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Страны Евразии постепенно приобрета-
ют все больший авторитет на междуна-
родной арене, их экономика продолжает 
расти в соответствии с происходящими 
здесь позитивными изменениями, что 
способствует превращению региона в 
глобальный экономический и политиче-
ский центр. Интерес к региону, который 
имеет богатые сырьевые ресурсы, боль-
шие производственные зоны и рынки 
потребления, растет день ото дня. Кроме 
того, быстро развивающаяся транспорт-
ная инфраструктура и проекты, которые 
соединят Азию и Европу, создав при этом 
гораздо более экономически эффектив-
ные условия, способствовали смещению 
глобального экономического центра вла-
сти с запада на восток. Именно в этом 
смысле, когда первый грузовой поезд из 
китайского Сианя в Европу прошел через 
тоннель Мармарай в 2019 году, мы стали 
свидетелями возрождения историческо-
го Шелкового пути. Это важный шаг для 
стран, которые находятся на маршруте 
Железного Шелкового пути. Улучшение 
транспортной инфраструктуры в евра-
зийском регионе имеет важное значение 
для предоставления новых возможностей 
расширения и углубления экономических 
и торговых связей между странами реги-
она, а также для развития культурных и 
социальных отношений.
За прошедший год международное сооб-
щество стало свидетелем бурных поли-
тических событий и быстрых изменений 
в мировых экономических показателях. 
В частности, глобальные экономиче-
ские последствия торговых войн между 
Соединенными Штатами и Китаем не-
избежно повлияли на экономику стран 
региона. В этом контексте очевидно, что 
евразийские страны пытаются укрепить 
свои экономические связи путем нала-
живания коммерческого сотрудничества 
друг с другом и странами за пределами 
региона. В частности, они предпринима-

Еуразия аймағында орын алып жатқан 
өзгерістер аясында экономикалық тұрғы-
дан өсіп жатқан аймақ елдері, халықа-
ралық аренада өз орнын табумен қатар, 
аймақтың жаһандық экономикалық және 
саяси орталыққа айналу үдерісіне де өз 
үлесін қосуда. Жерасты ресурстарына 
бай, ауқымды өндіріс және тұтыну қуа-
тына ие аймаққа деген қызығушылық та 
күн өткен сайын артып келеді. Бұдан сырт, 
соңғы жылдары жылдам дамып жатқан 
көлік инфрақұрылымы және оның нәти-
жесі ретінде Азия мен Еуропаны эко-
номикалық тұрғыдан бұдан да тиімді 
шарттармен бір-біріне байланыстыратын 
жобалар, жаһандық экономикалық күш 
орталықтарының батыстан шығысқа қа-
рай бет бұру үдерісіне де өзінің айтар-
лықтай үлесін қосып жатқанын айта кету 
керек. Осы орайда, 2019 жылы Қытайдың 
Сиань қаласынан жолға шыққан жүк пой-
ызының Түркия арқылы Еуропаға өтуінде 
Мармарай суасты теміржол тоннелін қол-
дануы, бізді тарихи Жібек жолының қай-
та жаңғыруына куә етті. Бұл оқиға Темір 
Жібек жолы маршруты бойында орна-
ласқан елдер үшін өте маңызды. Еуразия 
аймағындағы көлік инфрақұрылымының, 
аймақ елдері арасындағы сауда және эко-
номикалық байланыстардың дамуы мен 
тереңдеуіне жаңа мүмкіндіктер тудыру-
мен қатар, мәдени және әлеуметтік қа-
рым-қатынастардың дамуы тұрғысынан 
да айтарлықтай маңызды.  
Жаһандық экономикалық көрсеткіштер 
жылдам өзгеріске ұшырап отырған қазір-
гі кезеңде Америка Құрама Штаттары 
мен Қытай арасында орын алған сауда 
соғысының бүкіләлемдік сипаттағы эко-
номикалық салдары аймақтағы елдердің 
экономикаларына да өз әсерін тигізді. 
Осы тұрғыдан алғанда, еуразиялық мем-
лекеттер бір-бірімен және аймақтан тыс 
елдермен сауда ынтымақтастығын орна-
та отырып, өздерінің экономикалық бай-
ланыстарын нығайтуға тырысатындығы 

ПРЕДИСЛОВИЕ
КІРІСПЕ
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ют значительные усилия для достижения 
более сбалансированных результатов в 
своих экономических структурах путем 
увеличения своего торгового потенци-
ала. Взаимные соглашения о свободной 
торговле государств-членов Евразийского 
экономического союза являются наибо-
лее яркими примерами такого потенциа-
ла. Аналогичным образом, соглашения о 
свободной торговле Евразийского эконо-
мического союза с членами Ассоциации 
стран Юго-Восточной Азии, такими как 
Сингапур, и переговоры с другими стра-
нами и региональными группировками 
показывают, что они крайне заинтересо-
ваны в  укреплении торгового потенциа-
ла стран как внутри, так и за пределами 
региона.
Страны Центральной Азии, расположен-
ные в самом сердце Евразии, не отстают 
от этих ветров перемен и ведут обшир-
ную деятельность в различных областях 
- от экономики до культуры. В Казахста-
не продолжается процесс перехода ка-
захского алфавита к латинской графике. 
Ожидается, что Туркестанская область 
будет быстро развиваться в соответствии 
с поставленными целями и вскоре смо-
жет внести свой вклад в национальную и 
региональную экономику. С другой сто-
роны, экономические реформы в Узбе-
кистане приносят первые плоды, которые 
дадут положительные экономические 
результаты как для этой страны, так и для 
Центральной Азии в целом.
В свете этих событий Евразийский науч-
но-исследовательский институт публи-
кует в этом году пятое издание серии 
«Перспективы Евразии», в которой рас-
сматриваются различные аспекты поли-
тических, экономических и социальных 
событий в евразийском регионе. Эта кни-
га предназначена для академического 
сообщества, экспертов, исследователей и 
ответственных лиц, интересующихся дан-
ным регионом. Она предоставляет тща-
тельный и подробный анализ процессов 
выработки стратегий в области экономи-
ки, транспорта, безопасности, политики, а 
также в социальной и культурной сферах. 

байқалады. Осылайша араларындағы 
сауда әлеуетін арттырып, экономикалық 
құрылымында тең қатынастар орнату 
үшін үлкен күш жұмсауда. Еуразия эконо-
микалық одағына мүше мемлекеттердің 
одақ аясында және өз араларында еркін 
сауда келісім-шарттары мен осы бағыт-
тағы келіссөздерін аталмыш әлеуеттің 
ең айқын мысалдары ретінде көрсетуге 
болады. Осы тәрізді, Еуразия экономи-
калық одағының, одақтан тыс Сингапур 
сияқты Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің 
ассоциациясына мүше мемлекеттермен 
еркін сауда келісімдерін жасауы және 
басқа да мүше елдермен осы бағыттағы 
келіссөздердің жүргізілуі, аймақтағы және 
аймақтан тыс мемлекеттердің сауда әле-
уеттерін нығайтуға деген зор ниеттерін 
көрсетеді.  
Еуразияның жүрегінде орналасқан Ор-
талық Азия елдері де осы өзгерістердің 
қарқынынан тыс қалмай, экономикадан 
бастап мәдениетке дейінгі түрлі салалар-
ды қамтитын ауқымды жұмыстар атқару-
да. Қазақстанның латын әліпбиіне көшу 
үдерісі жалғасып жатса, Түркістан облы-
сының да белгіленген мақсаттарға қарай 
қарқынды дамып, қысқа уақыт ішінде ел-
дің және сол аймақтың экономикасына 
үлес қосатын жағдайға жетеді деп күтілу-
де. Одан бөлек, Өзбекстанда жүргізіліп 
жатқан экономикалық реформалардың 
алғашқы жетістіктерге жетуін мемлекет 
үшін де, Орталық Азия үшін де оң эконо-
микалық өзгерістер қатарында атап өтуге 
болады.  
Осы тұрғыдан Еуразия ғылыми-зерттеу 
институты тарапынан осы жылы бесіншісі 
дайындалып отырған «Eurasia Outlook» 
сериясы, Еуразия аймағында орын алып 
жатқан оқиғаларға түрлі қырынан талдау 
жүргізіп зерттейтін ғалымдар, сарапшы-
лар және зерттеушілер мен шешім қа-
былдаушыларға экономика, көлік тасы-
малы, қауіпсіздік, саясат, мәдениет және 
әлеуметтік салалардағы саясаттарды қа-
лыптастыру кезеңдері туралы терең әрі 
егжей-тегжейлі сараптамалар ұсынады. 
Осы орайда, кітаптың әзірленуінде еңбегі 
сіңген редакторлар мен барлық Институт 
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Я хотел бы поздравить всех редакторов и 
сотрудников института, которые внесли 
свой вклад в подготовку этой книги. На-
деюсь, что эта работа станет полезным 
пособием для всех читателей, особенно 
исследователей, интересующихся евра-
зийским регионом. Желаю всем приятно-
го чтения.

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

 университета им. Ходжи Ахмеда Ясави

қызметкерлеріне құттықтауымды білдір-
гім келеді. Осы еңбек, Еуразия аймағын 
зерттеумен айналысатын зерттеушілер-
ден бастап, барлық оқырмандарға пай-
дасы мол кітап болады деген үмітіммен 
бөлісе отырып, жанға жағымды оқылым 
тілеймін.   

Профессор, доктор Мұса Йылдыз
Қожа Ахмет Ясауи атындағы

Халықаралық қазақ-түрік университетінің
Өкілетті кеңес төрағасы
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С 2015 года Евразийский научно-исследо-
вательский институт (ЕНИИ) представляет 
читателям еженедельные электронные 
бюллетени, в которых освещаются теку-
щие экономические, политические, куль-
турные и социальные события в евра-
зийском регионе. За последние пять лет 
многие эксперты, дипломаты, политики, 
а также рядовые читатели из Турции, Ка-
захстана и других евразийских стран вы-
соко оценили аналитические материалы, 
написанные нашими экспертами и внеш-
ними участниками. ЕНИИ адресует свои 
исследования, проводимые в смежных 
областях на основе объективной оценки 
преимущества расположения в самом 
сердце региона, не только академическо-
му сообществу, но и широкой аудитории. 
Мы предоставляем лицам, ответственным 
за принятие решений, различные взгля-
ды на актуальные проблемы, внося таким 
образом ценный вклад в евразийские ис-
следования.
В 2019 году в Евразии произошли значи-
тельные события, особенно в экономи-
ческой и политической областях. Среди 
наиболее выдающихся — проекты по 
развитию транспортной инфраструкту-
ры, реализованные и запланированные 
благодаря выгодному расположению 
региона вдоль транспортных и транзит-
ных коридоров. Хотя торговые войны 
между Соединенными Штатами и Китаем 
имели глобальные последствия, которые 
негативно сказались на экономике за 
пределами этих двух стран, последствия 
для евразийских стран оказались менее 
негативными, чем ожидалось. Наоборот, 
можно сказать, что напряженность между 
США и Китаем положительно повлияла на 
темпы экономического роста стран Евра-
зии. В связи с этим для ЕНИИ крайне важ-
но представить своим читателям глубокие 
и информативные видения перспектив в 
сферах экономики, политики, культуры и 

2015 жылдан бері Еуразия ғылыми-зерт-
теу институты Еуразия аймағында болып 
жатқан экономикалық, саяси, мәдени 
және әлеуметтік маңызды өзгерістерді 
қамтитын апталық электрондық бюлле-
теньді жариялап, оқырмандардың наза-
рына ұсынып келеміз. Институтымызда 
қызмет ететін сарапшы мамандарымыз 
бен институмыздан тыс мамандар дайын-
даған сараптамалық мақалалар бес жыл-
дан бері Түркия, Қазақстан және Еуразия 
елдерінің көптеген ғалымдары, дипломат-
тары мен  саясаткерлері және оқырман-
дарымыз тарапынан үлкен сұранысқа ие 
болып келеді. Еуразия ғылыми-зерттеу ин-
ституты, Еуразия аймағының орталығын-
да орналасудың тиімділігін пайдалана 
отырып жүргізген ғылыми зерттеулерінің 
арқасында тек ғылыми ортада ғана емес, 
әр салада  көптеген оқырманның көңілі-
нен шығып үлгерді. Осылайша әр салада 
шешім қабылдаушы тұлғаларға қажетті 
жаңа идеялар ұсынумен қатар, Еуразия 
аймағы бойынша ғылыми зерттеулерге де 
өз үлесін қосуда. 
2019 жылы да Еуразия аймағында эконо-
мика және саяси бағытта көптеген өзгері-
стер орын алды. Бұлардың ең маңыздысы 
- аймақтың көлік дәліздері бойында орна-
ласу тиімділігіне байланысты бүгінге дейін 
жасалған және жоспарланып жатқан көлік 
инфрақұрылымын дамыту жобалары бо-
лып табылады. АҚШ пен Қытай арасында 
болған сауда соғысының әсері жаһандық 
деңгейге жетіп, екі елден басқа мемлекет-
тердің экономикасына да кесірін тигізген 
болса да, Еуразия аймағындағы мемле-
кеттерге айтарлықтай зиян келтірмеді. 
Керісінше, АҚШ пен Қытай арасындағы 
бұл шиеленістің Еуразия аймағындағы 
мемлекеттердің экономикалық дамуына 
оң ықпал еткенін атап өтуге болады. Осы 
бағытта Еуразия ғылыми-зерттеу инсти-
тутының ұжымы оқырмандар назарына 
апталық электрондық бюллетендерде Еу-

ВСТУПЛЕНИЕ
АЛҒЫ СӨЗ
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общества в рамках еженедельных анали-
тических электронных бюллетеней.
Эта книга под названием «Перспекти-
вы Евразии 2019: экономические, соци-
альные и политические перспективы в 
Евразии» призвана дать общий обзор и 
анализ основных актуальных проблем в 
евразийском регионе. Кроме того, в ней 
приведены аналитические оценки по 
экономике, энергетике, транспорту, безо-
пасности, международным отношениям, 
окружающей среде и другим вопросам, 
предоставляющие высококачественную 
и надежную информацию о событиях в 
регионе.
Книга «Перспективы Евразии 2019: эко-
номические, социальные и политиче-
ские перспективы в Евразии» состоит из 
четырех глав. Первая глава охватывает 
статьи, в которых рассматривается эко-
номическое и политическое сотрудниче-
ство стран Евразии на региональном и 
глобальном уровнях. Работы в этой главе 
в основном содержат анализ с подроб-
ной информацией о важных событиях в 
странах региона и установившихся между 
ними отношениях, особенно в экономи-
ческой и политической сферах, а также 
об их влиянии на глобальную торговлю, 
безопасность и экологические проблемы. 
Вторая глава состоит из аналитических 
материалов по экономике и финансовым 
структурам евразийских стран, а также 
их экономических балансов и страховых 
рынков. В третьей главе рассматриваются 
изменения, связанные с быстрорастущи-
ми энергетическими коридорами, грузо-
выми перевозками и инфраструктурами 
железнодорожного транспорта в Евразии. 
Заключительная глава включает статьи, в 
которых оцениваются политические, со-
циальные и культурные события в странах 
региона, а также их влияние на социаль-
ную сферу.
Мы хотели бы выразить благодарность 
профессору д-ру Мусе Йылдызу, Прези-
денту Совета попечителей университета 
имени Ахмеда Ясави, и другим членам 
Совета попечителей за их полное дове-
рие и неограниченную поддержку. Мы 

разия аймағы бойынша экономикалық, 
саяси, әлеуметтік және мәдени салаларда 
терең зерттелген ақпараттық талдаулар 
ұсынуға ерекше көңіл бөлді.     
«Eurasia Outlook 2019: Еуразиядағы эко-
номикалық, әлеуметтік және саяси пер-
спективалар» атты бұл кітаптың негізгі 
мақсаты - Еуразия аймағында орын алған 
маңызды мәселелерге талдау жасау және 
олар туралы мәлімет беру болып табы-
лады. Сондай-ақ, бұл еңбек Еуразия ай-
мағында орын алған өзгерістер туралы 
ғылыми әрі сенімді ақпарат беру тұрғы-
сынан экономика, энергетика, көлік та-
сымалы, қауіпсіздік, халықаралық қаты-
настар, қоршаған орта және т.б салалар 
бойынша жинақталған сараптамалық 
пікірлерді қамтиды. 
«Eurasia Outlook 2019: Еуразиядағы эконо-
микалық, әлеуметтік және саяси перспек-
тивалар» атты кітап жалпы төрт бөлімнен 
тұрады. Бірінші бөлімде, Еуразия елдерінің 
аймақтық және әлемдік аренадағы эконо-
микалық және саяси ынтымақтастығына 
қатысты жазбалар берілген. Бұл бөлімде, 
аймақ елдерінде болып жатқан жаңа-
лықтар және аймақ елдері арасындағы, 
әсіресе, экономикалық және саяси қа-
рым-қатынастар, сондай-ақ, аталған қа-
рым-қатынастардың жаһандық сауда, 
қауіпсіздік және қоршаған орта мәселе-
леріне әсерін егжей-тегжейлі зерттеген 
сараптамалар орын алған. Екінші бөлім-
де, Еуразия елдерінің экономикасы мен 
қаржы құрылымын қарастырған талдау-
лар және экономикалық тепе-теңдік пен 
сақтандыру нарығы туралы сараптамалар 
берілген. Үшінші бөлімде, Еуразия ай-
мағындағы дамып келе жатқан энергетика 
дәліздері, жүк тасымалы және теміржол 
инфрақұрылымындағы жаңалықтар қа-
растырылған. Соңғы бөлімде аймақ ел-
дерінде болып жатқан саяси, әлеуметтік 
және мәдени өзгерістер мен олардың 
қоғамдық өмірге тигізген әсерін қамтитын 
мақалалар орын алған.  
Қожа Ахмет Ясауи университетінің Өкілет-
ті кеңес төрағасы, профессор, доктор Мұса 
Йылдызға және  Өкілетті кеңес мүшелері-
не бізге деген сенімдері мен шексіз қол-
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также благодарим Айгерим Манаткызы и 
Каната Маханова за их вклад в подготов-
ку, перевод и редактирование этой книги, 
а также всех сотрудников Евразийского 
научно-исследовательского института за 
проделанную ими работу. Мы искренне 
желаем, чтобы этот справочник был по-
лезен всем нашим читателям, интересую-
щимся этим регионом.

