барлық басқа Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы (ТМД) елдеріндегідей Екінші 
Дүниежүзілік соғыстан кейін әрбір 20-25 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. username1006@gmail.com
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СНГ, демография в странах Центральной 
Азии все еще подвержена цикличности, 
характеризующейся увеличением числа 
рождений каждые 20-25 лет, что по сути 
является отголоском Второй мировой во-
йны. Во-вторых, распределение населения 
по Центральной Азии является весьма не-
пропорциональным: чрезвычайно высо-
кая плотность населения в определенных 
регионах, таких как, например, Ферганская 
долина, где плотность населения составля-
ет 360 человек на квадратный километр, 
сочетается с очень низкой плотностью 
населения на обширных территориях, та-
ких как пустыни Туркменистана и западная 
часть Казахстана, где плотность населения 
составляет всего 3,4 человека на квадрат-
ный километр. В-третьих, несмотря на 
огромное количество общих факторов и 
сходств, имеющих исторический, этниче-
ский, языковой и религиозный характер, 
страны региона значительно отличаются 
друг от друга, когда речь идет о демогра-
фических моделях.

Демографический переход - это пе-
реход от более высоких к более низким 
уровням рождаемости и смертности, ко-
торые переживает страна или регион при 
переходе от доиндустриальной к постин-
дустриальной экономической системе. Су-
ществует четыре этапа демографического 
перехода – предпереход, ранний переход, 
поздний переход и постпереход. В настоя-
щее время Центральная Азия в целом на-
ходится в первой половине третьего этапа 
демографического перехода, который ха-
рактеризуется постепенно снижающими-
ся темпами роста населения, вызванны-
ми снижением рождаемости и падением 
смертности. Тем не менее, ожидается, что 
естественный прирост населения в Цен-
тральной Азии будет продолжаться еще 
несколько десятилетий, прежде чем до-
стигнет пика в 90 млн. человек к 2055-2060 
годам. С другой стороны, мы должны при-
нять во внимание, что демографическая 
экономическая ситуация в регионе сильно 
отличается от страны к стране. Таким обра-
зом, рост населения в Казахстане, который 
в настоящее время находится на зрелом 
третьем этапе демографического пере-

жыл сайын туу санының арту үрдісі Ор-
талық Азия елдеріндегі демографиялық 
жағдайға әлі күнге дейін әсер етуде. 
Екіншіден, Орталық Азияда халықтың та-
ралуы өте үйлесімсіз. Мысалы, Ферғана 
алқабы сияқты кейбір аймақтарда бір 
шаршы километрге 360 адам болып ха-
лықтың тығыздығы өте жоғары болса, 
ал Қазақстанның батыс бөлігі мен Түр-
кіменстанның шөлейт жерлері сияқты 
кең аумақтарда бір шаршы километрге 
3,4 адамнан тура келіп халықтың тығы-
здығы өте төмен. Үшіншіден, тарихи, 
этникалық, лингвистикалық және діни 
тұрғыдан көптеген ортақ факторлар мен 
ұқсастықтарға қарамастан, аймақ елдері 
демографиялық тұрғыдан бір-бірінен 
айтарлықтай ерекшеленеді.

Демографиялық өтпелі кезең – ел-
дің индустриялануға дейінгі жүйеден 
постиндустриалды жүйеге өту кезін-
де орын алатын туу және өлу көрсет-
кіштерінің төмендеуінен даму кезеңі. 
Демографиялық өтпелі кезеңнің төрт 
сатысы бар – өтпелі кезеңге көшу, ерте 
көшу, кеш ауысу және кейінгі көшу. 
Қазіргі уақытта Орталық Азия демо-
графиялық өтпелі кезеңнің, туу көрсет-
кіштері мен өлім санының төмендеуімен 
сипатталатын үшінші кезеңінің бірінші 
жартысында тұр. Алайда Орталық Азия-
дағы халықтың табиғи өсімі бірнеше он-
жылдықтар бойы жалғасып 2055-2060 
жылдары 90 млн. адамға дейін жетеді 
деп күтілуде. Екінші жағынан, аймақтағы 
демографиялық экономикалық ахуал 
елдер арасында біркелкі емес екендігін 
ескеру қажет. Демографиялық өтпелі 
кезеңнің үшінші сатысында тұрған және 
соңғы төртінші кезеңге жақындаған Қа-
зақстанда халықтың өсуі келесі онжыл-
дықта тұрақталып қалады. Демогра-
фиялық үрдістердің айырмашылығына 
байланысты аймақтағы көші-қон қысы-
мының артуы мүмкін.

Сонымен қатар, демографияның ере-
желеріне сәйкес, бұл, Орталық Азиядан 
көршілес Ресей сияқты халықтың тығы-
здығы салыстырмалы азырақ және эко-
номикасы салыстырмалы дамыған өңір-
лерге бағытталған көші-қонды, яғни ең 
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хода и приближается к заключительному 
четвертому этапу, уже стабилизируется в 
течение следующего десятилетия. Поэто-
му мы можем ожидать увеличения мигра-
ционного давления внутри региона из-за 
различий в демографических процессах.

Более того, согласно «базовым прави-
лам» демографии, это ускорит миграцион-
ные потоки в менее населенные и более 
экономически развитые соседние страны, 
в первую очередь в Россию. Несмотря на 
то, что обесценение российского рубля 
в 2014 году и экономические санкции, 
введенные в отношении России, вызва-
ли уменьшение миграционных потоков 
из Центральной Азии в Россию на 21,3% 
в 2015 году и на 0,8% в 2016 году, дина-
мика вновь стала положительной в 2017 
году. Количество мигрантов увеличилось 
на 15,8%, и ожидается, что чистые мигра-
ционные потоки в Россию будут продол-
жаться. Есть несколько причин для этого. 
Во-первых, различия в доходах и возмож-
ностях трудоустройства между Россией и 
многими странами Центральной Азии все 
еще значительны, несмотря на кризис рос-
сийской экономики, санкции и т. д. Во-вто-
рых, разница в среднем возрасте населе-
ния между Россией (38,9) и Центральной 
Азией ( 26.7) способствует миграции, соз-
давая спрос на более молодую рабочую 
силу. В-третьих, поскольку Россия рассма-
тривает регион в качестве сферы свое-
го политического влияния, Москва будет 
продолжать поддерживать дружествен-
ные отношения со странами Центральной 
Азии, сохраняя безвизовый режим и пре-
доставляя большие квоты на прием на ра-
боту иностранцев. В результате, несмотря 
на меньшую интенсивность, чем в про-
шлом, в ближайшем будущем миграцион-
ные потоки из Центральной Азии в Россию 
будут иметь тенденцию к росту.

Еще одним важным фактором, активно 
меняющим демографический ландшафт 
региона, является процесс урбанизации, 
который в целом ускоряется в Централь-
ной Азии. Так, 38,4% населения Централь-
ной Азии проживают в городах. Этот по-
казатель составляет 57,2% в Казахстане и 
50,4% в Туркменистане. С другой стороны, 

алдымен миграциялық ағымды арттыра-
ды. 2014 жылы Ресей рублінің құнсызда-
нуы және Ресейге қарсы экономикалық 
санкциялар көші-қонның төмендеуіне 
әкеп соқты. Осының салдарынан Орта-
лық Азиядан Ресейге баратын көші-қон 
ағымы 2015 жылы 21.3%-ға, ал 2016 
жылы 0,8%-ға төмендеді. Бірақ бұл 
динамика 2017 жылы қайталай оңа-
лып 15,8%-ға артты, сондай-ақ Ресейге 
бағытталған таза көші-қон ағымдары 
келешекте жалғасады деп күтілуде. Бұл 
үшін бірқатар себептер бар. Біріншіден, 
Ресейде экономикалық дағдарыс болға-
нына және Ресейге қарсы экономикалық 
санкциялар салынғанына қарамастан, 
Ресей мен Орталық Азия елдерінің жан 
басына шаққандағы табыстары мен 
жұмыспен қамту көрсеткіштер арасын-
да әлі де үлкен айырмашылықтар бар. 
Екіншіден, Ресей (38,9) және Орталық 
Азия (26,7) арасындағы халықтың ор-
таша жасындағы айырмашылық, еңбек 
күшіне деген сұранысты арттырып ми-
грацияның артуына әкеп соғып отыр. 
Үшіншіден, Ресей бұл өңірді өзінің са-
яси ықпалын жүргізетін аймақ ретінде 
санайтындықтан, Мәскеу Орталық Азия 
елдерімен визасыз режимді сақтау, 
ауқымды жұмыс рұқсат квоталарын беру 
арқылы достық қарым-қатынастарын 
сақтауға тырысады. Нәтижесінде, мигра-
ция ауқымы бұрынғыдай үлкен болмаса 
да, Орталық Азиядан Ресейге көші-қон 
ағымдар жақын арада өсу үрдісін жалға-
стыра береді деп күтілуде.

Өңірдің демографиялық құрылымын 
белсенді өзгертіп отыратын тағы бір 
маңызды фактор - бұл жалпы Орталық 
Азияда үдемелі түрде жүріп жатқан ур-
банизация процесі. Орталық Азиядағы 
халықтың 38,4%-ы қалаларда тұрады. 
Бұл көрсеткіш Қазақстанда 57,2% және 
Түрікменстанда 50,4%-ды құрайды. Де-
генмен, Өзбекстан (36,5%), Қырғызстан 
(35,9%) және Тәжікстанда (26,9%) урба-
низация деңгейі төмен. Жалпы алғанда, 
Орталық Азиядағы урбанизация про-
цесі бастапқы сатыда тұр. Өңірдегі қала 
халқы 2017 жылы жарты миллионнан 
астам адамға өсті. Еңбек мигранттары-



284

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2018:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

Узбекистан (36,5%), Кыргызстан (35,9%) и 
Таджикистан (26,9%) значительно менее 
урбанизированы. В общем, процесс ур-
банизации в Центральной Азии все еще 
находится на ранней стадии. В 2017 году 
городское население региона выросло 
чуть более чем на полмиллиона человек. 
Отток трудовых мигрантов в Россию и дру-
гие страны частично сдерживает процесс 
урбанизации. Тем не менее, он ускорится 
из-за изменений в возрастной структуре 
населения в пользу молодежи, ищущей 
городские удобства в стремлении избе-
жать бедности в сельской местности. В 
настоящее время вторая по величине воз-
растная группа в Центральной Азии – это 
люди в возрасте от 25 до 29 лет, которые 
страдают от неспособности региональ-
ных властей состыковать демографию с 
экономической политикой. В частности, в 
течение последних двух десятилетий стра-
ны Центральной Азии, особенно страны с 
высокой долей молодежи, не занимались 
развитием трудоемких секторов своих 
экономик, пользуясь преимуществом не-
дорогих трудовых ресурсов, и не инвести-
ровали должным образом в человеческий 
капитал. В результате они упустили воз-
можность превратить изменения в воз-
растной структуре населения, когда доля 
трудоспособного населения превысила 
долю нетрудоспособного населения, в 
потенциал экономического роста. Тем не 
менее, у Центральной Азии все еще есть 
шанс использовать демографическое окно 
возможностей для обеспечения экономи-
ческого роста. В настоящее время самой 
большой возрастной группой в Централь-
ной Азии является группа в возрасте до 
девяти лет. Через 10 лет эта возрастная 
группа начнет выходить на рынок труда и 
станет главной движущей силой экономик 
стран Центральной Азии. Следовательно, 
экономическое благосостояние региона 
в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе в значительной степени зависит 
от инвестиций в человеческий капитал и 
изменения экономической политики в со-
ответствии с существующими демографи-
ческими реалиями.