 Вакур Сумер 
Женгизхан Жаналтай

Суат Бейлур
 Даурен Абен

 г. Алматы, 2020 год

даулары үшін алғысымызды білдіреміз. 
Сондай-ақ, осы кітапты дайындау кезінде 
аудару және редакциялау жұмыстары-
на қосқан үлесі үшін Айгерім Манатқы-
зы мен Қанат Махановқа және Еуразия 
ғылыми-зерттеу институтының барлық 
қызметкерлеріне алғыс айтамыз. Осы ең-
бектің Еуразия аймағына қызығушылық 
танытқан барлық оқырмандарымызға 
пайдалы болуына тілектеспіз.   

Вакур Сүмер
Женгизхан Жаналтай

Дәурен Әбен
Алматы қ., 2020 жыл
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Евразийский научно-исследователь-
ский институт Международного казах-
станско-турецкого университета имени 
Ходжа Ахмета Яссауи, созданный со-
вместно Республикой Казахстан и Ту-
рецкой Республикой, является аналити-
ческим центром, перед которым стоит 
задача отслеживать развитие ситуации в 
области экономики, политики и социаль-
но-культурной сфере, а также анализиро-
вать и разрабатывать стратегии по вопро-
сам, связанным с евразийским регионом 
в целом, и тюркоязычными странами и 
сообществами, в частности.

Институт был создан в Алматы, и для 
этого существует несколько причин. Ал-
маты, являющийся первой столицей не-
зависимого Казахстана, - это на сегодняш-
ний день крупнейший и один из наиболее 
важных и активных экономических и со-
циально-культурных центров Централь-
ной Азии. В географическом отношении 
он расположен вблизи от важных стран 
региона, таких как Китай, Кыргызстан и 
Узбекистан, а также в городе происходит 
много академических мероприятий.  

После распада Советского Союза и 
Югославии Евразийский регион пережил 
период глубокой трансформации и пере-
мен. После того, как страны Центральной 
Азии обрели независимость, их государ-
ственное устройство прошло через очень 
бурный период институционализации, и 
каждая из них стала важным региональ-
ным игроком. С начала процесса пере-
мен Турция также активно поддерживает 
тюркоязычные страны Центральной Азии 
и играет значимую роль в установлении 
платформ для эффективного сотрудни-
чества. Одной из таких областей сотруд-

Қазақстан және Түркия Республика-
лары бірлесе құрған Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік уни-
верситетіне қарасты стратегиялық зерт-
теу орталығы ретінде құрылған Еуразия 
ғылыми-зерттеу институтының негізгі 
міндеті – Еуразия аймағындағы, атап ай-
тқанда түркітілдес мемлекеттер мен қа-
уымдастықтардағы экономикалық, саяси, 
әлеуметтік және мәдени оқиғаларға жіті 
назар аударып, оларға қатысты тың зерт-
теулер жүргізу және стратегиялық ұсыны-
стар әзірлеу. 

Институттың Алматы қаласында 
құрылуына бірнеше себеп түрткі болды.   
Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы астана-
сы Алматы – қазіргі таңда елдің ең үл-
кен мегаполисі және Орталық Азияның 
ең маңызды, жанданған экономикалық, 
әлеуметтік-мәдени орталықтарының бірі. 
Сондай-ақ, географиялық тұрғыдан Қы-
тай, Қырғызстан және Өзбекстан тәрізді 
аймақтың маңызды елдерімен айтар-
лықтай жақын орналасқан және қалада 
көптеген ғылыми-академиялық іс-ша-
ралар өтеді. Кеңес Одағы мен Югос-
лавия ыдыраған соң, Еуразия аймағы  
қарқынды өзгерістер мен трансформация 
үдерісін бастан өткерді. Орталық Азия 
мемлекеттері тәуелсіздікке қол жеткізіп, 
қысқа мерзім аралығында мемлекеттік 
құрылымдарын қалыптастыру жетістігін 
көрсетті және аталмыш елдердің әрбірі 
аймақтың маңызды акторына айналды. 
Түркия, осы трансформация үдерісінің 
бастапқы кезеңінен бастап Орталық Азия 
түркі мемлекеттеріне белсенді түрде қол-
дау көрсетіп, тиімді ықпалдастық плат-
формаларын құруда маңызды рөл атқар-
ды. Білім беру ісі де осы ынтымақтастық 
салаларының бірі болып табылды. Қа-

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ЕУРАЗИЯ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫНЫҢ ӨТКЕНІ, 
БҮГІНІ ЖӘНЕ КЕЛЕШЕГІ ЖӨНІНДЕ  

Вакур Сумер *

* Доцент, доктор, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. vsumer@gmail.com   
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ничества была сфера образования. Как 
одна из наиболее быстро развивающих-
ся стран, Казахстан достиг значительного 
прогресса в области образования под 
руководством своего президента-основа-
теля Нурсултана Назарбаева. Таким обра-
зом, Университет Ходжа Ахмета Яссауи и 
Евразийский научно-исследовательский 
институт, являющийся филиалом уни-
верситета, представляют собой результат 
обоюдных интересов двух братских стран.

Как заявлено в Уставе Института, мис-
сией Института является «проведение на-
учных исследований и составление стра-
тегических рекомендаций, касающихся 
Евразийского региона в целом и тюрко-
язычных стран в частности», а видением 
является «становление одним из ведущих, 
признанных в мире научно-исследова-
тельских учреждений в таких областях, 
как экономика, финансы, энергетика, 
международные отношения, безопас-
ность, транспорт, техника, образование, 
культура, искусство, языкознание, рели-
гиоведение, философия, социология, по-
литика, история, археология и окружаю-
щая среда». В рамках миссии и видения 
Евразийский научно-исследовательский 
институт со времени основания пытается 
предложить разумные решения проблем 
Евразийского региона посредством сбора 
информации, сведений и научного анали-
за без идеологического и политического 
пристрастия. 

Евразийский научно-исследователь-
ский институт придает огромное значе-
ние публикационной деятельности, и его 
издания выпускаются на четырех языках 
с разной периодичностью. Еженедель-
ный электронный бюллетень, в котором 
собраны новости за неделю в области 
международных отношений, безопасно-
сти, экономики, финансов, энергетики и 
культуры выпускается на трех языках (ан-
глийском, казахском и турецком). Кроме 
того, журнал Asya-Avrupa (Азия-Европа) 
выходит каждый месяц. Журнал содержит 
интервью, инфографику, аналитические 
статьи и комментарии, а также новости 
Института на четырех языках (английском, 
казахском, русском и турецком). Институт 

зақстан да, мемлекеттің негізін қалаушы 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың дарынды басшылығының арқасында, 
аймақтың ең жылдам дамып келе жатқан 
мемлекеттерінің бірі ретінде білім беру 
саласында елеулі жетістіктерге қол жет-
кізді. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықа-
ралық қазақ-түрік университеті және оған 
қарасты Еуразия Ғылыми-зерттеу инсти-
туты да бауырлас екі елдің ұштасқан ұлы 
мұраттарының нақты нәтижелерінің бірі. 

Институттың негізгі мақсаты – жалпы 
алғанда Еуразия аймағына, атап айтқанда 
түркі тілдес мемлекеттер мен қауымда-
стықтарға қатысты тың зерттеулер жүргі-
зу және стратегиялық ұсыныстар әзірлеу 
– деген ұстанымда болса, міндеті – эко-
номика, қаржы, энергетика, халықаралық 
қатынастар, қауіпсіздік, көлік, технология, 
білім беру, мәдениет, өнер, тіл білімі, дін, 
философия, әлеуметтану, саясат, тарих, 
археология және экология саласы бой-
ынша халықаралық деңгейде танымал 
ғылыми-зерттеу орталығы болу – деп Ин-
ституттың Жарғысында айқын көрсетіл-
ген. Осы мақсат пен міндеттер аясында 
Еуразия ғылыми-зерттеу институты, алғаш 
құрылған күннен бастап қазірге дейін, 
ғылым мен ақпарат өндіру, идеология 
мен саясаттан алыс ұстанымда ғылыми 
сараптамалар жасау арқылы Еуразия ай-
мағындағы проблемаларға байланысты 
ақылға қонымды шешімдер шығаруға өз 
үлесін қосуға тырысуда.

Еуразия ғылыми-зерттеу институты 
ғылыми жұмыстардың жарияланымына 
аса көңіл бөледі және осы бағытта түр-
лі мерзімдер аралығында төрт тілде ба-
сылымдар шығарып келеді. Әр апта сай-
ын халықаралық қатынастар, қауіпсіздік, 
экономика, қаржы, энергетика және мә-
дениет салалары бойынша жаңалықтар-
ды қамтитын хабар бюллетені үш тілде 
(ағылшын, қазақ және түрік) дайындалуда. 
Ай сайын «Азия Еуропа» атты журнал жа-
рияланады. Мазмұны төрт тілдегі (ағыл-
шын, қазақ, орыс және түрік) мәліметтерді 
қамтитын журналда сұхбаттар, инфогра-
фикалар, сараптамалық мақалалар және 
пікірлермен қатар, институттың іс-ша-
ралары туралы да мағлұматтар беріледі. 
Сонымен қатар, институт, алты ай сайын 
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также начал выпускать рецензируемый 
журнал Eurasian Research Journal каж-
дые шесть месяцев. Прилагаются усилия 
по включению журнала в авторитетные 
индексы как можно скорее. Кроме того, 
каждый год на четырех языках публику-
ются книги серии «Евразийский обзор», в 
которых содержится анализ важных собы-
тий Евразии. Кроме того, публикационная 
активность Института заключается также 
в публикации книг и отчетов в различных 
сферах, от энергетической безопасности 
до проблем окружающей среды. Помимо 
публикации изданий, чрезвычайно важно 
представить их миру. В этом контексте Ин-
ститут также устанавливает связь со всем 
миром через социальные сети, такие как 
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, а 
также через продвинутый и постоянно 
обновляемый веб-сайт, который работает 
на четырех языках.  

Кроме научных публикаций в разных 
категориях, деятельность Института про-
является в проведении академических 
мероприятий, таких как семинары, ворк-
шопы, съезды и конференции по разным 
дисциплинам.  В этих рамках Конгресс 
по экономике, финансам и энергетике 
(EFE), который проводится каждые два 
года, является наиболее комплексным 
направлением деятельности Евразийско-
го научно-исследовательского института 
и постепенно институционализируется. В 
2018 году Конгресс по ЭФЭ был проведен 
в третий раз, и в нем участвовали экспер-
ты из 10 стран, представившие около 70 
научных докладов на мероприятии. Более 
того, в качестве почетного гостя в Кон-
грессе принимал участие Нобелевский 
лауреат и всемирно известный турецкий 
ученый г-н Азиз Санджар. Мы проведем 
конгресс ЭФЭ в четвертый раз в 2020 году. 

Следует также отметить, что Евразий-
ский научно-исследовательский институт 
вошел в Глобальный индекс Go To Think 
Tank, который составляется с 2008 года 
и оценивает аналитические центры по 
всему миру в соответствии с различны-
ми критериями. Наш Институт, нашедший 
свое место в индексе от имени Казахста-
на, самостоятельно вносит вклад в науч-

«Eurasian Research Journal» атты рецен-
зияланатын ғылыми журнал шығаруды 
қолға алды. Журналдың қысқа мерзім 
ішінде беделді индекстерге кіріуі үшін 
тиісті жұмыстар атқарылуда. Тағы да Еура-
зиядағы маңызды мәселелерді қамтитын 
«Outlook» кітап сериясы да төрт тілде жыл 
сайын жарық көруде. Бұдан тыс, энергети-
калық қауіпсіздіктен бастап қоршаған ор-
таны қорғау мәселелеріне дейінгі түрлі са-
лаларда кітап және ғылыми-зерттеу нәти-
желерін жариялау да Институт тарапынан 
басымдылыққа ие жарияланымдардың 
қатарында. Қазіргі таңда басылымдарды 
жариялаумен қатар, олардың жаһандық 
деңгейде танытылуы да маңызды мәселе-
лердің бірі. Осы мақсатта Институт, Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube сияқты әлеу-
меттік медиа желілері мен төрт тілде қы-
змет көрсететін, заманауи және күнделікті 
жаңартылатын вебсайты арқылы бүкіл 
әлемге танылуда.

Түрлі категориялар бойынша жоғары-
да аталып өткен ғылыми жұмыстардан 
бөлек, Институт ұйымдастыратын шара-
лар арасында әртүрлі тақырыптар бой-
ынша семинарлар, ғылыми талқылар, 
конгресстер, конференциялар сияқты 
ғылыми жиындар бар. Осы тұрғыдан, 
Еуразия ғылыми-зерттеу институтының 
кең ауқымды шараларының бірі ретінде 
екі жылда бір өтетін Экономика, қаржы 
және энергетика конгресі (EFE) қазіргі 
таңда құрылымы нақтыланып, үлкен қы-
зығушылыққа ие платформаға айналып 
үлгерді. 2018 жылы үшінші рет ұйымда-
стырылған EFE конгресіне 10-ға жуық ел-
ден мамандар қатысып, шамамен 70-ке 
жуық ғылыми баяндамалар жасалды. Со-
нымен қатар, 2018 жылы EFE конгресінің 
құрметті қонағы ретінде Нобель сый-
лығының лауреаты, аты әлемге әйгілі түрік 
ғалымы Азиз Санжар қатысты. Конгрестің 
төртіншісі 2020 жылы өткізіледі. 

Еуразия ғылыми-зерттеу институты-
ның 2008 жылдан бері жарияланып келе 
жатқан және бүкіл әлемдегі стратегиялық 
зерттеу институттарын түрлі критерийлер 
бойынша бағалайтын «Жаһандық страте-
гиялық зерттеу орталықтары индексінде 
(Global Go To Think Tank Index Report)» 
орын алғанын айрықша атап өту қажет. 
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ную мощь Казахстана. Этот успех Инсти-
тута является в то же время важным вкла-
дом Университета Ходжа Ахмета Яссауи в 
научный потенциал Казахстана. Следует 
знать, что очень немногие организации 
из Казахстана смогли войти в этот индекс.

Впервые, наш Институт вошел в упо-
мянутый индекс в начале 2018 года. Из 
более чем 7000 аналитических центров, 
ранжированных по различным категори-
ям, наш Институт включен в список «Луч-
шие аналитические центры по внешней 
политике и международным отношени-
ям» и «Лучшие аналитические центры в 
Центральной Азии» в индексе 2018 года, в 
котором перечислены только от 60 до 150 
лучших организаций. В индексе, который 
был объявлен в конце января 2019 года, 
наш Институт добился больших успехов и 
стал одним из лучших аналитических цен-
тров в новых двух категориях. Это «Моз-
говые центры с лучшим использованием 
Интернета» и «Мозговые центры с луч-
шим использованием социальных медиа 
и сетей». Кроме того, Институт поднялся 
на 8 пунктов в каждой из категорий, по 
которым ему удалось войти в Индекс 2018 
года. Более 8000 организаций были оце-
нены в индексе 2019 года, и только луч-
шие могли войти в индекс. В среднем 98% 
аналитических центров в мире не смогли 
войти в индекс.

Вне всякого сомнения, огромная за-
слуга в этих достижениях Института при-
надлежит руководству Университета Ах-
мета Яссауи. Мы хотели бы поблагода-
рить председателя Совета попечителей 
профессора д-ра Мусу Йылдыза, а также 
всех уважаемых членов нашего Совета 
попечителей, ректора, профессора д-ра 
Болатбека Абдрасилова, Первого про-
ректора, профессора д-ра Дженгиза То-
мара и проректоров за их поощряющий 
и внимательный подход. Кроме того, мы 
с благодарностью вспоминаем всех ру-
ководителей нашего университета и быв-
ших директоров Института, которые вно-
сили вклад в успех Института со дня его 
основания.  

Евразийский научно-исследователь-
ский институт был создан в рамках обще-

Мемлекеттер тұрғысынан Қазақстанның 
атынан индексте орын алған Институ-
тымыз Қазақстанның ғылыми қабілетіне 
өзіндік үлесін қосуда. Институттың бұл 
жетістігі, сондай-ақ, Қожа Ахмет Ясауи 
университетінің де Қазақстанның ғылыми 
әлеуетіне қосқан маңызды үлесі болып 
саналады. Осы орайда, аталмыш индек-
сте Қазақстанның атынан айтарлықтай аз 
зерттеу орталықтары орын алғанын атап 
өту қажет. 

Институт алғаш рет 2018 жылдың ба-
сында жарияланған индексте орын алды. 
Әлем бойынша 7000-нан астам зерттеу 
орталықтары арасында, категориялар 
бойынша тек 60 пен 150 үздік ұйымдар-
дың тізбесі жасақталған аталмыш 2018 
жылғы индексте Институтымыз «Халықа-
ралық қатынастар және сыртқы саясат са-
ласы бойынша ең үздік зерттеу орталықта-
ры» және «Орта Азиядағы ең үздік зерттеу 
орталықтары» категориялары бойынша 
орын алды. 2019 жылы қаңтар айының 
соңында жарияланған индексте Инсти-
тут үлкен жетістікке жетіп, тағы басқа екі 
категория бойынша ең үздік зерттеу ор-
талықтары арасынан көрінді. Олар, «Ин-
тернетті үздік қолданатын зерттеу орта-
лықтары» және «Әлеуметтік желіні үздік 
қолданатын зерттеу орталықтары» кате-
гориялары болса, бұларға қосымша, 2018 
жылғы индексте орын алған категориялар 
бойынша әрбірінен 8 орынға ілгерілеп, 
жақсы көрсеткішке қол жеткізді. Еске 
саларлық бір жайт, 2019 жылғы индекс 
тізімінде әлем бойынша 8000-нан астам 
зерттеу орталықтары бағаланып, олар-
дың ішінен ең үздіктері ғана индекске ену 
мүмкіндігіне ие болған. Орташа есеппен 
алғанда әлемдегі зерттеу орталықтары-
ның 98%-ы индекске кіре алмаған.

Институт жеткен осы жетістіктерде 
Қожа Ахмет Ясауи университеті бас-
шылығының үлесі орасан зор екені айдан 
анық. Ұжымымызды ынталандырып жол 
көрсеткендері үшін Өкілетті кеңес төраға-
сы, профессор Мұса Йылдыз бастаған 
барлық Өкілетті кеңес мүшелеріне, Уни-
верситет президенті, профессор Болатбек 
Абдрасилов және ректор өкілі, профес-
сор Женгиз Томарға, сондай-ақ, барлық 
вице-президенттерге алғысымызды біл-
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діреміз. Сонымен қатар, құрылған күн-
нен бастап Институттың жеткен жетістік-
терінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған 
Университеттің барлық басшылары мен 
Институттың бұрынғы басшыларын да 
құрметпен атап өткен орынды.

Еуразия ғылыми-зерттеу институты, ба-
уырлас екі ел қалыптастырған ортақ мүд-
де аясында қазіргі заманның соңғы үлгі-
дегі техникалық мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, заманауи жабдықтармен жаб-
дықталып құрылған. Конференция зал-
дарынан бастап кітапханаға дейін, әрбір 
бұрышта Институттың құрылуындағы осы 
биік мүдде мен инфрақұрылымды байқа-
уға болады. Заманауи  тұрғыдан  барлық  
қажетті заттармен жабдықталып, қамта-
масыз етілуі Институттың  табысты  жұмыс 
істеуіне өз септігін тигізуде. Сондай-ақ, 
орталықтардың осы сияқты жетістіктерін-
де «моральдық мотивация» және «энту-
зиазм» сияқты рухани тұстар да маңызды, 
тіпті аса қажетті алғышарттардың бірі де-
сек болады. Себебі, өз жұмысын сүйіспен-
шілікпен атқаратын білікті мамандар мен 
оңтайлы жұмыс ортасы бар орталықтар 
табысқа қол жеткізе алады. Міне, Еура-
зия ғылыми-зерттеу институтының 2014 
жылдан осы күнге дейінгі кезеңінде атал-
мыш моральдық фактор ең маңызды рөл 
атқарды. 

Қорыта келгенде, Еуразия ғылы-
ми-зерттеу институты жетістікке қол жет-
кізудің үлгісі болуға ұмтылып, көптеген 
табысты қырлары арқылы үлгі тұтарлық 
бір мекеме ерекшелігіне ие. Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық қазақтүрік 
университеті мен Қазақстан ғылымына 
өзіндік үлесін қосып келе жатқан Инсти-
тут, Еуразия аймағындағы бейбітшілік, 
тұрақтылық пен өркендеуге үлес қосу 
мақсатында алдағы уақытта да дәл бүгінгі-
дей өз қызметін жалғастыра бермек.

го видения, разработанного двумя брат-
скими странами, и был тщательно обе-
спечен наиболее продвинутой матери-
ально-технической базой современности.   
Это превосходное видение и инфраструк-
тура в создании Института проявляются 
во всех помещениях, от конференц-залов 
до библиотеки. Современная физическая 
среда, в которой учитываются все потреб-
ности, способствует эффективной работе 
Института. Точно так же психологические 
составляющие, такие как моральная моти-
вация и рвение, являются существенными 
и, возможно, наиболее важными элемен-
тами успеха таких учреждений, поскольку 
только учреждения с квалифицирован-
ными специалистами, которые работают 
с радостью в позитивной рабочей среде, 
могут достичь успеха. Этот моральный 
фактор Евразийского научно-исследова-
тельского института играет главную роль 
с 2014 года по настоящее время.

В заключение следует отметить, что 
Евразийский научно-исследовательский 
институт стоит на пути к становлению 
успешным эталоном и образцовым учре-
ждением во многих аспектах. Университет 
Ходжа Ахмета Яссауи и Институт, который 
собственными силами поддерживает раз-
витие научного присутствия Казахстана, 
будет всегда продолжать трудиться и вно-
сить вклад в мир, стабильность и процве-
тание на просторах Евразии. 
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1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
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Узбекистан, который имеет общие гра-
ницы со всеми государствами Централь-
ной Азии и Афганистаном, задает тон в 
регионе в последние два года. Шавкат 
Мирзиёев, пришедший к власти после 
смерти первого президента страны Исла-
ма Каримова в августе 2016 года и побе-
дивший на выборах в декабре 2016 года, 
является движущей силой поворота Уз-
бекистана в сторону Центральной Азии. 
С самого начала он предпринял реши-
тельные и конкретные шаги по развитию 
взаимовыгодных отношений с соседями 
из Центральной Азии и сделал регион 
главным приоритетом внешней политики 
Узбекистана.

Президент Мирзиёев положил начало 
пост-Каримовской эпохе инициировав 
изменения в политической и экономиче-
ской системах страны, проявляющиеся в 
либерализации авторитарного правления 
и проведении экономических реформ. Во 
внешней политике, правительство ори-
ентировано на улучшение отношений с 
соседними странами с целью создания 
добрососедского пространства. Суще-
ствует понимание, что устойчивое раз-
витие Узбекистана зависит от его регио-
нальной политики и стабильности в реги-
оне. Как заявил Мирзиёев, «Центральная 
Азия - это единый организм, который на 
протяжении веков имеет общее геогра-
фическое, экономическое и культурное 
пространство», соответственно подчер-
кнул, что его региональная политика со-
стоит из двух элементов - «не избегать, 
а обсуждать существующие проблемы и 
искать разумные компромиссы» (Дадаба-
ев, 2018).

Бүкіл Орталық Азия елдерімен және 
Ауғанстанмен шекаралас Өзбекстан 
соңғы екі жыл ішінде аймақта негізгі 
рөл атқаратын елдердің біріне айналды. 
2016 жылдың тамызында Өзбекстанның 
алғашқы президенті Ислам Каримов қай-
тыс болғаннан кейін билікке келіп, 2016 
жылғы желтоқсанда сайлауда жеңіске 
жеткен Шавкат Мирзиеев Өзбекстанның 
Орталық Азияға бет бұруында шешуші 
рөл атқаруда. Мирзиеев президенттік 
өкілеттікке кіргеннен бастап Орталық 
Азиядағы көршілес мемлекеттермен өза-
ра тиімді қарым-қатынастарды дамыту 
үшін табанды әрі нақты қадамдар жасап, 
аймақты Өзбекстанның сыртқы саясаты-
ның басты бағытына айналдырды.

Президент Мирзиеев Каримовтан 
кейінгі кезеңде елдің саяси-экономика-
лық жүйесінде авторитарлық режимді 
ырықтандыру және экономикалық ре-
формаларды жүзеге асыруды қамтитын 
өзгерістерге бастама жасады. Ал сыртқы 
саясатта көрші елдермен қарым-қатына-
сты жақсартуды мақсат етіп отыр. Өзбек-
станның орнықты дамуы оның аймақтық 
саясаты мен аймақтағы тұрақтылығына 
тәуелді екені белгілі. Мирзиеев атап өт-
кендей, «Орталық Азия – бұл ғасырлар 
бойы ортақ географиялық, экономика-
лық және мәдени кеңістікте өмір сүрген 
біртұтас организм». Оның аймақтық сая-
саты «өткір мәселелерден қашпай, олар-
ды талқылау және ақылға қонымды ком-
промистерді іздеу» сияқты екі элементтен 
тұрады (Дадабаев, 2018).

Осы мәлімдемеден кейін қатынастар-
ды «қалыпқа келтіру» үшін Президент 
Мирзиеев 2017 жылдың наурыз айында 
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА БЕТ БҰРУЫ: ЕКІ ЖЫЛДАН АСТАМ 
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Следуя данному курсу, для «нормали-
зации» отношений, президент Мирзиёев 
совершил свой первый зарубежный ви-
зит в Туркменистан в марте 2017 года, за 
которым последовали визиты в Казахстан 
и Кыргызстан в конце 2017 года и в Тад-
жикистан в 2018 году (Дадабаев, 2018). Во 
время визита Мирзиёева в Туркменистан, 
стороны подписали соглашение о страте-
гическом партнерстве, в дополнение к со-
глашению о развитии железнодорожных 
сетей и транспортной инфраструктуры, 
что, как ожидается, будет стимулировать 
межрегиональную и внутрирегиональ-
ную торговлю. В отношении Казахстана, 
узбекская сторона еще больше укрепила 
существующее стратегическое сотруд-
ничество и разработала план действий 
по расширению экономического сотруд-
ничества между государствами. Визит 
Мирзиёева в сентябре 2017 года в Кыр-
гызстан был историческим, поскольку он 
стал первым за последние 17 лет. Глав-
ным прорывом визита стало подписа-
ние соглашения о кыргызско-узбекской 
границе, которое делает возможным де-
лимитацию и демаркацию 85% границы, 
сближая страны для решения 26-летнего 
пограничного спора (Маршевский, 2018). 
Стороны также обсудили пути нахожде-
ния компромисса в отношении намере-
ния Кыргызстана продолжить строитель-
ство Верхне-Нарынского каскада гидро-
электростанций, против чего выступает 
Узбекистан. Визит президента Мирзиёева 
в Таджикистан в марте 2018 года, пер-
вый после визита Каримова в 2000 году, 
стал еще одним историческим достиже-
нием. Стороны преодолели годы взаим-
ной вражды и договорились установить 
30-дневный безвизовый режим, положив 
конец 17 годам взаимных виз, и возоб-
новить полеты между Ташкентом и Ду-
шанбе, которые были прекращены в 1992 
году. Кроме того, главы государств под-
писали соглашение об открытии 10 по-
граничных постов, закрытых в 2001 году, 
и было решено восстановить железные 
и автомобильные дороги, соединяющие 
две страны. Большое значение имело 
решение Мирзиёева о разминировании 

алғашқы шетелдік сапармен Түркімен-
станға барды. Кейінірек 2017 жылы Қа-
зақстан мен Қырғызстанға, ал 2018 жылы 
Тәжікстанға барды (Дадабаев, 2018). 
Мирзиеевтің Түркіменстанға сапары ба-
рысында тараптар аймақаралық және 
аймақ ішіндегі сауда-саттықты күшей-
туді көздейтін теміржол желілері мен 
көлік инфрақұрылымын дамыту туралы 
келісіммен қатар, стратегиялық әріптестік 
туралы келісімге қол қойды. Қазақстан-
мен қарым-қатынастарға келетін болсақ, 
өзбек тарапы қазіргі стратегиялық ынты-
мақтастықты одан әрі нығайта түсті және 
елдер арасындағы экономикалық ын-
тымақтастықты дамыту бойынша іс-қи-
мыл жоспарын әзірледі. Мирзиеевтің 
2017 жылдың қыркүйек айында Қырғы-
зстанға жасаған сапарын тарихи оқиға 
ретінде қарастыруға болады, себебі бұл 
өзбек президентінің соңғы 17 жылдағы 
алғашқы сапары болып табылады. Қы-
рғыз-өзбек шекарасы туралы келісімге 
қол қою сапардың басты жетістігі бол-
ды. Бұл шекараның 85%-ын делимита-
циялау және демаркациялауға мүмкіндік 
беріп, елдер арасындағы 26 жылдық ше-
каралық даудың аяқталуын жақындатты 
(Маршевский, 2018).  Тараптар сондай-ақ, 
Өзбекстан қарсылық танытқан Қырғыз-
станның гидроэлектр станцияларының 
Жоғарғы Нарын каскадының құрылысын 
жалғастыру ниеті бойынша келісімге келу 
жолдарын талқылады. Каримовтың 2000 
жылғы сапарынан кейін алғаш рет Пре-
зидент Мирзиеевтің 2018 жылдың наурыз 
айында Тәжікстанға сапармен баруы тағы 
бір тарихи жетістік болды. Тараптар ұзақ 
жылдарға созылған жаулық қатынасты 
еңсере білді және 17 жыл бойы жүзеге 
асырылған екіжақты виза режимін аяқтап, 
30 күндік визасыз режимді орнату және 
1992 жылы тоқтатылған Ташкент пен Ду-
шанбе арасындағы ұшақ рейстерін қайта 
бастау жөнінде келісті. Сонымен қатар, 
тараптар 2001 жылы жабылған 10 шека-
ра бекетін қайта ашу туралы келісімге қол 
қойып, екі елді бір-бірімен байланысты-
ратын теміржол және автомобиль жолда-
рын қалпына келтіруге келісті. Сондай-ақ, 
Мирзиеевтің 2019 жылдың соңына дейін 
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узбекско-таджикской границы к концу 
2019 года: в 1990-х годах узбекская сто-
рона заминировала горные участки гра-
ницы с Таджикистаном (Радио свободы, 
2018).  В дополнении, Ташкент согласился 
предоставить Душанбе ранее конфиден-
циальную карту заминированных пригра-
ничных районов. Таким образом, визит 
узбекского лидера на таджикскую землю 
стал ярким подтверждением оттепели в 
отношениях Узбекистана с Центральной 
Азией.

Примечательно, что все региональ-
ные лидеры приветствовали инициативы 
Узбекистана и проявили интерес к изу-
чению возможностей сотрудничества. С 
2017 года, частота взаимных визитов пре-
зидентов стран Центральной Азии зна-
чительно возросла, что способствует об-
суждению важных политических и эконо-
мических вопросов, а также активизации 
культурных связей. Кроме того, главам 
государств Центральной Азии удалось 
создать многостороннюю платформу для 
совместной работы без участия внешних 
сил, во время их первой рабочей встречи, 
состоявшуюся в Астане в марте 2018 года, 
в канун праздника Наурыз. Проведенная 
по инициативе президента Мирзиёева 
встреча ознаменовала общий успех на 
пути формирования общей региональной 
идентичности, а также стремление лиде-
ров стран Центральной Азии самостоя-
тельно решать региональные проблемы.

В ходе визитов в столицы Централь-
ной Азии, помимо решения политических 
вопросов, Мирзиёеву расширил эконо-
мические и коммерческие возможности 
сотрудничества с соседними государства-
ми. Например, Узбекистан и Казахстан 
разработали «дорожную карту» эконо-
мического сотрудничества, которая была 
дополнительно обсуждена в Ташкенте в 
сентябре 2017 года. Первый казахстан-
ско-узбекский Деловой Совет, Совмест-
ный бизнес-форум, а также Межрегио-
нальный форум, проведенные впослед-
ствии, дали импульс развитию двусторон-
них торгово-экономических связей. Раз-
витию узбекско-туркменских отношений 
способствовало соглашение о транзит-

өзбек-тәжік шекарасын миналардан та-
зарту туралы шешімі өте маңызды бол-
ды. 1990-шы жылдары өзбек тарапы 
Тәжікстан шекарасының таулы аймақта-
рына миналар орнатқан болатын. Бұған 
қоса, Ташкент Душанбеге бұрынғы мина 
орнатылған шекаралас аймақтардың 
құпия картасын ұсынуға келісті (Азаттық 
радиосы, 2018). Осылайша, өзбек көш-
басшысының Тәжікстан жеріне сапары 
Өзбекстан мен Орталық Азия арасындағы 
қарым-қатынастарда жылымық кезеңінің 
басталғандығының айқын дәлелі болды.