ның Ресейге және басқа елдерге кетуі 
урбанизация процесін ішінара шектейді. 
Соған қарамастан, бұл процес ауылдық 
жерлерде кедейліктен қашып қалаға 
қоныстанатын жастардан тұратын көші-
қон әсерінен жеделдеп келеді. Қазіргі 
уақытта Орталық Азиядағы екінші ең 
үлкен жас тобы, аймақтық үкіметтердің 
демографиялық саясатты экономикалық 
саясатпен үйлестіре алмауынан болатын 
зиянды әсерді сезіп отырған 25-29 жас 
аралығындағы адамдар. Атап айтқанда, 
соңғы жиырма жылда Орталық Азия 
елдері, әсіресе жастар үлесі жоғары ел-
дер, арзан жұмыс күшін пайдаланып, өз-
дерінің экономикасындағы еңбек күшін 
көп қолданатын секторларын дамыт-
пады және адами капиталға жеткілікті 
инвестиция салмады. Нәтижесінде, өңір-
дегі елдер жұмыс жасындағы халықтың 
үлесі жұмыс істемейтін жастардың үлесі-
нен жоғары болып тұрған уақытты эко-
номикалық өсім үшім өз пайдаларына 
қолдану мүмкіндігін жіберіп алды. Де-
генмен Орталық Азияда экономикалық 
өсуді қамтамасыз ету үшін демографи-
ялық мүмкіндіктерді қолдану жолда-
ры әлі де бар. Қазіргі уақытта Орталық 
Азиядағы ең үлкен жас тобы - тоғыз 
жасқа дейінгі балалар. 10 жылдан кей-
ін осы жас тобы еңбек нарығына кіріп, 
Орталық Азия экономикасының негізгі 
қозғаушы күшіне айналады. Сондықтан 
аймақтың орта және ұзақ мерзімді пер-
спективадағы экономикалық әл-ауқаты 
адам капиталына инвестициялар салу 
және қазіргі демографиялық жағдайға 
сәйкес экономикалық саясатты жүргізуі-
не байланысты.

Яғни ағымдағы демографиялық 
жағдайдан экономикалық пайда шыға-
ру үшін демографиялық дивидендтерді 
алуға бағытталған саясат жүргізу керек. 
Бұл өз кезегінде, экономикадан басқа 
әлеуметтік, саяси салаларда әртарап-
ты шараларды қажет етеді. Жағдайдың 
бірегейлігі, соңғы 5-10 жылда Орталық 
Азияда орын алған демографиялық өсім 
экономикалық пайда шығару үшін соңғы 
мүмкіндік болуы мүмкін. Адами капи-
талды, білім беруді, денсаулық сақтау-
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ды, гендерлік саясатты және т.б. сияқты 
мәселелер бойынша тиісті саясатты жүр-
гізу арқылы Орталық Азия елдері елеулі 
әлеуметтік-экономикалық қиындықтар-
ды жеңіп, тұрақты экономикалық даму-
ды қамтамасыз ете отырып, демографи-
ялық дивидендтерді пайдалана алады.       

По всей видимости, чтобы извлечь вы-
году из продолжающихся демографиче-
ских изменений в регионе, следует принять 
экономическую политику, направленную 
на получение демографических дивиден-
дов, что подразумевало бы комплексные 
меры не только в экономической, но и в 
социальной, культурной и политической 
сферах. Уникальность ситуации заключает-
ся в том, что демографическая экспансия, 
которая произошла в Центральной Азии за 
последние 5-10 лет, может стать последней 
возможностью для региона извлечь поль-
зу из такой благоприятной возрастной 
структуры. Проводя адекватную полити-
ку по таким вопросам, как человеческий 
капитал, образование, здравоохранение, 
гендерная политика и т.д., страны Цен-
тральной Азии могут использовать демо-
графические дивиденды для преодоления 
серьезных социально-экономических про-
блем и достижения устойчивого экономи-
ческого развития.
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* проф., д.ф.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru

БИБЛИОТЕКИ ЦИФРОВОГО ВЕКА: 
ПРИМЕРЫ ИЗ КАЗАХСТАНА

САНДЫҚ ДӘУІРДЕГІ КІТАПХАНАЛАР: 
ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫ  

Гульнар Надирова*

В эпоху цифровых технологий, когда ин-
формация становится все более доступной 
в Интернете, а традиционные библиотеки 
теряют популярность, многие люди сомне-
ваются в их способности противостоять 
конкуренции с новыми носителями ин-
формации. Опросы студентов показыва-
ют, что многие из них считают бумажные 
книги устаревшими, менее экологичными, 
чем электронные книги, и быстро теряю-
щими свою актуальность. По их мнению, 
поиск в Интернете предоставляет совре-
менную и постоянно обновляемую инфор-
мацию, хотя ее подлинность необходимо 
проверять. Однако слухи о скором исчез-
новении библиотек явно преувеличены. 
Скорее, они находятся в каком-то новом, 
трансформационном, периоде, отказыва-
ясь от старого и ища новые возможности 
и способы существования. Без сомнения, в 
какой-то степени коллекции книг утратили 
свое значение, и их заменили цифровые 
библиотеки, но большая часть информа-
ции в мире все еще печатается.

Библиотеки цифровой эпохи характери-
зуются появлением ряда новых тенденций. 
Они больше не стремятся увеличить ко-
личество книг на своих полках; напротив, 
многие книги выводятся из залов в отда-
ленные хранилища или даже за пределы 
библиотечных зданий. Цифровая револю-
ция больше всего затронула университет-
ские библиотеки. Их бюджеты переносят-
ся с покупки печатных книг на создание 
цифровых материалов, новые технологии 
активно внедряются в обработку и исполь-
зование книг, а физическое пространство 
зданий высвобождается в образователь-
ных целях. Как правило, в университетских 
библиотеках вы можете видеть простран-

Интернетте ақпарат неғұрлым қол-
жетімді болып, дәстүрлі кітапханалар 
өзектілігін жоғалта бастаған сандық тех-
нологиялар дәуірінде көптеген адамдар 
кітапханалардың жаңа ақпараттық та-
сымалдаушылармен бәсекеге қабілетті 
бола алатындығына күмән келтіруде. 
Сауалнамалар көрсеткендей, студент-
тердің көбісі өзектілігін тез жоғалтып 
бара жатқан қағаз кітаптарды электрон-
ды кітаптарға қарағанда қоршаған ор-
таға зиян келтіретін, ескірген дүние деп 
санайды. Олар Google іздеу жүйесін 
түпнұсқалығын тексеру қажет болса да, 
заманауи және үнемі жаңартылып оты-
ратын ақпаратты ұсынады деп қарайды. 
Дегенмен, кітапханалардың жоғалып 
кетуіне қатысты сөздер асыра айтылған. 
Керісінше, кітапханалар ескі әдіс-тәсіл-
дерден бас тартып, жаңа мүмкіндіктер 
мен қызмет көрсетудің түрлі жолдарын 
іздеп жаңа трансформациялық кезеңге 
өту үстінде. Кітап жинақтарының бел-
гілі дәрежеде өз маңыздылығын жоғал-
тқандығы және олардың орнын сандық 
кітапханалардың басқаны ешқандай 
күмән туғызбайды. Дегенмен әлемдегі 
ақпараттың көбі әлі де қағаз жүзінде ба-
сылып шығады.

Сандық ғасырдағы кітапханалар 
бірқатар жаңа үрдістердің пайда бо-
луымен сипатталады. Сөрелердегі кітап-
тардың санын көбейтудің орнына көп-
теген кітаптар алыстағы қоймаларға 
немесе тіпті кітапхана ғимараттарынан 
тыс жерлерге шығарылуда. Сандық төң-
керіс бәрінен де университеттік кітап-
ханаларға әсер етті. Университет бюд-
жеттері баспа кітаптарын сатып алудан 
гөрі, сандық материалдарды шығаруға 
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ство для командной работы, где студен-
ты могут свободно общаться, проводить 
мозговые штурмы и готовить презентации, 
конференц-залы со стеклянными стенами, 
на которых можно делать заметки, специ-
альная мебель, предназначенная для ре-
конфигурации пространства. Студенты 
могут также пользоваться бесплатными 
проекторами, планшетами, ноутбуками, 
зарядными устройствами и приносить на-
питки и еду для перекуса. Это стало воз-
можным благодаря удачным дизайнер-
ским решениям современных проектов: 
мобильная мебель, пространство, которое 
расширяется или сужается в зависимости 
от количества участников в группе и за-
дачи, над которой они работают. В то же 
время архитекторы также оставляют зоны 
«тишины» на отдельных этажах или изоли-
рованные помещения для тех, кто привык 
работать один. Таким образом, функции 
традиционных библиотек и библиотека-
рей в современном обществе меняются. 
Обладая стабильной инфраструктурой 
информационных технологий, исследо-
вательская библиотека обеспечивает на-
дежную платформу и множество навыков, 
необходимых для создания новых форм 
знаний и их распространения среди широ-
кой аудитории пользователей.

Хорошо известно, что академическое 
сообщество в Казахстане остро нуждается 
в новых моделях академической публика-
ции. Механизмы создания, поиска и оцен-
ки научного контента быстро развиваются 
и изменяются в современной цифровой 
среде. Необходим какой-то тип арбитров 
качества контента, и библиотеки могут 
сыграть здесь важную роль – создать и 
внедрить системы оценки надежности и 
распространения работы ученых, помочь 
найти новые формы знаний, сотрудни-
чества и участия в общественных сетях и 
мультимедийных технологиях, и в разра-
ботке новых научных ресурсов. Некото-
рые ученые демонстрируют способность 
и готовность независимо и свободно из-
учать и использовать возможности и ин-
струменты, доступные в Интернете, но для 
большинства студентов и молодых иссле-
дователей во многих случаях требуется 

бөлінеді. Кітаптарды өңдеуге және қол-
дануға жаңа технологиялар белсенді 
түрде енгізілуде, ал ғимараттардың фи-
зикалық кеңістігі білім беру мақсатын-
да пайдаланылуда. Әдетте университет 
кітапханаларында студенттерге еркін 
қарым-қатынас жасап, «ми шабуылын» 
жүргізуге, баяндамалар дайындауға 
мүмкіндік беретін және командалық жұ-
мысқа арналған жерлерді, жазу жазуға 
болатын шыны қабырғалары бар кон-
ференц-залдарды, сондай-ақ кеңістікті 
қайта құрылымдауға арналған арнайы 
жиһаздарды көруге болады. Сонымен 
қатар, студенттер бұл жерде ақысыз 
проектор, iPad, ноутбук және заряд-
тағыштарды қолданып, сусындар мен 
тағамдар әкеле алады. Бұлардың бар-
лығы заманауи жобалардың сәтті жо-
балық шешімдерінің арқасында мүмкін 
болды. Мысалы, жылжымалы жиһазды 
жұмыс жасап отырған адамның қалауы-
на қарай кеңейтуге немесе кішірейтуге 
болады. Сонымен қатар, сәулетшілер 
жалғыз жұмыс істеуге үйренген адамдар 
үшін бөлек қабаттарда «тыныштық» ай-
мақтары мен оқшауланған бөлмелерді 
қамтамасыз етеді. Осылайша, қазіргі 
таңда дәстүрлі кітапханалар мен кітап-
ханашылардың функциялары өзгеруде. 
Тұрақты ақпараттық технология ин-
фрақұрылымы бар зерттеу кітапханасы 
білімнің жаңа нысандарын қалыптасты-
ру және оларды пайдаланушылардың 
кең аудиториясына таратуға қажетті 
сенімді платформа мен көптеген дағды-
ларды ұсынуда.