Аймақтық көшбасшылардың барлығы 
Өзбекстанның бастамаларын құптап, ын-
тымақтастық мүмкіндіктерін зерттеуге қы-
зығушылық танытты. 2017 жылдан бастап 
Орталық Азия президенттерінің өзара 
сапарларының жиілігі айтарлықтай өсті, 
бұл маңызды саяси және экономикалық 
мәселелерді талқылауға, сондай-ақ мәде-
ни байланыстарды жандандыруға ықпал 
етті. Бұдан басқа, Орталық Азия мемле-
кеттерінің басшылары 2018 жылдың нау-
рызында Астанада Наурыз мерекесі қар-
саңында өткен алғашқы жұмыс кездесуіне 
жиналған кезде сыртқы державалардың 
қатысуынсыз бірлесіп жұмыс істеу үшін 
көп жақты платформа құрды. Президент 
Мирзиеевтің бастамасы бойынша өткен 
кездесуде бірыңғай аймақтық болмысты 
қалыптастыру жолында ортақ жетістікке 
қол жеткізіліп, Орталық Азия көшбасшы-
ларының аймақтық мәселелерді өз бетін-
ше шешуге деген ұмтылысы атап өтілді.

Мирзиеев Орталық Азия астаналарына 
сапармен барған кезде саяси мәселелерді 
шешумен қатар, көрші мемлекеттермен 
ынтымақтастық жасаудың сауда-эконо-
микалық мүмкіндіктерін де кеңейтті. Мы-
салы, Өзбекстан мен Қазақстан 2017 жыл-
дың қыркүйегінде Ташкентте жан-жақты 
талқыланған экономикалық ынтымақта-
стықтың жол картасын әзірледі. Алғашқы 
Қазақ-Өзбек іскерлік кеңесі және кейін-
нен өткізілген Бірлескен бизнес-форум 
мен Аймақаралық форум екіжақты са-
уда-экономикалық байланыстарды да-
мытуға серпін берді. Өзбек-Түркімен қа-
рым-қатынастары Орталық Азия мемле-
кеттерінің мәртебесін теңізге шығар жолы 
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ном и транспортном коридоре «Узбеки-
стан-Туркменистан-Иран-Оман», который 
преобразует статус государств Централь-
ной Азии из стран, не имеющих выхода 
к морю, в страны, имеющие сухопутные 
связи. Аналогичным образом, новый ав-
томобильный коридор «Узбекистан-Кыр-
гызстан-Китай», инициированный прези-
дентом Узбекистана во время его визита 
в Китай в мае 2017 года, в дополнение 
к строительству новой железной доро-
ги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, ста-
нет важной опорой узбекского народа в 
претворении стратегии стать транзитным 
узлом, который соединит евразийские 
государства (Вайц, 2018).  В отношении 
Таджикистана, Мирзиёев подчеркнул, что 
узбекская сторона готова обсудить проект 
строительства Рогунской плотины, если 
будут учтены интересы обеих сторон, для 
предотвращения перерастание водного 
спора в настоящий конфликт. Таким об-
разом, прагматичная политика узбекско-
го руководства в регионе сосредоточена 
на развитии взаимодействия и решении 
проблем с целью устранения препятствий 
на пути коммерческих, экономических и 
культурных связей между братскими на-
родами.

Соответственно, торговые отношения 
между Узбекистаном и другими государ-
ствами Центральной Азии демонстриру-
ют динамичный рост за последние два 
года. Объем взаимной торговли между 
Узбекистаном и Казахстаном за первые 
девять месяцев 2018 года составил бо-
лее 2 миллиардов долларов, что на 40% 
выше, чем за тот же период 2017 года, 
в то время как стороны поставили цель 
достичь торгового оборота в 5 миллиар-
дов долларов в 2020 году. Товарооборот 
Узбекистана с Таджикистаном в янва-
ре-мае 2018 года удвоился и увеличил-
ся до 94 миллионов долларов, тогда как 
за 11 месяцев 2018 года товарооборот с 
Кыргызстаном вырос на 55% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года 
и составил 363 миллиона долларов (Stat.
uz, 2018). Следовательно, можно сделать 
вывод, что внешняя политика президента 
Мирзиёева открыла экономический по-

жоқ елдер позициясынан бір-бірімен жер 
арқылы байланысты елдер позициясына 
өзгертетін Өзбекстан-Түркіменстан-Иран 
-Оман транзит және көлік дәлізі туралы 
келісіммен нығайтылды. Сол сияқты, 2017 
жылы мамырда Қытайға жасаған сапары 
барысында Өзбекстан Президенті тара-
пынан жаңадан құрылған Өзбекстан-Қы-
рғызстан-Қытай автокөлік дәлізі мен жаңа 
Өзбекстан-Қырғызстан-Қытай теміржо-
лының құрылысы Еуразия мемлекеттерін 
бір-біріне байланыстыратын транзиттік 
орталыққа айналу жөніндегі өзбек стра-
тегиясының маңызды тірегі болады (Вайц, 
2018). Тәжікстанға келетін болсақ, Мирзи-
еев екі тараптың да мүдделері ескерілетін 
болса, өзбек тарапының Рогун ГЭС-і жо-
басын талқылауға дайын екендігін атап 
өтті. Осылайша, су дауын жанжалға ай-
налдыруға жол бермейді. Өзбек көшбас-
шылығының аймақтағы прагматикалық 
саясаты бауырлас елдер арасындағы са-
уда, экономикалық және мәдени байла-
ныстарға кедергі келтіретін мәселелерді 
шешуге және байланыстарды дамытуға 
бағытталған.

Өзбекстан мен басқа да Орталық Азия 
елдері арасындағы сауда қатынастарында 
соңғы екі жылда қарқынды өсу байқалды. 
2018 жылдың алғашқы тоғыз айында Өз-
бекстан-Қазақстан өзара сауда көлемі 2 
млрд. доллардан асып түсті, бұл 2017 жыл-
дың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 40% 
жоғары. Тараптар 2020 жылы тауар айна-
лымын 5 млрд. долларға жеткізуді мақсат 
етіп қойды. 2018 жылдың қаңтар-мамыр 
айларында Өзбекстанның Тәжікстанмен 
тауар айналымы екі есе артып, 94 млн. 
долларға дейін өсті. 2018 жылдың 11 айы 
ішінде Қырғызстанмен тауар айналымы 
2017 жылдың сәйкес кезеңімен салысты-
рғанда 55%-ға өсіп, 363 млн. долларды 
құрады (Stat.uz, 2018). Демек, Президент 
Мирзиеевтің сыртқы саясатының ай-
мақтық ықпалдастықтың экономикалық 
әлеуетін ашқаны туралы қорытынды жа-
сауға болады.

Өзбекстанның Орталық Азияға бет 
бұруы бауырлас елдер арасындағы мәде-
ни-гуманитарлық байланыстарды ынта-
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ландырды. Атап айтқанда, Өзбекстан мен 
Тәжікстан арасындағы визасыз режимнің 
енгізілуі және Өзбекстанның Орталық 
Азиядағы көршілерімен шекараларында 
шекарадан өту рәсімдерінің жеңілдетілуі 
адамдар мен тауарлардың өзара қозға-
лысын жеңілдетті. Мәдени байланыстар 
да нығайтылды. Мысалы, Тәжікстан-
ның мәдени-экономикалық әлеуетінің 
алғашқы көрмесі 20 жылда алғаш рет 
2017 жылдың қыркүйегінде Өзбекстанда 
өтті. Сонымен бірге, 2018 жыл Қазақстан-
да «Өзбекстан жылы» деп жарияланды 
және қазақ халқының өзбек мәдениеті 
мен салт-дәстүріне қызығушылығын арт-
тыру үшін 200-ден астам мәдени іс-шара 
ұйымдастырылды. Дәл сол сияқты, 2019 
жыл Өзбекстанда «Қазақстан жылы» деп 
жарияланды және бұл өзбектер арасында 
қазақ мәдениетін дамытуға үлес қосады. 
Бұдан басқа, Қазақстанға келетін тури-
стерге Өзбекстанға ешбір қиындықсыз 
кіруге және дәл солай Өзбекстанға келетін 
туристерге Қазақстанға кіруге мүмкіндік 
беретін «Жібек жолы» визасын алдағы 
уақытта енгізу екі елде де туризм секто-
рын дамытуға ықпал етеді.

Жалпы алғанда соңғы екі жылда Пре-
зидент Мирзиеев қабылдаған сыртқы сая-
сат стратегиясының нақты нәтижелері мен 
тұрақтылығын бағалау үшін әлі уақыт жет-
кілікті емес. Орталық Азия елдері арасын-
да жалғасып жатқан жақындасу үдерісі 
ынтымақтастықты кеңейтуге деген ортақ 
мүдделерін көрсетеді, бірақ түрлі ішкі 
және сыртқы факторларға байланысты 
интеграция әлі күнге дейін аймақтық күн 
тәртібінде болмағаны да түсінікті. Қалай 
болғанда да, Мирзиеевтің 2017 жылдың 
қыркүйегінде БҰҰ Бас ассамблеясында 
жарияланған аймақта «тату көршілікке» 
негізделген «жаңа саяси атмосфераны» 
қалыптастыру тәсілін ойдағыдай іске асы-
рып жатқанын айтуға болады. Өзбекстан-
ның аймақтық саясатында саясаттан гөрі 
экономикаға көбірек көңіл бөле бастаған 
өзбек көшбасшысының прагматикалық 
көзқарастары Өзбекстанның да, басқа 
Орталық Азия елдерінің де дамуын же-
делдете түсуде.

тенциал регионального взаимодействия
Поворот Узбекистана к Центральной 

Азии также стимулирует культурные и че-
ловеческие контакты между братскими 
народами. В частности, введение безви-
зового режима между Узбекистаном и 
Таджикистаном и упрощение процедур 
пересечения границ на границах Узбеки-
стана с его центрально-азиатскими сосе-
дями уже способствовали взаимному пе-
ремещению людей и товаров. Также были 
укреплены культурные связи: например, 
впервые за 20 лет, в сентябре 2017 года в 
Узбекистане была проведена первая вы-
ставка культурного и экономического по-
тенциала Таджикистана. Между тем, 2018 
год был объявлен в Казахстане «Годом 
Узбекистана», после чего было организо-
вано более 200 культурных мероприятий, 
направленных на повышение интереса 
казахстанцев к узбекской культуре и тра-
дициям. Аналогичным образом, 2019 год 
объявлен в Узбекистане «Годом Казахста-
на», что также послужит популяризации 
казахской культуры среди узбеков. Более 
того, предстоящее введение визы Шелко-
вого пути, которая позволит туристам, по-
сещающим Казахстан, беспрепятственно 
въезжать в Узбекистан и наоборот, будет 
способствовать развитию туристического 
сектора обеих сторон.

В целом, двух лет недостаточно для 
оценки реальных последствий и устой-
чивости внешнеполитической стратегии, 
принятой президентом Мирзиёевым. В то 
же время, текущее сближение государств 
Центральной Азии показывает их взаим-
ную заинтересованность в расширении 
сотрудничества, при этом, необходимо 
учитывать, что интеграция не входит в 
региональную повестку дня из-за различ-
ных внутренних и внешних факторов. В 
любом случае, подход Мирзиёева, кото-
рый он объявил на Генеральной Ассам-
блее ООН в сентябре 2017 года, по соз-
данию «новой политической атмосферы» 
в регионе, основанной на «добрососед-
стве», успешно реализуется. Прагматич-
ный подход узбекского лидера, который 
сместил акцент региональной политики 
Узбекистана с политики на экономику, 
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дает толчок развитию как собственной, 
так и других стран Центральной Азии.
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Период правления Синдзо Абэ в Япо-
нии уже можно назвать историческим как 
в отношении внутренней, так и внешней 
политики. Он вернулся руководить во 
второй раз, что очень редко происходит 
в условиях отсутствия серьезного полити-
ческого кризиса, таким образом, он ста-
нет премьер-министром Японии, дольше 
всех находящимся у власти. Синдзо Абэ 
уже запустил серию исторических ре-
форм, таких как изменения в трудовом за-
конодательстве для привлечения рабочих 
мигрантов и переосмысления роли жен-
щин в обществе, так как эти меры необ-
ходимы  для решения проблемы нехватки 
трудовых ресурсов в Японии. Абэ  удалось 
достигнуть роста экономики и вызвать 
инфляцию йены. Премьер-министр также 
внедрил изменения в роли сил самообо-
роны и в оставшееся время, скорее всего, 
постарается пересмотреть статью 9 Кон-
ституции, которая запрещает Японии со-
держать регулярную армию. Но одним из 
наиболее интересных аспектов политики 
Абэ  является попытка урегулировать дол-
гоиграющий спор с Россией по Куриль-
ским островам. Сам факт того, что Синдзо 
Абэ уже 25 раз встретился с российским 
лидером Владимиром Путиным, служит 
поводом поинтересоваться, преуспеют ли 
Россия и Япония в решении спора, кото-
рый длится почти 73 года. 

Важно понимать, что Россия даже не 
признает существование территориаль-
ного спора и считает, что необходимо 
заключить мирный договор и только по-
том обсуждать любые разногласия. Суть 
проблемы заключается в интерпретации 
документов, подписанных по оконча-
нии Второй мировой войны. Согласно 

Жапонияда Синдзо Абэнің басқаруын-
дағы кезеңді елдің ішкі және сыртқы сая-
саты үшін тарихи кезең ретінде сипаттауға 
болады. Оның екінші рет билікке келуі 
және бұл кезеңде елеулі саяси дағдары-
стың болмауы жапон саяси мәдениеті 
үшін өте сирек кездесетін жағдай. Осы-
лайша Абэ үкіметті ең ұзақ басқарған 
премьер-министр болмақ. Ол еңбек ми-
гранттарын тартуға және қоғамдағы әй-
елдердің рөлін қайта қарауға бағытталған 
еңбек заңдарындағы өзгерістер секілді 
тарихи реформаларды бастады. Бұл ша-
ралар Жапониядағы еңбек ресурстары-
ның жетіспеушілігін азайту үшін қажет. 
Абе экономиканың өсуіне қол жеткізе 
алды және иен инфляциясын тудырды. 
Премьер-министр, сондай-ақ, қорғаныс 
күштерінің рөлінде өзгерту енгізді және 
қалған мерзімде Жапонияда тұрақты қа-
рулы күштерді құруға тыйым салатын 
Конституцияның 9-бабын қайта қарауға 
тырысады. Абэ саясатындағы ең назар ау-
дарарлық тұстардың бірі – Ресей мен Жа-
пония арасындағы ұзақ уақытқа созылған 
Курил мәселесін шешу әрекеті. Абэнің 
Ресей Президенті Владимир Путинмен 
25 рет кездесуі Ресей мен Жапонияның 
шамамен 73 жылға созылған даудың 
шешімін қалай таба алатынын талдау үшін 
негіз болып табылады.

Ресей тіпті территориялық даудың бар 
екенін мойындамайды және тек бей-
бітшілік шартын жасағаннан кейін ғана 
мәселені талқылау қажет деп есептей-
ді. Мәселенің мәнін түсіну үшін II Дүни-
ежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін қол 
қойылған құжаттарды қарастыру қажет. 
Сан-Франциско бейбітшілік шартына 
сәйкес, Жапония Курил аралдары мен 

НАЙДУТ ЛИ РОССИЯ И ЯПОНИЯ КОНСЕНСУС ПО 
КУРИЛЬСКИМ ОСТРОВАМ?

РЕСЕЙ МЕН ЖАПОНИЯ КУРИЛ АРАЛДАРЫ МӘСЕЛЕСІ БОЙ-
ЫНША КЕЛІСІМГЕ КЕЛЕ АЛАДЫ МА?
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Сан-Францисскому мирному договору, 
Япония отказалась от всех прав на Куриль-
ские острова и южную часть острова Са-
халин, которые она приобрела в соответ-
ствии с Портсмутским договором. Однако 
в договоре не говорится, что Япония при-
знала Курильские острова частью СССР, 
поэтому Москва не подписывала это со-
глашение. Советский Союз и Япония про-
должали переговоры, которые привели к 
подписанию Московской декларации в 
1956 году, где они договорились восста-
новить дипломатические отношения и 
продолжить переговоры о заключении 
мирного договора. Собственно, на этом 
этапе урегулирование территориального 
вопроса прекратилось. В течение следу-
ющих 70 лет стороны предпринимали 
различные попытки активизировать ра-
боту по заключению мирного договора, 
но ничего не добились. Важно, что в 1956 
году Москва согласилась передать остро-
ва Хабомаи и Шикотан в Японию, но с ус-
ловием, что фактический перевод будет 
осуществлен после заключения мирного 
договора между странами. После распа-
да Советского Союза президент России 
Борис Ельцин согласился провести пере-
говоры о владении островами. Однако 
страны не нашли компромисса, и в 2004 
году Россия вернулась к позиции, соглас-
но которой не было территориального 
спора, и выразила готовность вести пере-
говоры на основе декларации 1956 года.