Қазақстандағы ғылыми ортаға ака-
демиялық басылымның жаңа үлгілері 
қажет екені белгілі. Ғылыми мазмұнды 
қалыптастыру, іздеу және бағалау тетік-
тері бүгінгі сандық ортада тез дамып, 
өзгеруде. Сондықтан мазмұн сапасын 
тексере алатын сараптамашылар қажет. 
Ғалымдардың зерттеу жұмыстарының 
сенімділігі мен таралуын бағалау жүй-
есін жасау және енгізу, білімнің жаңа 
нысандарын табу, қауымдастық желілері 
мен мультимедиялық технологияларда 
ынтымақтастық пен жаңа ғылыми ре-
сурстарды дамытуда кітапханалар маңы-
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зды рөл атқара алады. Кейбір ғалымдар 
интернет желісіндегі мүмкіндіктер мен 
құралдарды өздері еркін зерттеп, пайда-
лана алады, алайда студенттер мен жас 
зерттеушілер үшін көптеген жағдайлар-
да тапқан ақпаратты қалай анықтау және 
бағалау керектігі жөнінде ұсыныстар қа-
жет.

Университеттік кітапханалардың 
басқа бір қызмет бағыты студенттер мен 
оқытушылар тарапынан талап етілетін 
оқу-әдістемелік материалдарды іріктеу 
және талдау болуы мүмкін. 2017 жылы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Рухани 
жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында «Жаңа гуманитарлық білім. Қа-
зақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын 
бастады. Жобаның мақсаты – гумани-
тарлық ғылымдар бойынша 100 үздік 
оқулықты таңдап, оларды қазақ тіліне 
аудару. Ең танымал тақырыптарда ауда-
рылатын тиісті оқу әдебиеттерін таңдау 
кезінде кітапханашылардың пікірі ше-
шуші болуы керек.

Мұндай жағдайларда кітапхана қыз-
меткерлерінен күтілетін біліктілік дең-
гейі де жоғары болуы тиіс. Кітапхана-
шылар студенттер мен оқытушылармен 
белсенді қарым-қатынас жасаудың 
арнайы білімдері мен дағдыларына ие 
болуы керек, өйткені олардың қызметі 
енді ақпаратты табу және оны бағала-
умен шектеліп қана қоймай, сонымен 
бірге интернеттегі қауіпсіздік шаралары, 
әлеуметтік желі сайттары мен онлайн 
ынтымақтастық құралдарын мақсатты 
пайдалану туралы хабардар болу қажет. 
Бұдан басқа, кітапханашылар дәстүрлі 
қымбат оқулықтарды ауыстыру про-
цесінде шешімдер қабылдауға жауапты, 
себебі олар ғылыми журналдар, бей-
не кітапханалар немесе студенттер мен 
профессорларға қажетті басқа да қол-
жетімді ресурстар үшін лицензияларды 
сатып алады, осылайша айтарлықтай 
ақша үнемдейді. Тұжырымдамалық түр-
де кітапханалар мұрағаттар мен депози-
тарийлерден жұмыс істеу, қарым-қаты-
нас орнату және ынтымақтастық жасауға 
болатын оқу-тәрбие орталықтарына ай-
налуда.

определенный уровень избирательности 
и рекомендации относительно того, как 
определить и затем оценить информацию, 
которую они находят.

Еще одним направлением деятельности 
университетских библиотек может быть 
отбор и анализ учебно-методических ма-
териалов, что продиктовано спросом со 
стороны студентов и преподавателей. В 
2017 году президент Нурсултан Назарбаев 
выступил инициатором проекта «Новое 
гуманитарное знание: 100 новых учебни-
ков на казахском языке» в рамках госу-
дарственной программы «Модернизация 
общественного сознания». Проект пред-
усматривает отбор и перевод 100 лучших 
гуманитарных учебников на казахский 
язык. При выборе для перевода соответ-
ствующей учебной литературы на самые 
популярные темы мнение библиотекарей 
должно быть решающим.

В этих условиях повысились требования 
к компетенции библиотечного персона-
ла. Они должны обладать специальными 
знаниями и навыками активного общения 
со студентами и преподавателями, так как 
теперь их функция заключается не только 
в проведении обучения тому, как находить 
информацию и оценивать то, что они на-
ходят, но и быть осведомленным о мерах 
безопасности в Интернете, целенаправ-
ленном использовании социальных сетей 
и онлайн-инструментов для совместной 
работы. Кроме того, библиотекари несут 
ответственность за принятие решений в 
процессе замены традиционных доро-
гостоящих учебников, поскольку именно 
они покупают лицензии на такие вещи, 
как научные журналы, видеотеки или дру-
гие ресурсы открытого доступа, которые 
могут понадобиться студентам и препода-
вателям, и таким образом сэкономить для 
них немалые деньги. Концептуально би-
блиотеки превращаются из архивов и хра-
нилищ в учебные и образовательные цен-
тры, где вы можете заниматься совместной 
работой, общаться и сотрудничать.

Тем не менее, академические библиоте-
ки – не единственный тип библиотек, где 
происходят перемены или где люди соби-
раются вместе, чтобы поделиться идеями. 
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Многие зарубежные публичные библио-
теки начали разрабатывать гораздо более 
широкие программы для детей и взрослых, 
а также пожилых людей, причем каждая 
библиотека пытается строить свою дея-
тельность в зависимости от потребностей 
сообщества, которое она обслуживает. В 
районе, где много подростков, библиоте-
ки должны реагировать на их потребность 
во внеклассном пространстве. В районе с 
большим количеством пенсионеров би-
блиотекари стремятся учитывать их по-
требности, когда, например, кому-то нуж-
но тихое место для чтения, в то время как 
другие хотят посещать учебные курсы или 
семинары по цифровой грамотности. Для 
этого персонал библиотек разрабатывает 
политику, ориентированную на клиентов, 
собирает количественные и качественные 
данные о социальных группах посетите-
лей, их количестве, времени возможных 
посещений, потребностях, ощущениях 
комфорта или дискомфорта. Таким обра-
зом, основными причинами, по которым 
люди пользуются публичными библиоте-
ками, являются встречи, обучение и чте-
ние. Публичные библиотеки стали местом 
проведения фестивалей, конференций, 
встреч с интересными людьми и других 
культурных мероприятий, привлекающих 
людей со всего мира. Кроме того, у неко-
торых библиотек есть серьезные планы 
по оказанию конкретной поддержки и 
услуг группам с низким доходом, таким 
как безработная молодежь, иммигранты 
или бездомные, и по расширению своих 
социальных проектов до уровня участия 
в решении самых сложных социальных 
проблем, таких как, к примеру, насилие в 
молодежной среде.