Текущий переговорный процесс на-
чался в апреле 2013 года, когда Синдзо 
Абэ нанес свой первый визит в Россию 
(Japan times, 2013). Во время визита Абе 
объявил о новой инициативе по ситуа-
ции вокруг Курильских островов, которая 
заключалась во введении встреч мини-
стров обороны и иностранных дел в фор-
мате 2+2. Благодаря активности с япон-
ской стороны, число контактов на разных 
уровнях резко возросло. Однако попытка 
создания прочных административных 
связей не увенчалась успехом, и все это 
произошло на фоне падения объема тор-
говли между двумя странами в период  с 
2013 по 2015 год. Поэтому в 2016 году во 
время визита в Сочи Синдзо Абэ пред-

Портсмут бітім шарты бойынша алынған 
Сахалин аралының оңтүстік бөлігіндегі 
барлық құқықтардан бас тартты. Алайда 
Шартта Жапонияның Курил аралдарын 
КСРО-ның бөлігі ретінде мойындағаны 
көрсетілмегендіктен, Мәскеу бұл келісімге 
қол қоймады. Кеңес Одағы мен Жапония 
келіссөздерді жалғастыру нәтижесінде 
1956 жылы Мәскеу декларациясына қол 
қойды. Бұл құжатқа сәйкес тараптар ди-
пломатиялық қарым-қатынастарды қал-
пына келтіруге және бейбітшілік шартын 
жасасу туралы келіссөздерді жалғасты-
руға келісті. Шын мәнінде, сол кезеңде 
территориялық мәселені реттеу тоқтатыл-
ды. Келесі 70 жылда тараптар бейбітшілік 
шартын жасасу жөніндегі жұмыстарды 
жандандыруға әртүрлі әрекеттер жасады, 
бірақ нақты ештеңеге қол жеткізе алмады. 
1956 жылы Мәскеу екі ел арасында бей-
бітшілік шартын жасасу шартымен Хабо-
май мен Шикотан аралдарын Жапонияға 
беруге келісті. Кеңес Одағы ыдырағаннан 
кейін Ресей Президенті Борис Ельцин 
аралдардың меншік құқығы туралы келіс-
сөздер жүргізуге келісті. Алайда, елдер 
ымыраға келмеді және 2004 жылы Ресей 
«территориялық дау жоқ» деген көзқара-
сына қайта оралып, 1956 жылғы деклара-
ция негізінде мәселе бойынша келіссөз-
дер жүргізуге дайын екендігін білдірді.

Ағымдағы келіссөздер процесі 2013 
жылдың сәуір айында Абэ Ресейге алғаш 
рет сапармен келген кезде басталған 
болатын (Japan times, 2013). Сапар ба-
рысында Абэ Курил аралдары мәселесін 
шешу үшін қорғаныс және сыртқы істер 
министрлерінің 2+2 форматындағы кез-
десулерін өткізу бойынша жаңа бастама 
көтерді. Жапондық тараптың белсенділі-
гінің арқасында барлық деңгейдегі бай-
ланыстар күрт өсті. Алайда, күшті бюро-
кратиялық байланыстарды орнату әрекеті 
сәтсіздікке ұшырады және мұның бар-
лығы 2013-2015 жылдар аралығында екі 
ел арасындағы сауда-саттықтың бәсеңдеуі 
аясында болды. Сондықтан, 2016 жылы 
Сочиге сапарлай барған кезде Абэ Ресей-
мен экономикалық ынтымақтастықты кү-
шейту үшін сегіз тармақты жоспар арқылы 
«жаңа көзқарасты» кеңейтуді ұсынды. Сол 
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ложил расширить свой «новый подход» 
посредством плана из восьми пунктов 
по расширению экономического сотруд-
ничества с Россией (Diplomat, 2016). В тот 
же год в правительстве Японии появился 
специальный пост министра по экономи-
ческому сотрудничеству с Россией. Кро-
ме того, в данный период Япония ввела 
минимальное количество санкций против 
России, и, несмотря на сильное давление 
со стороны Вашингтона, не критиковала 
Россию за аннексию Крыма, крушение 
рейса Малазийских авиалиний, и отрав-
ления Солсбери. 

Высокая активность премьер-министра 
Синдзо Абэ вызвана рядом факторов, ка-
сающихся как национальных, так лич-
ных интересов. Национальный интерес 
обусловлен боязнью сближения между 
Россией и Китаем со стороны японского 
руководства. Токио видит это как угрозу 
ухудшения стратегической среды, усилен-
ную опасениями по поводу ухода США из 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме 
того, японское руководство сомневается, 
что США выполнят обязательства по во-
енному альянсу в случае необходимости. 
Это является причиной изменения роли 
сил самообороны и возможного пересмо-
тра статьи 9 Конституции. Поэтому Синдзо 
Абэ рассматривает решение спора по Ку-
рилам как возможность улучшения отно-
шений с Россией и снижения значимости 
Пекина для Москвы. Кроме того, решение 
данной проблемы продемонстрирует 
Азиатско-Тихоокеанскому региону само-
стоятельность внешней политики Токио и, 
возможно, поменяет политическую роль 
страны, которая в течение долгого време-
ни не соответствовала ее экономической 
роли. Личный интерес связан с наследи-
ем, которое Синдзо Абэ оставит после 
себя. Очевидно, достижение выгодного 
для Японии соглашения по данному во-
просу позволит ему занять особое место 
в истории своей страны, а также завер-
шить семейное дело, поскольку его дед 
в качестве премьер-министра и его отец 
в качестве министра иностранных дел за-
нимались в прошлом этим спором.  

С точки зрения России, помимо эко-

жылы жапон үкіметінде Ресеймен эконо-
микалық ынтымақтастық министрі деген 
арнайы лауазым пайда болды (Diplomat, 
2016). Сонымен қатар, осы кезеңде Жа-
пония Ресейге қарсы санкцияларды ең 
төменгі деңгейде енгізді және Вашинг-
тонның күшті қысымына қарамастан, 
Мәскеуді Қырым аннексиясы, Малайзия 
әуе жолдарының MH17 ұшағының апатқа 
ұшырауы және Скрипальдің Солсбериде 
улануына байланысты сынға алмады.

Премьер-министр Абэнің осы мәселе 
бойынша жоғары қайраткерлігі ұлттық 
әрі жеке мүдделер тарапынан белгілен-
ген бірқатар факторлардың нәтижесі. 
Ұлттық мүдде – жапон билігінің Ресей 
мен Қытайдың жақындасуынан қорқуына 
байланысты туындап отыр. Токио, мұны 
АҚШ-тың Азия-Тынық мұхит аймағынан 
айрылып қалуына деген қорқынышымен 
қатар стратегиялық ортаға қарсы қауіп 
деп қабылдауда. Бұған қосымша Жапония 
үкіметі АҚШ-тың қажет болған жағдайда 
әскери одақ аясындағы міндеттемелерін 
орындайтынына да күмәнмен қарайды. 
Өз қорғаныс күштерінің рөлінің өзгеруіне 
және конституцияның 9-бабына енгізілуі 
мүмкін өзгерістерге себеп болған да осы 
еді. Осы себептен Абэ, Курил аралдарына 
қатысты даудың шешімін Ресеймен қа-
рым-қатынастарды нығайту және Пекин-
нің Мәскеу үшін маңыздылығын азайту 
үшін бір мүмкіндік ретінде қарастыруда. 
Сондай-ақ бұл мәселенің шешімі, Токио-
ның сыртқы саясат тұрғысынан Азия-Ты-
нық мұхит аймағына тәуелсіздігін көр-
сетіп, ұзақ уақыт бойы елдің экономика-
лық рөлімен салыстырмалы түрдегі әлсіз 
саяси рөлін өзгерте алады. Жеке мүддеге 
қатысты болса, Абэ қызметтен кеткен соң 
өзінен кейін қалдыратын мұраға байла-
нысты деуге болады. Осы мәселе бойын-
ша Жапония үшін оң шешім бола алатын 
келісімге қол жеткізу Абэ үшін ел тарихын-
да орын алуына және отбасына қатысты 
кейбір дау-дамайлардың тоқтауына септі-
гін тигізуі мүмкін. Себебі елдің өткен та-
рихында премьер-министр ретінде атасы 
және Сыртқы істер министрі ретінде әкесі 
осы мәселелермен айналысқан болатын. 

Экономикалық себептерге қосымша, 
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номических причин, желание улучшения 
отношений с Японией связано с Китаем. 
После заявления о повороте в сторону 
Востока Москва добилась значительного 
прорыва только в отношениях с Китаем. 
Пекин и Москва заключили ряд важных 
соглашений о сотрудничестве, в том чис-
ле о взаимодействии между ЕАЭС и БРИ. 
С одной стороны, бурное развитие рос-
сийско-китайских отношений говорит о 
ярком успехе поворота, но, с другой сто-
роны, роль Пекина во внешней политике 
Москвы должна быть сбалансированной, 
вследствие чего российское руководство 
хочет добиться прорыва также в отноше-
ниях с Японией. В то же время Россия на-
деется, что развитие отношений с Япони-
ей приведет к росту японских инвестиций 
в российский Дальний Восток.

Однако период с 2016 по 2018 год не 
принес заметного экономического про-
рыва в российско-японских отношениях. 
Синдзо Абэ возил японских бизнесменов 
в Россию на всевозможные экономиче-
ские форумы, но они не увидели никаких 
выгод в инвестировании в Россию, поэто-
му весь план Синдзо Абэ не был выпол-
нен, а объем японских инвестиций даже 
сократился. На этом фоне интенсивность 
переговорного процесса постепенно 
спала. В целом, вся оставшаяся актив-
ность держалась на действиях японского 
премьер-министра, который постоянно 
пытался придать импульс переговорам 
посредством укрепления личных отноше-
ний с Владимиром Путиным. 

Однако ситуация значительно изме-
нилась 11 сентября 2018 года во Влади-
востоке, где Владимир Путин предложил 
заключить мирный договор до конца года 
(BBC, 2018). На самом деле, это предложе-
ние российского президента можно рас-
сматривать как провал всей российской 
политики Синдзо Абэ, поскольку Япония 
не одно десятилетие отказывается от это-
го решения. Согласно четко прописанной 
позиции Японии, пока не решен терри-
ториальный спор, не может быть и мир-
ного договора. Поэтому успешное раз-
решение спора является предпосылкой 
для подписания мирного договора. Кро-

Ресейдің Жапониямен қарым-қатына-
старын дамытудың тағы бір себебі Қы-
тайға байланысты болып отыр. Мәскеу 
«шығысқа бетбұрыс» саясатын жария-
лағаннан кейін, тек Қытаймен ғана бай-
ланыстарды айтарлықтай жақсарта алды.  
Пекин мен Мәскеу, Еуразия Экономи-
калық одағы және Белдеу мен жол ини-
циативасының өзара ықпалдастығымен 
қатар, көптеген маңызды ынтымақта-
стық келісім-шарттарына қол қойды. Бір 
жағынан алып қарағанда, Ресейдің Қы-
таймен қатынастарының қарқынды да-
муы өзі алған бағыттың жарқын жемісі 
болса, екінші жағынан Пекиннің Мәске-
удің сыртқы саясатындағы басым рөлінің 
тепе-теңдігі сақталуы керек. Осы себептен 
Ресей билігі, Токиомен де ынтымақтастық 
орнатуға мүдделі болып отыр. Оған қоса, 
Ресей, Жапониямен қарым-қатынастары-
ның дамуы Ресейдің Қиыр Шығысындағы 
жапон инвестицияларын арттырады де-
ген үмітте. 

Сонымен қатар, 2016-2018 жылдарда 
Жапония мен Ресей арасында маңызды 
экономикалық дүмпу орын алды. Абэ, жа-
пон іскерлерінің Ресейдің мүмкіндігінше 
барлық экономикалық форумдарына қа-
тысуына жол ашты. Алайда, іскерлер Ре-
сейге инвестиция салудың қандай да бір 
пайдасын көре алмаған. Осы себептен, 
Абэнің барлық экономикалық жоспары 
жүзеге аспай, жапон инвестицияларында 
кері кету көрінісі байқалған. Осы шеңбер-
де, келіссөздер үдерісінің қарқыны бір-
шама төмендеген. Жалпы алып қарағанда 
басқа барлық іс-шаралар, Путинмен жеке 
қарым-қатынастарды нығайту арқылы 
үнемі келіссөздерді бастауға тырысатын 
жапон премьер-министрінің амалда-
рымен қолдауға ие болған.   

Сондай-ақ, 2018 жылдың 11 қыркүйе-
гінде Владивостокта Путиннің жыл соңы-
на дейін бейбітшілік келісімін жасасуды 
ұсынуы жағдайды күрт өзгертті (BBC, 
2018). Әсілінде, Ресей президенті мұндай 
ұсыныс жасауын Абэнің Ресейге қатысты 
бүкіл саясатының сәтсіздігі деп санауға бо-
лады. Өйткені Жапония он жылдан астам 
уақыттан бері бұндай шешімді қабылда-
май келген еді. Жапония территориялық 
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даулар шешілмейінше, ешқандай бейбіт 
келісім жасалмайтынын ашық білдіріп 
келді. Сондықтан, Жапонияның ұстанымы 
бойынша, дау-дамайдың табысты шешілуі 
бейбітшілік келісімінің алғышарты болып 
табылады. Оның үстіне, Путиннің ұсыны-
сы Мәскеу Декларациясынан да әлдеқай-
да нашар әрі Токио үшін тиімсіз еді. Ұзақ 
жылдар бойы жүргізілген келіссөздерге 
қарамастан, тараптар өткір қарама-қай-
шылық пен келіспеушіліктерге байланы-
сты ортақ мәмілеге келе алмады.

Екі ел басшысының соңғы кездесуі 
2019 жылы 22 қаңтарда Мәскеуде өтті. 
Путиннің мәлімдемесінен кейін үміт күт-
тіргеніне қарамастан, бұл кездесуде тер-
риториялық мәселенің шешілуіне бай-
ланысты Ресей мен Жапония үшін де 
стратегиялық тұрғыдан қажет болып са-
налатын қандайда бір нақты қадам жасал-
мады (Bloomberg, 2019). Сонымен қатар, 
Кремльдің Курил аралдарына байланы-
сты басты проблемасы: ел экономикасын 
жаңғырту және Қиыр Шығысты дамыту 
үшін Жапонияны мүмкіндік ретінде пай-
далану, Жапонияны толыққанды серік-
теске айналдыру, сондай-ақ, бұл тұрғыда 
Хабомаи мен Шикотан аралдары қолайлы 
бір компромисс. Бірақ жақын келешекте 
Ресей Жапониядан бұл жеңілдіктерді ала 
алмайды. Сондықтан, қазіргі жағдайда 
Мәскеу келіссөздерді кейінге қалдыруда, 
әсіресе, Ресей президентінің халықара-
лық қауымдастықтағы беделі айтарлықтай 
төмендеген кезде бұл қиын мәселені ше-
шуге ынта танытпауда. Қорытып келгенде, 
екі елдің жақын келешекте ымыраға келуі 
қиын. Керісінше, олар қазіргі мүмкіндік-
терін жіберіп алуы да мүмкін, өйткені Абэ 
2021 жылы қызметтен кетеді.
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ме того, предложение Путина даже хуже, 
чем формула, заявленная в Московской 
декларации, что является крайне непри-
ятным для Японии. Как оказалось, после 
столь долгих лет тесных контактов сторо-
ны так и не продвинулись ближе друг к 
другу, оставаясь на крайних позициях. 

Последняя встреча двух лидеров со-
стоялась в Москве 22 января 2019 года. 
Несмотря на большие ожидания после 
заявления Владимира Путина, встреча 
двух лидеров вновь не привела к сколь-
ко-нибудь ощутимой подвижке в реше-
нии территориального вопроса, что, со 
стратегической точки зрения, кажется не-
обходимым как для Японии, так для Рос-
сии (Bloomberg, 2019). Однако для Кремля 
основная проблема в ситуации вокруг 
Курил состоит в следующем: желательно 
использовать Японию в качестве инстру-
мента модернизации экономики и раз-
вития Дальнего Востока, сделав ее пол-
ноценным партнером в конечном итоге, 
а Шикотан и Хабомаи – это приемлемая 
цена, но России не удастся добиться всех 
этих выгод от Японии в обозримом буду-
щем. Вот почему в текущей ситуации Мо-
сква идет на откладывание переговоров 
и не рассматривает всерьез возможности 
сложного компромисса, особенно когда 
рейтинг российского президента пока-
зывает значительный спад. Следователь-
но, сложно ожидать, что страны придут 
к консенсусу в ближайшем будущем. На-
против, они могут упустить существую-
щее окно возможностей, поскольку Син-
дзо Абе покинет свой пост в 2021 году.   
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Последние пару лет, региональное со-
трудничество в Центральной Азии пре-
терпевает существенные изменения, во 
многом, благодаря трансформации по-
литического истеблишмента в некоторых 
странах региона. Занимая особое место в 
регионе, Кыргызстан, будучи так называ-
емым «островом демократии» Централь-
ной Азии, также оказал воздействие на 
этот тренд. Поэтому, стоит рассмотреть те-
кущую внешнюю политику Кыргызстана и 
ее воздействие на процесс регионализа-
ции в Центральной Азии. 

Сооронбай Жээнбеков, пятый прези-
дент Кыргызстана, пришел к власти в ок-
тябре 2017 года, когда региональные ли-
деры уже делали попытки решить суще-
ствующие проблемные вопросы. Он стал 
первым президентом, который пришел 
к власти не в результате смены режима. 
Президент Жээнбеков был в числе осно-
вателей Социал-демократической партии, 
возглавляемой бывшим президентом Ал-
мазбеком Атамбаевым, поэтому в начале 
своего президентства его воспринимали 
как протеже Атамбаева, однако Жээнбе-
ков быстро смог избежать нежелательно-
го патронажа своего бывшего шефа. Его 
команда, большей частью состоящая из 
членов семьи с сильной поддержкой юга 
страны, демонстрирует консервативный 
подход с элементами религиозности. 

Что касается международной деятель-
ности президента Жээнбекова, то в ней 
наблюдается прерогатива в сторону ре-
гиона, так как он уже посетил все госу-
дарства Центральной Азии: Узбекистан 
и Казахстан в декабре 2017 года, Таджи-
кистан в феврале 2018 и Туркменистан в 
августе 2018 года (Кабар, 2018). В рамках 

Соңғы екі жылда Орталық Азиядағы 
аймақтық ынтымақтастық кейбір аймақ 
елдеріндегі саяси құрылымның өзгеруіне 
байланысты елеулі өзгерістерге ұшыра-
ды. Бұл үрдіске Орталық Азиядағы «де-
мократиялық арал» ретінде сипатталатын 
Қырғызстанның аймақтағы ерекше орны 
да әсер етті. Сондықтан Қырғызстанның 
қазіргі сыртқы саясатын және оның Ор-
талық Азиядағы аймақтық ықпалдастық 
үдерісіне ықпалын зерттеу аса маңызды.

Қырғызстанның бесінші президенті 
Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы қазан 
айында аймақтық басшылар мәселелерді 
шеше бастаған кезде билік басына келді. 
Ол саяси режимнің өзгеруі нәтижесін-
де билік басына келмеген алғашқы Қы-
рғызстан Президенті болды. Президент 
Жээнбековтың Қырғызстанның бұрынғы 
Президенті Алмазбек Атамбаев басқара-
тын Социал-демократиялық партияның 
негізін қалаушылардың қатарында болға-
ны мәлім. Осыған байланысты, қызметін 
алғаш бастаған кезде Атамбаевтың көлең-
кесіндегі басшы ретінде қабылданған 
Жээнбеков уақыт өте келе өзінің бұрынғы 
басқарушысының ықпалынан арылды. 
Негізінен елдің оңтүстігінен келген күшті 
қолдаумен отбасы мүшелерінен тұратын 
командасы діни элементтермен аралас 
консервативті көзқарас ұстанады.

Президент Жээнбековтың халықара-
лық қызметіне келетін болсақ, оның бар-
лық Орталық Азия мемлекеттеріне сапар-
мен барғанын және осы аймаққа ерекше 
назар аударатынын көруге болады. Пре-
зидент 2017 жылғы желтоқсанда Өзбек-
стан мен Қазақстанға, 2018 жылдың ақпан 
айында Тәжікстанға және 2018 жылдың 
тамызында Түрікменстанға сапармен бар-
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многостороннего сотрудничества принял 
участие во встрече на высшем уровне 
глав государств Центральной Азии в мар-
те 2018 года в Астане, провел четвертую 
встречу Высшего Совета по стратегиче-
скому сотрудничеству между Кыргызста-
ном и Турцией, а также организовал тре-
тий турнир Всемирных игр кочевников 
с участием высокопоставленных гостей, 
включая президентов Казахстана, Тур-
ции и Татарстана (Россия), а также пре-
мьер-министра Венгрии.

Внешнеполитические приоритеты 
президента Жээнбекова расставлены во-
круг основных стратегических партнеров 
Кыргызстана: России, Китая и Казахста-
на, при этом в своей инаугурационной 
речи, президент Жээнбеков назвал Рос-
сию главным приоритетом, за которой 
идут страны Центральной Азии. Следо-
вательно, Россия, на которую приходит-
ся более 50% внешней торговли, была 
целью его первого зарубежного визита. 
Тем самым Жээнбеков подтвердил, что 
Кыргызстан сохраняет свою преданность 
России. Следует отметить, что экономика 
Кыргызстана крайне зависима от посту-
плений кыргызских трудовых мигрантов, 
работающих, главным образом, в России 
и Казахстане, что составляет около 30% 
ВВП страны, из-за чего соглашение о при-
менении миграционной амнистии и уда-
ление кыргызских граждан из «черного 
списка» было зачтено как особенно важ-
ное достижение Жээнбекова. Отношения 
с Россией также укрепляются участием 
в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), а сам Жээнбеков очень оптими-
стичен по поводу потенциала ЕАЭС, буду-
чи в числе активных сторонников союза 
и идеи о возможном внедрении общей 
валюты в его рамках. Что примечатель-
но, членство в ЕАЭС привело к заметно-
му увеличению российского экономиче-
ского и внешнеполитического влияния в 
Кыргызстане. Кроме того, в ходе визита 
российского президента Владимира Пу-
тина в Бишкек в марте 2019 года стороны 
договорились о расширении территории 
российской военно-воздушной базы в го-
роде Кант на севере страны до 60 гектар 

ды (Кабар, 2018). Көпұлттық ынтымақта-
стық шеңберінде Президент 2018 жылы 
наурызда Астанада өткен Орталық Азия 
мемлекет басшыларының саммитіне қа-
тысты, Қырғызстан мен Түркия арасын-
дағы Стратегиялық ынтымақтастық жөнін-
дегі жоғары кеңестің төртінші отырысын 
өткізді және Қазақстан, Түркия және Та-
тарстан (Ресей) Президенттері мен Вен-
грия Премьер-министрі қатарлы жоға-
ры деңгейдегі қонақтардың қатысуымен 
Үшінші Дүниежүзілік көшпенділер ойы-
нын ұйымдастырды.

Президент Жээнбековтың сыртқы са-
ясатының басымдықтары Ресей, Қытай 
және Қазақстан сияқты Қырғызстанның 
басты стратегиялық әріптестері айнала-
сында шоғырланды. Инаугурацияда сөй-
леген сөзінде Президент Жээнбеков Орта-
лық Азия елдерінен кейін Ресейге басым-
дық беретінін мәлімдеді. Демек, Жээнбе-
ков Қырғызстанның сыртқы саудасының 
50%-ынан астамын құрайтын Ресейге 
өзінің алғашқы шетелдік сапарын жасап, 
Қырғызстанның Ресейге деген адалдығын 
көрсетті. Айта кету керек, Қырғызстан эко-
номикасы көбінесе Ресей мен Қазақстан-
да жұмыс істейтін қырғызстандық еңбек 
мигранттарының ақша аударымдарына 
өте тәуелді. Бұл елдің ЖІӨ-нің шамамен 
30%-ын құрайды. Сондықтан, көші-қон 
амнистиясын қолдану және Қырғызстан 
азаматтарын «қара тізімнен» шығару ту-
ралы келісім Жээнбековтың Ресейге қаты-
сты маңызды жетістігі ретінде саналады. 
Ресеймен қарым-қатынастар Еуразиялық 
экономикалық одақ (ЕЭО) аясында да 
нығайтылып жатқанын атап өткен жөн. 
ЕЭО-ның және ортақ валютаны енгізудің 
белсенді жақтаушыларының бірі ретінде 
Жээнбеков одақтың әлеуетіне қатысты 
оптимизмге ие. ЕЭО мүшелігі экономика 
және сыртқы саясат тұрғысынан Ресейдің 
Қырғызстандағы ықпалының айтарлықтай 
өсуіне алып келді. Бұған қоса, Ресей Пре-
зиденті Владимир Путиннің 2019 жылдың 
наурыз айында Бішкекке жасаған сапары 
кезінде тараптар елдің солтүстігіндегі Кант 
қаласында орналасқан Ресей әуе базасы-
ның аумағын 60 гектарға кеңейтуге және 
жылдық жалдау ақысын 4,5 млн. доллар-
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и увеличении арендной платы за нее с 
4,5 миллиона долларов до 4,79 миллиона 
долларов (Фальяхов, 2019).

Первый государственный визит пре-
зидента Кыргызстана был осуществлен в 
Китай, где он принял участие в Саммите 
глав государств ШОС в Циндао в июне 
2018 года. В кулуарах саммита, Жээнбеко-
ву договорился со своим китайским кол-
легой о выделении гранта в размере 600 
миллионов юаней на реализацию проек-
тов, которые должны создать научно-ин-
новационные сельскохозяйственные 
технопарки, оборудовать ветеринарные 
и фитосанитарные лаборатории, развить 
дорожную сеть в Бишкеке и обеспечить 
питьевой водой районы страны, которые 
в ней нуждаются (Кабар, 2018). Другим 
важным проектом является железная до-
рога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, дета-
ли которой еще находятся на стадии до-
работки. В случае завершения, железная 
дорога стоимостью 5 миллиардов дол-
ларов должна способствовать развитию 
торгово-экономических отношений Кы-
ргызстана (Левина, 2018). Однако, отно-
шения Бишкека с Пекином ставятся под 
сомнение из-за антикитайских настрое-
ний, которые растут внутри страны, глав-
ным образом в связи с тем, что китайские 
инвестиции стали большим бременем 
для страны. Например, за 2013-2018 годы 
доля Китая во внешнем долге Кыргызста-
на увеличилась с 2% до 44% (Timesca.com, 
2018).

Тем временем, Жээнбеков начал вос-
станавливать центральноазиатское на-
правление внешней политики Кыргыз-
стана с важными изменениями в отно-
шениях с Узбекистаном, с которым у него 
были давние проблемы из-за спорных 
границ и строительства Камбар-Атинской 
плотины. Железная дорога Китай-Кы-
ргызстан-Узбекистан, проект, который 
полностью отвечает интересам как Уз-
бекистана, так и Кыргызстана, стала важ-
ной опорой взаимного сотрудничества. 
Кроме того, стороны активизировали 
переговоры по пограничным вопросам 
и достигли соглашения об упрощении та-
моженных процедур для стимулирования 

дан 4,79 млн. долларға дейін арттыруға 
келісті (Фаляхов, 2019). 

Қырғызстан Президентінің Қытайға 
алғашқы мемлекеттік сапары 2018 жыл-
дың маусым айында Циндаодағы Шанхай 
ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) мемлекет 
басшыларының саммитіне қатысқан кезде 
болған еді. Жээнбеков кездесу барысында 
қытайлық әріптесімен ғылыми және ин-
новациялық ауыл шаруашылығы техно-
логиялық парктерін құруға, малдәрігер-
лік және фитосанитарлық зертханаларды 
жабдықтауға, Бішкектегі жол желісін да-
мытуға және елді мекендерді ауыз сумен 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін жо-
баларды жүзеге асыруға 600 млн. юань 
көлемінде грант бөлу туралы келісім 
жасады (Kabar, 2018). Тағы бір маңызды 
жоба – әлі де жүзеге асырылып жатқан 
«Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан» теміржо-
лы. 5 млрд. долларлық теміржол жобасы 
Қырғызстанның сауда-экономикалық қа-
рым-қатынастарын дамытуға ықпал етеді 
деп күтілуде (Левина, 2018). Дегенмен, қы-
тайлық инвестициялар ел үшін үлкен ауы-
ртпалық тудырғандықтан қоғамда күшей-
іп келе жатқан антиқытайлық көңіл-күй де 
Бішкектің Пекинмен қарым-қатынастары-
на ықпал етуде. Мысалы, 2013-2018 жыл-
дары Қытайдың Қырғызстанның сыртқы 
қарызындағы үлесі 2%-дан 44%-ға дейін 
өсті (Timesca.com, 2018).

Сонымен бірге, Жээнбеков Қырғыз-
станның Орталық Азия бағытталған сы-
ртқы саясатын қалпына келтіре бастады. 
Әсіресе, шекаралық даулы аймақтар мен 
Қамбарата бөгетінің құрылысына қатысты 
ұзаққа созылған мәселелері болған Өз-
бекстанмен қарым-қатынастарда жылы-
мық орнады. Өзбекстан мен Қырғызстан-
ның мүдделерін толық қанағаттандыратын 
«Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан» теміржол 
жобасы өзара ынтымақтастықтың маңы-
зды бағытына айналды. Бұған қоса, та-
раптар шекаралық мәселелер бойынша 
келіссөздерді күшейтіп, екіжақты саудаға 
жәрдемдесу үшін кедендік рәсімдерді 
жеңілдету туралы келісімге қол жеткізді.

Жээнбековтың Нұр-Сұлтанмен қа-
рым-қатынасы Президент болып сайла-
нар алдында 2017 жылдың күзінде пай-
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двусторонней торговли.
Отношения Жээнбекова с Астаной 

начались с дипломатической проверки 
урегулирования ситуации на казахстан-
ско-кыргызской границе осенью 2017 
года, которая возникла еще до его из-
брания президентом. Отношения между 
братскими народами ухудшились в сен-
тябре 2017 года после встречи кандида-
та в президенты Омурбека Бабанова с 
президентом Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым. Президент Атамбаев ответил 
жесткой критикой Казахстана, повлекшей 
проблемы на казахстанско-кыргызской 
границе, что привело к длинным оче-
редям грузовых автомобилей. Конфликт 
еще более обострился после серии кри-
тических заявлений Атамбаева, в резуль-
тате которых правительство Кыргызстана 
объявило об отказе от 100 миллионов 
долларов технической помощи, предла-
гаемой Казахстаном для поддержки член-
ства Кыргызстана в ЕАЭС. Ситуация была 
урегулирована только после президент-
ских выборов в Кыргызстане, на встрече 
ОДКБ 30 ноября 2017 года, когда Назар-
баев и Жээнбеков подписали «дорожную 
карту» экономического сотрудничества 
(Радио азаттык, 2019).

Взаимодействие с Таджикистаном, на-
правленное на развитие экономического 
и энергетического сотрудничества, также 
осложняется пограничными проблемами. 
Стороны начали переговорный процесс, 
чтобы урегулировать свои разногласия, 
но вопрос является достаточно сложным. 
Только 504 из 976 км киргизско-таджик-
ской границы были делимитированы и 
демаркированы, которое остается одним 
из ключевых препятствий для двусторон-
него сотрудничества. Недавно, 13 марта 
2019 года, произошел конфликт между 
жителями села Аксай Кыргызстана и села 
Мехнабад Таджикистана из-за строитель-
ства объездной дороги Аксай-Тамдык в 
Баткенской области. В результате ожесто-
ченных столкновений два таджика были 
убиты и десятки с обеих сторон получили 
ранения (Спутник, 2019). Тем не менее, 
следует отметить, что торговые отноше-
ния с Таджикистаном в 2018 году увели-

да болған қазақ-қырғыз шекарасындағы 
жағдайды реттеу туралы дипломатиялық 
сынақтан басталды. Екі бауырлас халық 
арасындағы байланыстар 2017 жылы 
қыркүйек айында президенттікке үміт-
кер Өмірбек Бабановтың сол кездегі Қа-
зақстан Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевпен кездесуінен кейін нашар-
лады. Президент Атамбаевтың Қазақстан-
ның атына қатаң сын айтуы қазақ-қырғыз 
шекарасындағы мәселелерге және жүк 
көліктерінің кептелісіне алып келді. Атам-
баевтың бірқатар сыни пікірлерінен кейін 
жанжал одан әрі күшейе түсті. Бұл Қырғы-
зстанның ЕЭО-ға кіруі аясында Қазақстан 
тарапынан қамтамасыз етілген 100 млн. 
доллар көлеміндегі техникалық көмектен 
бас тартуына да себеп болды. Бұл жағдай 
Қырғызстандағы президенттік сайлаудан 
кейін 2017 жылы 30 қарашада Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) 
отырысында Назарбаев пен Жээнбеков 
экономикалық ынтымақтастықтың жол 
картасына қол қойғаннан кейін ғана рет-
телді (Азаттық радиосы, 2019).