Являясь частью мирового сообще-
ства, Казахстан стремится идти в ногу с 
последними технологическими новинка-
ми. По данным Министерства культуры и 
спорта, в ближайшее время планируется 
сделать библиотеки центром досуга для 
казахстанцев. Помимо читальных залов в 
библиотеках будут, например, кинотеатры 
и детские комнаты. Чтобы обслуживать 
эту инфраструктуру, работники библиотек 
проходят специальное обучение. К при-

Дегенмен, академиялық кітапханалар 
өзгерістер орын алатын немесе идея-
лармен бөлісу үшін адамдар жиналатын 
жалғыз кітапхана түрі емес. Көптеген 
шетелдік қоғамдық кітапханалар бала-
лар мен ересектерге, сондай-ақ егде 
жастағы адамдарға арналған кең ауқым-
ды бағдарламаларды әзірлеуге кірісті. Әр 
кітапхана өз қызметін қоғамдастықтың 
қажеттіліктеріне байланысты жасауға 
тырысады. Көптеген жасөспірімдер ор-
наласқан аудандағы кітапханалар сы-
ныптан тыс кеңістік қажеттілігіне жауап 
беруі керек. Ал көп зейнеткерлер тұра-
тын ауданда кітапхана қызметкерлері 
зейнеткерлердің қажеттіліктерін есепке 
алуы қажет. Себебі, кейбір оқырман-
дар тыныш жерде кітап оқығысы келсе, 
басқалары сандық сауаттылық бойынша 
оқу курстарына немесе семинарларға 
қатысқысы келеді. Бұл үшін кітапхана қы-
зметкерлері тұтынушыға бағдарланған 
саясатты әзірлеп, келушілердің әлеу-
меттік топтары, олардың саны, ықтимал 
келу уақыты мен қажеттіліктері бойын-
ша сандық және сапалық деректерді 
жинайды. Осылайша, адамдар қоғамдық 
кітапханаларды бір-бірімен кездесу, үй-
рену және оқу үшін пайдалана алады. 
Қоғамдық кітапханалар фестивальдар, 
конференциялар, қызықты адамдармен 
кездесулер және басқа да мәдени іс-ша-
ралар өткізу орны болып, бүкіл әлемнен 
адамдарды тартады. Сонымен қатар, 
кейбір кітапханалар жұмыссыз жастар, 
иммигранттар немесе панасыздар си-
яқты табысы төмен топтарға арнайы 
көмек пен қызметтерді ұсыну жоспарла-
рымен қатар, әлеуметтік жобаларды да 
жүзеге асыруда. Олардың ішінде жастар 
арасында зорлық-зомбылық сияқты 
күрделі әлеуметтік мәселелерді шешетін 
маңызды жоспарлар жасалуда.

Әлемдік қауымдастықтың бөлігі бола 
отырып, Қазақстан соңғы технологиялық 
инновациялар туралы хабардар болуды 
көздейді. Мәдениет және спорт мини-
стрлігінің ақпаратына сәйкес, таяу уақыт-
та кітапханаларды Қазақстан азаматтары 
үшін бос уақыт өткізу орталығына ай-
налдыру жоспарланып отыр. Оқу залда-



291

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

рымен қатар кітапханаларда кинотеатр-
лар мен балаларға арналған бөлмелер 
болады. Бұл инфрақұрылымға қызмет 
ету үшін кітапхана қызметкерлері ар-
найы дайындықтан өтеді. Мысалы, А.С. 
Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан 
облыстық кітапханасы жұмыссыздарға 
ағылшын тілі курстары мен интернет-
ке қолжетімді компьютерлермен жаб-
дықталған IT-OTAU-да компьютерлік са-
уаттылық курстарын ұсынып, іс жүзінде 
жұмыссыздарға жұмыс табуға көмек-
тесетін жұмыспен қамту орталығы қы-
зметін атқарады. Дегенмен, Қазақстан-
дағы кітапханалық қызметтерде сандық 
революция туралы айту әлі ерте. Соңғы 
статистикалық мәліметтерге сәйкес, 
2016 жылы елдегі 4118 кітапхананың тек 
1577-і ғана интернетке қосылып, 9304 
компьютер арқылы 260 интернет ре-
сурсқа қолжетімділік қамтамасыз етіл-
ді. Қазақстан Республикасы Статистика 
комитетінің мәліметтері бойынша, 2016 
жылы 2254015 жарияланымның 174715-
і ғана электронды түрде қабылданды. 
Сонымен қатар, 2016 жылдың соңында 
кітапханаларда баспа және кино-фо-
то-аудио құжаттардың жалпы саны 
118961842 бірлікті құраса, электронды 
БАҚ-тағы жарияланымдар саны 1350622 
бірлікке жетті. Соған қарамастан, Ұлттық 
кітапхананың қызметкерлері қазақстан-
дық электронды кітапхананы құруға 
кірісіп, мұражай және кітапханадағы 
сирек кітаптарды оқырмандарға ұсы-
ну үшін жазбаша мәдени мұраны элек-
тронды форматқа айналдырып жатыр. 
Сонымен қатар, Ұлттық кітапхана әртүр-
лі елдердің кітапханалары, мұрағаттары 
және мұражайларымен халықаралық 
деңгейде жұмыс істеуде.