Экономикалық және энергетикалық 
ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 
Тәжікстанмен өзара іс-қимыл да шека-
ралық мәселелермен күрделене түсті. Та-
раптар келіспеушіліктерді реттеу процесін 
бастады, бірақ мәселе расымен де тым 
күрделі. 976 шақырымдық қырғыз-тәжік 
шекарасының 504 шақырымы ғана де-
лимитацияланып, демаркацияланған 
және бұл шекаралық дау екіжақты ынты-
мақтастықтың негізгі кедергілерінің бірі 
болып табылады. 2019 жылдың 13-14 на-
урызында Қырғызстанның Ақсай ауылы 
мен Тәжікстанның Мехнабад ауылының 
тұрғындары арасында Баткен ауданын-
дағы Ақсай-Тамдық айналма жолының 
құрылысына байланысты қақтығыс туын-
дады. Күшті қақтығыстар нәтижесінде екі 
тәжік өлтіріліп, екі тараптан да жарақат 
алғандар болды (Спутник, 2019). Деген-
мен, 2018 жылы Тәжікстанмен тауар айна-
лымы 2017 жылмен салыстырғанда 54%-
ға өскені ерекше назар аударарлық жайт 
болып отыр. Себебі Өзбекстанмен тауар 
айналымы тек 8,6%-ға өсті, ал Қазақстан 
және Түрікменстанмен сауда тиісінше 5% 
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және 10%-ға төмендеді (Mineconom.gov.
kg, 2019).  Бұған қоса, Бішкек пен Душан-
бе әсіресе Қырғызстан мен Тәжікстанда 
электр энергиясын өндіруді және одан 
әрі Ауғанстан мен Пәкістанға сатуды көз-
дейтін CASA-1000 жобасын іске қосу шең-
берінде энергетикалық ынтымақтастықты 
дамытуға мүдделілік танытып отыр.

Сонымен бірге, Қырғызстанның 
Түрікменстанмен ынтымақтастығы екі ел 
арасында ортақ шекара болмағандықтан 
бәлкім ең аз проблемалы қарым-қаты-
настар болып табылады. Екі мемлекет 
те сауда-экономикалық байланыстарын 
дамытуға мүдделі және бұл жағдай ай-
мақтағы су-энергетикалық мәселелерді 
шешуге үлес қосуы мүмкін. Жээнбеков-
тың Түрікменстанға сапары барысында 
тараптар стратегиялық әріптестік туралы 
декларация және екіжақты салық салуды 
болдырмау туралы келісімді қоса алғанда, 
бірқатар басқа да құжаттарға қол қойды.

Қорытындылай келе, Қырғызстан өзінің 
әлсіз экономикасы мен сыртқы қолдауға 
тәуелділігіне байланысты аймаққа қаты-
сты икемді саясат жүргізуге ұмтылады. 
Бішкек Орталық Азия мемлекеттері ара-
сындағы ынтымақтастықтың бағытын қол-
дай отырып, бауырлас мемлекеттермен 
мәселелерді шешуге және олармен тиімді 
ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. 
Сондықтан Орталық Азия мемлекеттері, 
соның ішінде Қырғызстан шекаралық, су 
және энергетикалық мәселелерді шешу 
үшін осы кедергілерді еңсеруге және өза-
ра тиімділікке негізделген прагматикалық 
ынтымақтастықты дамытуға бағытталған.

Дереккөздер 
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чились на 54% по сравнению с 2017 го-
дом, что значимо, поскольку торговля с 
Узбекистаном выросла только на 8,6%, а 
торговля с Казахстаном и Туркмениста-
ном снизилась на 5% и 10% соответствен-
но (Mineconom.gov.kg, 2019). Кроме того, 
и Бишкек, и Душанбе заинтересованы в 
развитии энергетического сотрудниче-
ства, в частности, в запуске проекта CASA 
1000, который предусматривает произ-
водство электроэнергии в Кыргызстане и 
Таджикистане, и ее последующую пере-
продажу в Афганистан и Пакистан.

Между тем, сотрудничество Кыргызста-
на с Туркменистаном, вероятно, наименее 
проблематично, поскольку две страны не 
имеют общих границ. Оба государства 
заинтересованы в развитии экономиче-
ских и торговых связей и могут внести 
свой вклад в решение водных и энерге-
тических проблем региона. В ходе визи-
та Жээнбекова в Туркменистан, стороны 
подписали декларацию о стратегическом 
партнерстве и ряд других документов, в 
том числе соглашение об отказе от двой-
ного налогообложения.

Суммируя, Кыргызстан, имея слабую 
экономику и будучи зависимым от внеш-
ней поддержки, стремится проводить 
гибкую политику в отношении региона. 
Оказывая поддержку росту сотрудниче-
ства среди государств Центральной Азии, 
официальный Бишкек также заинтересо-
ван в поддержании эффективного сотруд-
ничества с братскими соседями, одновре-
менно решая существующие с ними раз-
ногласия. Поэтому государства Централь-
ной Азии, каждое из которых, включая 
Кыргызстан, имеет проблемные вопросы, 
связанные с границей и водно-энергети-
ческими ресурсами, которые являются 
основными вызовами для них, двигаются 
в сторону преодоления этих препятствий 
и развития прагматичного сотрудниче-
ства, основанного на взаимной выгоде.  
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Долгоиграющий конфликт между США 
и Ираном, который особенно обострился 
после прихода к власти Дональда Трам-
па, перешел в новую критическую фазу в 
связи с последними санкциями, введен-
ными Вашингтоном. Иран, который бо-
гат энергоресурсами, утверждает, что его 
усилия по развитию ядерной энергетики 
направлены на мирные цели, в то время 
как Соединенные Штаты обеспокоены 
тем, что ядерные мощности Ирана могут 
превратиться в производство ядерного 
оружия. Фактически, Соединенные Штаты 
поддержали ядерную программу Ирана 
в 1950-х годах. Однако после исламской 
революции в Иране в 1979 году отноше-
ния между двумя странами ухудшились, а 
после 2000-х годов Соединенные Штаты 
обвинили Иран в попытке разработать 
ядерное оружие. Хотя усилия Ирана по 
развитию ядерной энергетики рассма-
триваются в качестве основной причины 
напряженности в отношениях между Ва-
шингтоном и Тегераном, можно сказать, 
что в основе этой бесконечной напря-
женности лежат стратегические интересы 
как Ирана, так и Соединенных Штатов. 
Экономическое развитие и растущее ре-
гиональное влияние Ирана, занимающе-
го важное геостратегическое положение 
между Центральной Азией, Евразией и 
Ближним Востоком, вызывают серьез-
ную обеспокоенность США, Израиля и 
некоторых стран Персидского залива. С 
одной стороны, Иран стремится усилить 
свое региональное влияние благода-
ря своей особой позиции в Персидском 
заливе и Ормузском проливе, которые 
имеют большое значение с точки зре-
ния глобального производства энергии 

Қалай дегенмен ұзақ жылдар бойы 
жалғасып келе жатқан, әсіресе, Дональд 
Трамп билікке келгеннен бастап қайта 
үдеген АҚШ пен Иран қайшылығы, Ва-
шингтонның соңғы санкцияларынан кейін 
жаңа бір күрделі кезеңге аяқ басты. Энер-
гетикалық ресурстарға бай Иран, өзінің 
ядролық энергияны дамыту бағдарлама-
сының бейбіт мақсатта екенін алға тартса, 
ал АҚШ Иранның ядролық энергетикалық 
әлеуетінің ядролық қару жасауға дейін 
жетуінен қауіптенеді. Әсілінде, Иранның 
1950 жылдары бастаған ядролық бағдар-
ламасына қолдау көрсеткен АҚШ, 1979 
жылы Ирандағы Ислам революциясынан 
кейін Иранмен арақатынасы бұзылып, 
2000 жылдардан бері Иранды ядролық 
қару жасауға ниеттенді деп айыптап ке-
леді. Дегенмен, Иранның ядролық энер-
гияны дамытуға талпынысы Вашингтон 
мен Тегеран арасындағы шиеленістің не-
гізі себебі деп қаралғанымен, бітпес қай-
шылықтың астарында Иранның да, АҚШ-
тың да стратегиялық мүдделері жатқанын 
айтуға болады. Өйткені, Орталық Азия, 
Еуразия және Таяу Шығыс арасындағы 
маңызды геостратегиялық аймақта ор-
наласқан Иранның экономикалық дамуы 
мен аймақтағы ықпалының артуы АҚШ 
пен Израилды және кейбір Шығанақ 
елдерін алаңдатуда. Бір тарапта Иран, 
жаһандық энергия өндірісі мен энергия 
тасымалы тұрғысынан ерекше маңызға ие 
Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазындағы 
географиялық орынын пайдаланып өзінің 
аймақтық ықпалын арттыруға күш салса, 
тағы бір тарапта АҚШ өз одақтастарымен 
бірге аймақты бақылауда ұстауға тыры-
суда. Сонымен қатар, Еуропа одағы (ЕО), 
Ұлыбритания, Қытай және Ресей секілді 

ВЕРОЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНО-ИРАНСКОГО 
КОНФЛИКТА НА КИТАЙ
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и ее транспортировки, с другой стороны, 
Соединенные Штаты вместе со своими 
союзниками стремятся контролировать 
регион. Более того, участие глобальных и 
региональных держав, таких как Европей-
ский Союз (ЕС), Великобритания, Китай и 
Россия, выводит напряженность на гло-
бальный уровень.

Хотя стороны пытались придерживать-
ся Совместного всеобъемлющего плана 
действий (СВПД), подписанного в июле 
2015 года с участием США, ЕС, Германии, 
Китая, Франции, Великобритании, Ирана 
и России, в мае 2018 года администрация 
Трампа в одностороннем порядке вы-
шла из СВПД. Более того, администрация 
Трампа, которая начала вводить экономи-
ческие санкции против Ирана в августе и 
ноябре 2018 года, отменила освобожде-
ние от санкций для восьми стран, им-
портирующих иранскую нефть, включая 
Китай, 2 мая 2019 года (Белый дом, 2018; 
Белый дом, 2019; Белый дом, 2018). Иран 
решительно возражал против решения 
США о полном запрете на экспорт иран-
ской нефти. Впоследствии, 8 мая 2019 
года Тегеран заявил, что он полностью 
или частично прекратит выполнение сво-
их обязательств по ядерному соглашению 
в ответ на санкции Вашингтона (Нацио-
нальное общественное радио, 2019). В тот 
же день Вашингтон ввел санкции против 
иранского сектора производства железа, 
стали, меди и алюминия, что еще больше 
усугубило и без того растущую напряжен-
ность в отношениях США и Ирана (Белый 
дом, 2019).

Можно сказать, что рост напряженно-
сти в отношениях между США и Ираном 
на Ближнем Востоке, который в послед-
ние годы стал центром многих глобаль-
ных и региональных конфликтов, может 
затронуть весь мир в его геополитиче-
ском, геостратегическом и геоэкономиче-
ском измерениях. Причина в том, что за-
прет США на экспорт нефти из Ирана по-
влияет не только на иранскую экономику, 
но и на другие страны, которые тесно 
сотрудничают с Ираном в торговом, эко-
номическом и, в частности, энергетиче-
ском секторах. Полный запрет на экспорт 

әлемдік және аймақтық державалардың 
да араласуы, аталмыш шиеленісті жаһан-
дық деңгейге көтеруде.

Қатысты тараптардың 2015 жылдың 
шілдесінде АҚШ, ЕО, Германия, Қытай, 
Франция, Ұлыбритания, Иран және Ре-
сейдің қатысуымен қол қойылған Бірік-
кен кешенді іс-қимыл жоспарын (JCPOA) 
сақтауға тырысқанына қарамастан, Трамп 
әкімшілігі 2018 жылдың мамыр айында 
JCPOA келісімінен біржақты бас тартты. 
Сондай-ақ, 2018 жылдың тамызы мен 
қарашасында Иранға қарсы экономика-
лық санкцияларды енгізе бастаған Трамп 
әкімшілігі 2019 жылдың 2 мамырынан 
бастап Иранға салынған мұнай санк-
циясында 8 елге берілген жеңілдіктерді 
алып тастады (Ақ үй, 2018; Ақ үй, 2019; 
Ақ үй, 2018). Иранның мұнай экспорты-
на толығымен тыйым салуды көздеген 
АҚШ-тың шешіміне Иран күшті қарсылық 
білдірді. Сөйтіп, 2019 жылы 8 мамырда 
Тегеран, Вашингтон санкцияларына жау-
ап ретінде өзінің ядролық келісім бойын-
ша міндеттемелерін толығымен немесе 
ішінара тоқтататынын мәлімдеді (Ұлттық 
қоғамдық радио, 2019). Сол күні Вашинг-
тонның Иранның темір, болат, мыс және 
алюминий салаларына да санкция енгізуі 
онсыз да  шиеленіскен АҚШ-Иран қай-
шылығын тіпті де ушықтыра түсті (Ақ үй, 
2019).

Әсіресе, соңғы жылдары бір қатар 
жаһандық және аймақтық қақтығыстар-
дың ошағына айналған Таяу Шығыста 
АҚШ-Иран қайшылығының қайтадан  кү-
шеюі, геосаяси, геостратегиялық және 
геоэкономикалық сипаттарымен бүкіл 
әлемге әсер етуі мүмкін.  Себебі, АҚШ-
тың Иранның мұнай экспортына шектеу 
қоюы, Иран экономикасын ғана емес, 
Иранмен тығыз сауда-экономикалық, 
әсіресе, энергетикалық ынтымақтастық 
орнатқан басқа елдерге де әсер ететін бо-
лады. Әлемдегі ең ірі мұнай қорлары бар 
елдердің бірі ретінде әлемнің үшінші ірі 
мұнай өндірушісі болып табылатын Иран-
ның мұнай экспортына толықтай тыйым 
салынуы, әлемдік энергетикалық нарықта 
айтарлықтай тапшылық тудырады. Осыған 
байланысты, АҚШ-Иран қайшылығының 
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нефти Ирана, который обладает одним из 
крупнейших запасов нефти в мире и яв-
ляется третьим по величине производи-
телем нефти, приведет к значительному 
дефициту на мировом энергетическом 
рынке. В этом контексте можно сказать, 
что Китай, который является крупнейшим 
потребителем иранской нефти, больше 
всего пострадает от напряженности в от-
ношениях США и Ирана.

С геополитической и геостратегиче-
ской точек зрения можно предположить, 
что рост напряженности в отношениях 
между США и Ираном может привести 
к развитию политических отношений 
между Китаем и Ираном. В связи с этим, 
прежде всего, нам необходимо кратко 
рассмотреть китайско-иранские отноше-
ния. Китай и Иран, установившие офи-
циальные дипломатические отношения в 
августе 1971 года, развивают двусторон-
нее сотрудничество на уровне стратеги-
ческого партнерства в политической, во-
енной, торгово-экономической и других 
областях. После 2000-х годов Соединен-
ные Штаты постоянно обвиняют Иран в 
попытках создать ядерное оружие. Кроме 
того, война в Афганистане в 2001 году, во-
йна в Ираке в 2003 году и события «араб-
ской весны», начавшиеся в 2010 году, по-
будили Иран проводить анти-американ-
скую политику и установить более тесные 
отношения с Китаем в качестве альтерна-
тивной державы. Китай, который пытается 
усилить свое региональное и глобальное 
влияние параллельно с экономическим 
ростом, готов развивать сотрудничество с 
Ираном, важной ближневосточной стра-
ной, богатой энергоресурсами (Хуа Ли-
мин, 2011). В этом контексте можно ска-
зать, что отношения между Китаем и Ира-
ном переживают новый период развития 
после того, как президент Ирана Хасан 
Рухани посетил Пекин в мае 2014 года, а 
председатель КНР Си Цзиньпин посетил 
Тегеран в январе 2016 года (Xinhua, 2016). 
Совсем недавно, в феврале 2019 года, во 
время визита спикера парламента Ирана 
(Исламская консультативная ассамблея) 
Али Лариджани в Пекин председатель 
Си заявил, что, несмотря на глобальные 

Иран мұнайының ең ірі тұтынушысы сана-
латын Қытайға көбірек әсерін тигізетінін 
айтуға болады.