Қорыта келе, ғаламдық ақпаратқа 
қалта гаджеті арқылы қол жеткізуге бо-
латын дәуірде физикалық кітапханалар-
дың рөлі азайған жоқ, керісінше маңызы 
одан әрі арта түсті. ХХІ ғасырдың кіта-
пханалары білім беру, зерттеу, ынты-
мақтастық, қарым-қатынас жасау және 
шығармашылық үшін әлі де мүмкіндік 
жасайтын кеңістікті қамтамасыз етеді.

меру, Восточно-Казахстанская областная 
библиотека им. А.С. Пушкина уже предла-
гает курсы английского языка и IT-юрты, 
оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет для безработных, а специальные 
советники помогают безработным найти 
работу, практически выполняя функцию 
центра занятости. Однако пока рано го-
ворить о цифровой революции в библи-
отечных услугах в Казахстане. Последние 
статистические данные показывают, что в 
2016 году только 1577 из 4118 библиотек 
страны были подключены к Интернету, 
обеспечивая доступ к 260 интернет-ресур-
сам через 9304 компьютера. По данным 
Комитета по статистике Казахстана, в 2016 
году только 174 715 из 2 254 015 публика-
ций были получены в электронном виде. 
Кроме того, в конце 2016 года количество 
печатных изданий и кино-, фото- и ауди-
о-документов в библиотеках составило 
118 961 842 единицы, а количество публи-
каций на электронных носителях достигло 
всего 1 350 622 единиц. Тем не менее, со-
трудники Национальной библиотеки нача-
ли создавать казахстанскую электронную 
библиотеку; они преобразуют письменное 
культурное наследие в электронный фор-
мат, чтобы читатели могли ознакомиться 
с музейными и библиотечными раритета-
ми. Они сотрудничают на международном 
уровне с библиотеками, архивами и музе-
ями разных стран.

Можно резюмировать, что в эпоху, ког-
да каждый может получить доступ к гло-
бальной информации через свой карман-
ный гаджет, роль физических библиотек не 
уменьшилась, а стала еще более важной. 
Библиотеки XXI века предоставляют про-
странство, которое все еще создает воз-
можности для знаний, исследований, со-
трудничества, общения и творчества.
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ВАКУР СУМЕР

Доцент, доктор Вакур Сумер получил 
докторскую степень по специальности 
«Международные отношения» в Ближне-
восточном техническом университете в г. 
Анкаре, Турция. Он является преподава-
телем кафедры международных отноше-
ний Университета Сельчук в г. Конья, Тур-
ция. Вакур Сумер был постдокторантом 
в Институте глобальных исследований в 
Университете Северной Каролины в г. Ча-
пел-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 исследо-
вателем в Институте Макса Планка в г. Гей-
дельберге, Германия. Вакур Сумер являет-
ся автором научных публикаций в таких 
журналах, как «Uluslararası İlişkiler», «Water 
International» и «Journal of Peacebuilding 
and Development». Он является одним из 
редакторов тома «Устойчивое водополь-
зование и управление», опубликованно-
го издательством Springer в 2015 году. В 
2016 году издательством I.B. Tauris была 
опубликована его книга «Вода и политика 
в Турции: структурные изменения и всту-
пление в ЕС». Он является участником ряда 
международных и национальных научных 
конференций, а также работал в качестве 
эксперта-консультанта в Европейской ко-
миссии в оценке многочисленных проек-
тов. 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 Ассоциа-
ции международных исследований (ISA), в 
том числе Секции экологических исследо-
ваний ISA, и Международной водной ассо-
циации (IWA).

Доцент, доктор Вакур Сүмер Түрки-
яның Анкара қаласында орналасқан 
Таяу Шығыс Техникалық Университеті 
Халықаралық қатынастар факультетінен 
PhD ғылыми дәрежесін алды. Конья қа-
ласындағы Сельджук университетінің 
Халықаралық қатынастар факультетінде 
оқытушы болып қызмет атқарды. Док-
тор Сүмер АҚШ-тың Солтүстік Кароли-
на штатындағы Чапел-Хилл Солтүстік 
Каролина Университетінде пост-док-
торантура бағдарламасын тәмамдады. 
Сондай-ақ, Калифорния-Дэвис Универ-
ситетінде ұсыныс етілген ғалым ретінде 
жұмыс атқарады. 2012 жылы Германия-
ның Гейдельберг қаласында орналасқан 
Макс Планк Институтында ғылыми қыз-
меткер болып жұмыс істеді. Uluslararası 
ilişkiler, Water International және Journal 
of Peacebuilding and Development жур-
налдарында көптеген мақалалар жа-
риялаған Сүмер, 2015 жылы Springer 
баспасынан шыққан «Су ресурстарын 
орнықты пайдалану және басқару» атты 
кітаптың редакторы болды (Уолтер Лей-
лмен 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 бірқа-
тар халықаралық және республикалық 
ғылыми конференцияларға қатысып, 
Еуропалық Комиссияда көптеген жо-
баларды бағалауда сарапшы қызметін 
атқарды. Оның зерттеу салалары: тран-
сшекаралық су саясаты, экологиялық са-
ясат және Түркияның Еуропалық Одаққа 
кіруі. Доктор Сүмер Халықаралық зерт-
теулер қауымдастығы (ISA), ISA Экологи-
ялық зерттеулер бөлімі мен Халықара-
лық су қауымдастығының (IWA) мүшесі 
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 факуль-
тете международных отношений КИМЭП в 
2014 году. Женгизхан Жаналтай присоеди-
нился к команде Евразийского научно-ис-
следовательского института в январе 2015 
году, начав трудовую деятельность в дол-
ности  младшего научного сотрудника. С 
сентября 2017 года работает в должности 
заместителя директора Института. 

Женгизхан Жаналтай опубликовал ряд 
научных работ и статей в различных казах-
станских, а также зарубежных журналах, 
таких как Bilig, Perception, и Central Asia 
Program. Он также выступил в качестве 
соавтором доклада под названием «Ана-
лиз двусторонних торговых отношений 
между Турцией и Российской Федераци-
ей». В настоящее время входит в коллектив 
авторов, работающих на книгой «Внеш-
няя и внутренняя миграция в Централь-
ной Азии». Сфера его научных интересов 
включает вопросы миграции, рынка труда, 
международной миграционной полити-
ки, экономики труда, трудовой миграции, 
социальной и экономической интеграции 
этнических мигрантов, динамики денеж-
ных переводов и двусторонних торговых 
отношений.

Женгизхан Жаналтай 2010 жылы 
КИМЭП университетінде халықаралық 
қатынастар мамандығы бойынша ба-
калавр дәрежесін алған. 2014 жылы 
«Оралмандардың Қазақстан қоғамына 
интеграциясы: Түркия қазақтары» атты 
диссертациясын қорғап, магистратураны 
тәмамдайды. 2015 жылдың қаңтарында 
Жаналтай Еуразия ғылыми-зерттеу ин-
ститутында ғылыми қызметкер ретінде 
жұмыс істей бастайды. 2017 жылдың қы-
ркүйегінен бері директор орынбасары 
болып қызмет атқарып келеді.

Женгизхан Жаналтайдың бірнеше 
ғылыми мақалалары түрлі қазақстандық 
журналдарда, сондай-ақ Bilig, Perception 
және Central Asia Program сияқты шетел-
дік журналдарда жарияланды. Жақында 
шыққан «Түркия мен Ресей Федераци-
ясы арасындағы екіжақты сауда қа-
рым-қатынастарын талдау» атты мақа-
ланың бірлескен авторы. Қазіргі уақытта 
Жаналтай «Орталық Азиядағы сыртқы 
және ішкі миграция» атты кітаптың ав-
торларының бірі болып табылады. Оның 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыты 
көші-қон, еңбек нарығы, халықаралық 
көші-қон саясаты, еңбек экономикасы, 
еңбек мигранттары, этникалық мигрант-
тардың қоғамға әлеуметтік және эконо-
микалық интеграциясы, еңбек мигрант-
тарының ақша аудару динамикасы және 
екіжақты сауда қатынастары деген тақы-
рыптарды қамтиды.



ДАУРЕН АБЕН

Даурен Абен является старшим на-
учным сотрудником Евразийского на-
учно-исследовательского института. Он 
имеет магистерскую степень по междуна-
родным отношениям Университета «Кай-
нар» (Алматы, Казахстан), магистерскую 
степень по исследованиям международ-
ной политики и сертификаты в области 
исследований проблем нераспростране-
ния, урегулирования конфликтов и торго-
вой дипломатии Монтерейского института 
международных исследований (штат Кали-
форния, США). Ранее Даурен работал стар-
шим менеджером по проектам и научным 
сотрудником Высшей школы образования 
Назарбаев Университета.

В 2011-2014 гг. Даурен работал старшим 
научным сотрудником Казахстанского ин-
ститута стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан. В 2008-
2010 гг. он руководил деятельностью по 
аккредитации и рейтингу в Казахском на-
циональном университете им. аль-Фараби. 
В 2003-2009 гг. Даурен работал координа-
тором программ и исполнительным ди-
ректором алматинского отделения Центра 
исследований проблем нераспростране-
ния им. Джеймса Мартина Монтерейско-
го института, а также являлся соредакто-
ром его ежемесячного информационного 
бюллетеня «Международное обозрение 
экспортного контроля».

Научные интересы Даурена затрагива-
ют различные аспекты международной 
безопасности, а также региональной без-
опасности в Центральной Азии и на Кав-
казе, что нашло отражение в целом ряде 
научных публикаций и книжных глав. В 
качестве эксперта он также консультиру-
ет Правительство Казахстана по вопросам 
ядерного нераспространения, ядерной 
безопасности и экспортного контроля.

Дәурен Әбен Еуразия ғылыми-зерттеу 
институтының аға ғылыми қызметкері 
болып табылады. Ол «Қайнар» универ-
ситетінде (Алматы, Қазақстан) халықа-
ралық қатынастар бойынша магистра-
турасын тәмамдаған және Монтерей 
халықаралық зерттеулер институтында 
(Калифорния, АҚШ) халықаралық сая-
си зерттеулер бойынша магистр дәре-
жесін иемденіп, таратпау зерттеулері, 
қақтығыстарды шешу және саудалық 
дипломатия бойынша сертификаттар 
алған. Бұдан бұрын ол Назарбаев Уни-
верситетінің Жоғары білім беру мек-
тебінде аға жоба менеджері және ғылы-
ми қызметкер болып жұмыс істеген.

2011-2014 жж. Дәурен Қазақстан 
Республикасы Президенті жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеулер ин-
ститутында аға ғылыми қызметкер бо-
лып қызмет атқарды. 2008-2010 жж. ол 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Уни-
верситетінде Аккредиттеу және рейтинг 
қызметін басқарды. 2003-2009 жж. Дәу-
рен Монтерей институтының Джеймс 
Мартин атындағы Таратпау зерттеулері 
орталығының Алматыдағы кеңсесінде 
бағдарлама үйлестірушісі және атқа-
рушы директор болып жұмыс істеп, сол 
орталықтың «Халықаралық экспорттық 
бақылау шолуы» атты айлық жаршысы-
ның редакторларының бірі болды.

Дәуреннің зерттеу саласына халықа-
ралық қауіпсіздіктің, сонымен қатар Ор-
талық Азия мен Кавказдағы аймақтық 
қауіпсіздіктің әр түрлі мәселелері кіреді. 
Бұл оның бірқатар ғылыми жарияла-
нымдарында 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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