Геосаяси және геостратегиялық тұрғы-
дан алып қарағанда, барған сайын шие-
ленісе түскен АҚШ-Иран қайшылығының 
Иран мен Қытай арасындағы саяси қа-
рым-қатынастардың артуына әкелуі мүм-
кін екендігін болжауға болады. Осыған 
орай, ең алдымен, Қытай мен Иран ара-
сындағы қарым-қатынастардың дамуына 
қысқаша шолу жасай кеткен жөн сияқты. 
1971 жылы тамызда ресми дипломати-
ялық қарым-қатынас орнатқан Қытай 
мен Иран, қазірге дейін саяси, әскери, 
сауда-экономикалық және басқа да сала-
ларда стратегиялық әріптестік деңгейін-
де екіжақты ынтымақтастықты дамытып 
келеді. Әсіресе, 2000 жалдардан кейін 
АҚШ-тың ядролық қару жасауға ниеттенді 
деп айыптауының жиілеуімен қатар, 2001 
жылғы Ауған соғысы, 2003 жылғы Ирақ 
соғысы және 2010 жылы басталған Араб 
көктемі қозғалыстары Иранның АҚШ-қа 
қарсы саясат ұстануына және баламалы 
күш ретінде Қытаймен тығыз қарым-қа-
тынаста болуына себеп болды деуге бо-
лады. Ал, экономикалық  тұрғыдан күше-
юмен қатар, аймақтық және жаһандық 
ықпалын ұлғайтуға талпынған Қытай да, 
Таяу Шығыстағы маңызды бір мемлекет 
саналатын, энергетикаға бай Иранмен 
ынтымақтастықты арттыруға ниетті бол-
ды (Хуа Лимин, 2011). Осыған орай, 2014 
жылы мамырда Иран президенті Хассан 
Роуханидің Пекинге жасаған сапары мен 
2016 жылы қаңтарда Қытай төрағасы Си 
Цзиньпиннің Теһранға сапарынан кейін 
Қытай-Иран қарым-қатынасының жаңа 
белеске көтерілгенін атап өтуге болады 
(Xinhua, 2016). Ал, 2019 жылдың ақпанын-
да Си Пекинге сапармен келген Иранның 
Мәжіліс төрағасы Али Ларижанимен кез-
дескенде, жаһандық және аймақтық өз-
герістерге қарамастан, Қытайдың Иран-
мен кешенді стратегиялық әріптестікті да-
мытуды жалғастыра мәлімдеген болатын 
(Xinhua, 2016). АҚШ-тың Иранға қарсы 
соңғы санкцияларына да алғашқылардың 
бірі болып Қытай қарсылық білдірді. Мы-
салы, 2019 жылы 23 сәуірде Қытай Сыртқы 
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и региональные события, Китай будет и 
впредь стремиться к развитию всеобъ-
емлющего стратегического партнерства с 
Ираном (Xinhua, 2016). Китай был одной 
из первых стран, которые отреагировали 
на недавние санкции США против Ира-
на. Например, 23 апреля 2019 года офи-
циальный представитель МИД Китая Гэн 
Шуан заявил на очередной пресс-конфе-
ренции в Пекине, что Китай решительно 
выступает против односторонних санк-
ций США против Ирана (FMPRC, 2019). 7 
мая 2019 года министр иностранных дел 
Китая Ван И, который встретился с мини-
стром иностранных дел Ирана Джавад 
Царифом, заявил, что Китай выступает 
против введения США односторонних 
санкций против Ирана и поддерживает 
Иран в защите его собственных интере-
сов (CNN Türk, 2019).

Но поддержка Пекином Ирана в про-
тивостоянии США и Ирана наносит эко-
номический ущерб Китаю. Возможность 
сокращения экономики Ирана из-за санк-
ций США может повлиять на Китай, круп-
нейшего торгового партнера Ирана. Не-
смотря на отмену санкций против Ирана 
после заключения соглашения СВПД, спад 
в иранской экономике из-за резкого паде-
ния мировых цен на нефть привел к сни-
жению объема торговли между Ираном и 
Китаем. Например, объем двусторонней 
торговли между Китаем и Ираном, кото-
рый в 2014 году достиг 51,85 миллиарда 
долларов, сократился на 34,7% в 2015 году 
до 33,84 миллиарда долларов и на 7,7% в 
2016 году до 31,23 миллиарда долларов. 
Товарооборот между Китаем и Ираном, 
который вырос на 19% до 37,18 милли-
арда долларов в 2017 году, сократился на 
5,4% в 2018 году до 35,13 миллиарда дол-
ларов (Kuai Bao, 2018). Учитывая тот факт, 
что большая часть китайско-иранской 
двусторонней торговли состоит из сырья, 
особенно нефти, нефтяные санкции США 
против Ирана могут напрямую повлиять 
на китайско-иранскую торговлю.

С точки зрения Китая, который импор-
тирует примерно одну четвертую часть 
всей нефти Ирана, полный запрет на 
экспорт иранской нефти приведет к зна-

істер министрлігінің ресми өкілі Гэн Шу-
анг Қытайдың Иранға қарсы сығар жақты 
санкцияларына мүлде қарсы екенін жари-
ялады (FMPRC, 2019). 2019 жылы 7 мамы-
рда Пекинде Иран Сыртқы істер министрі 
Жевад Зарифпен кездескен Қытай Сыртқы 
істер министрі Ван И да Қытайдың АҚШ-
тың Қытайға Иранға қарсы сығар жақты 
санкцияларына қарсы екенін және Иран-
ның өз мүддесін қорғауына қолдау көрсе-
тетінін мәлімдеді (CNN Türk, 2019).

Алайды, АҚШ-Иран қайшылығында 
Қытайдың Иранға қолдау көрсетуі Қы-
тайға экономикалық жағынан тиімсіз. 
Себебі, АҚШ-тың санкциялары салда-
рынан Иран экономикасының тұралау 
ықтималдығы, Иранның ірі сауда әріптесі 
саналатын Қытайға да әсер ететін бола-
ды. JCPOA келісімінен кейін Иранға қарсы 
санкциялардың жойылуына қарамастан, 
мұнай экспортына тәуелді Иран эконо-
микасының соңғы жылдардағы мұнай-
дың әлемдік бағасының күрт құлдырауы 
салдарынан нашарлауы Иран мен Қытай 
арасындағы сауда көлемінің төмендеуі-
не түрткі болған болатын. Мысалы, Қы-
тай мен Иран арасында 2014 жылы 51,85 
млрд. долларға жеткен екіжақты сауда 
көлемі 2015 жылы 33,84 млрд. доллар бо-
лып 34,7%-ға төмендесе, 2016 жылы 31,23 
млрд. доллар болып 7,7%-ға азайған еді. 
Ал, 2017 жылы Қытай-Иран сауда көлемі 
37,18 млрд. доллар болып 19%-ға артқа-
нымен, 2018 жылы 35,13 млрд.  доллар 
болып 5,4%-ға төмендеді (Kuai Bao, 2018). 
Қытай мен Иран арасындағы екіжақты са-
уданың басым бөлігі шикізаттан, әсіресе, 
мұнай өнімдерінен тұратындығын ескер-
сек, АҚШ-тың Иранға қарсы мұнай санк-
циялары Қытай-Иран саудасына тікелей 
әсер етуі мүмкін.

Иранның шикі мұнайының төрттен бір 
бөлігін импорттайтын Қытай тұрғысынан 
алып қарағанда, Иранның мұнай экспор-
тына толықтай тыйым салынуы Қытайда 
айтарлықтай энергия тапшылығын ту-
дыруы ықтимал. Қазіргі таңда Қытайдың 
жалпы мұнай импортының 7%-ын Иран 
қамтамасыз етеді. Қытай  егерде АҚШ-тың 
Иранға қарсы санкцияларға қарамастан 
Иран мұнай импорттауды жалғастыра-
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тын болса, Иранда сауда жүргізетін және 
ынтымақтастық жасайтын қытайлық ком-
паниялар да АҚШ-тың санкцияларына да 
ұшырауы мүмкін. Мысалы, 2018 жылы 
сәуірде АҚШ, Иранға қарсы санкцияларға 
қарамастан Иранға экспорт жасаған Қы-
тайдың ZTE телекоммуникациялық ком-
паниясының АҚШ-тан қосалқы бөлшек-
тер сатып алуына 7 жылға тыйым салған 
еді (Reuters, 2018). Ал, 2019 жылы 15 ма-
мырда Трамп әкімшілігі Қытайдың Huawei 
телекоммуникациялық компаниясына да  
қатаң санкция енгізді (Reuters, 2019).

Қорытып келгенде, АҚШ-Иран қай-
шылығы Қытай-Иран қарым-қатынасына 
әрі саяси және сауда-экономикалық, әрі 
геосаяси тұрғыдағы әсер етуі мүмкін. Со-
нымен қатар, АҚШ пен Қытай арасындағы 
сауда соғысы да өршіп тұрған кезеңде 
қайта туындаған АҚШ-Иран қайшылығы 
Қытай мен Иранды тіпті де жақындасты-
ра түсетін бір фактор болып отыр. Соңғы 
жылдары геосаяси өзгерістерге байла-
нысты Азия-Тынық мұхитта Қытай, Таяу 
Шығыста Иран және Еуразияда Ресей 
АҚШ-қа қарсы альянстың үштігін қалып-
тастырып келе жатқаны да байқалады. 
Бірақ та, Қытай Иранмен стратегиялық 
әріптестігін тереңдетуге күш салумен қа-
тар, АҚШ-тың Иранға қарсы қатаң санкци-
ялары астында Ираннан мұнай импортын 
қалай жалғастыра алатыны да үлкен бір 
мәселе. Егер, алдағы уақытта Қытайдың 
Ираннан мұнай импорты азаятын болса, 
бұл Қытай мен Иран үшін пайдасыз бол-
мақ. АҚШ-Иран қайшылығының жалға-
суы Қытай-Иран қарым-қатынасы үшін 
күрделі бір сынақ болса, ал  Қытай-АҚШ 
қарым-қатынасы үшін саудаласу мәселесі 
болуы мүмкін.

Дереккөздер 

Ақ үй (2018). Иранға қарсы кейбір санк-
цияларды қайта қолдану туралы бұй-
рық. Сілтеме: https://www.whitehouse.
gov/presidential-actions/executive-order-
reimposing-certain-sanctions-respect-iran/. 
Қаралған уақыты: 08.05.2019.

Ақ үй (2019). Президент Дональд Трамп 

чительному дефициту энергоснабжения 
Китая. В настоящее время около 7% от 
общего объема импорта нефти в Китай 
обеспечивается Ираном. Если Китай про-
должит импортировать нефть из Ирана, 
несмотря на санкции США против Ира-
на, китайские компании, занимающиеся 
торговлей и сотрудничеством с Ираном, 
также могут быть подвергнуты санкци-
ям со стороны США. Например, в апреле 
2018 года США запретили китайскому те-
лекоммуникационному гиганту ZTE поку-
пать компоненты в США в течение 7 лет 
из-за его нелегального экспорта в Иран, 
несмотря на санкции США против Ирана 
(Reuters, 2018). 15 мая 2019 года админи-
страция Трампа также ввела санкции про-
тив китайского телекоммуникационного 
гиганта Huawei (Reuters, 2019).

Таким образом, конфликт между США 
и Ираном может оказать непосредствен-
ное влияние на китайско-иранские отно-
шения с политической, торгово-экономи-
ческой и геополитической точек зрения. 
Более того, рост напряженности в отно-
шениях между США и Ираном в то время, 
когда разгорается торговая война между 
США и Китаем, стал фактором, который 
сблизил Китай и Иран. В последние годы 
из-за геополитических изменений Китай 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Иран 
на Ближнем Востоке и Россия в Евразии 
формируют трехсторонний альянс против 
Соединенных Штатов. Однако в то время 
как Китай неуклонно пытается развивать 
стратегическое партнерство с Ираном, то, 
как Китай будет продолжать импортиро-
вать нефть из Ирана в условиях жестких 
санкций США против Ирана, является 
большим вопросом. Если в предстоящий 
период импорт китайской нефти из Ира-
на уменьшится, это приведет к значи-
тельным экономическим потерям как для 
Китая, так и для Ирана. Напряженность 
между США и Ираном является сложным 
испытанием для китайско-иранских отно-
шений и может стать предметом торга в 
отношениях между Китаем и США.   
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1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

После установления дипломатических 
отношений с новыми независимыми го-
сударствами Центральной Азии, Евро-
пейский Союз (ЕС) действовал в регионе 
в основном через программу «Техниче-
ская помощь Содружеству Независимых 
Государств» (TACIS), которая охватывала 
все страны СНГ. TACIS, созданная в 1991 
году, была нацелена на оказание техни-
ческой поддержки в процессе перехода 
к рыночной экономике и продвижения 
демократии и верховенства закона в по-
стсоветских государствах. Позже, с раз-
витием политического и экономического 
взаимодействия с регионом, в 2002 году 
ЕС начал реализацию своего Стратеги-
ческого документа на 2002-2006 годы 
для Центральной Азии, который включал 
Индикативную программу TACIS для Цен-
тральной Азии на 2002-2004 годы (Шахин, 
Дюген, 2015).

Более точным документом, отражаю-
щим усилия ЕС в регионе, была первая 
центральноазиатская стратегия под на-
званием «Европейский союз и Централь-
ная Азия: новое партнерство в действии», 
которая была инициирована Германи-
ей и принята в 2007 году. Эта стратегия 
определила дипломатическую деятель-
ность ЕС, который использовал как дву-
сторонний, так и региональный диалог, 
и включала семь приоритетных областей 
сотрудничества, таких как права челове-
ка, верховенство закона, эффективное 
управление и демократизация; молодежь 
и образование; экономическое разви-
тие, торговля и инвестиции; энергетика 
и транспорт; окружающая среда и вода; 
общие угрозы и вызовы; межкультурный 
диалог. Через десять лет после приня-

Орталық Азияның жаңа тәуелсіз мем-
лекеттерімен дипломатиялық қарым-қа-
тынас орнатқаннан кейін Еуропа одағы 
(ЕО) негізінен барлық ТМД елдерін 
қамтыған «Тәуелсіз мемлекеттер доста-
стығы елдеріне техникалық көмек көр-
сету» (ТАСИС) бағдарламасы арқылы ай-
мақта белсенділік көрсете бастады. 1991 
жылы басталған ТАСИС нарықтық эконо-
микаға өтуге және посткеңестік мемле-
кеттерде демократия мен заң үстемдігін 
алға жылжытуға техникалық қолдау көр-
сетуді мақсат етті. Кейінірек 2002 жылы 
аймақпен саяси және экономикалық ын-
тымақтастықты дамыта отырып, ЕО Орта-
лық Азия бойынша 2002-2006 жылдарға 
арналған стратегиялық құжатты (ОАСҚ) 
және Орталық Азия бойынша 2002-2004 
жылдарға арналған Индикативтік ТАСИС 
бағдарламасын қабылдады (Шахин, Дю-
ген 2015).

ЕО-ның аймақтағы белсенділігін ай-
қындайтын нақты құжат Германияның 
бастамасымен 2007 жылы қабылданған 
«Еуропа одағы және Орталық Азия: Жаңа 
әріптестік стратегиясы» атты алғашқы Ор-
талық Азия стратегиясы болды. Бұл стра-
тегия екіжақты және аймақтық диалог 
арқылы ЕО-ның дипломатиялық қызметін 
анықтады және адам құқықтары, заң 
үстемдігі, дұрыс басқару және демокра-
тияландыру; жастар және білім; экономи-
калық даму, сауда және инвестиция; энер-
гетика және көлік; қоршаған орта және 
су; жалпы қауіп-қатерлер; және мәдениет 
аралық диалог сияқты ынтымақтастықтың 
жеті басым бағытын қамтиды. ЕО-ның 
Орталық Азия бойынша 2007 жылға ар-
налған Стратегиясы қабылданғаннан 
кейін он жыл өткен соң, 2017 жылдың 
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тия Стратегии ЕС для Центральной Азии 
в 2007 году, в июне 2017 года, Европей-
ский Совет, подчеркнув актуальность 
стратегии и геополитических изменений 
в мире, инициировал пересмотр данного 
документа. Соответственно, 15 мая 2019 
года Европейская комиссия и Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности Федерика Мо-
герини опубликовали новое Совместное 
сообщение под названием «ЕС и Цен-
тральная Азия: новые возможности для 
более прочного партнерства», открыв-
шее обновленную стадию отношений 
между ЕС и государствами Центральной 
Азии. Эта новая стратегия будет обсуж-
даться в Европейском совете и Европей-
ском парламенте, в то время как госпожа 
Могерини и Комиссар ЕС по междуна-
родному сотрудничеству и развитию Не-
вен Мимица официально представят ее 7 
июля 2019 года во время 15-й совместной 
встречи министров иностранных дел ЕС и 
стран Центральной Азии в Бишкеке.

Между тем, двусторонними инструмен-
тами ЕС по налаживанию сотрудничества 
с государствами региона являются Согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС), которые были подписаны в 1990-х 
годах и действуют со всеми странами, кро-
ме Туркменистана. Далее, двусторонние 
соглашения об усилении партнерских от-
ношений и сотрудничества (УПОС), пред-
усматривающие широкую платформу для 
продвижения политического диалога и 
взаимной торговли и инвестиций, были 
инициированы на двусторонней основе. 
В частности, УПОС с Казахстаном было 
подписано в 2015 году, и до его ратифика-
ции некоторые положения применяются 
временно, в то время как УПОС с Кыргы-
зстаном (начато в декабре 2017 года) и 
Узбекистаном (начато в ноябре 2018 года) 
находятся на стадии переговоров. Таджи-
кистан запросил переговоры в ноябре 
2018 года, но пока не начал. Поэтому, в 
настоящее время, на двустороннем уров-
не четыре центральноазиатских государ-
ства продолжают взаимодействовать с ЕС 
через СПС, а Туркменистан сотрудничает 
с ЕС в рамках временного торгового со-

маусымында Еуропалық кеңес осы стра-
тегияның және әлемдегі соңғы геосаяси 
өзгерістердің өзектілігін айқындап, құжат-
ты қайта қарады. Осылайша, 2019 жылы 
15 мамырда Еуропалық комиссия мен 
ЕО Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты 
жөніндегі жоғары өкілі Федерика Моге-
рини «ЕО мен Орталық Азия: тығыз әріп-
тестікке жаңа мүмкіндіктер» атты біріккен 
коммюникені қабылдады. Аталмыш стра-
тегия ЕО мен Орталық Азия мемлекеттері 
қарым-қатынастарында жаңа кезеңді 
ашып отыр. Бұл жаңа стратегия Еуропа 
кеңесінде және Еуропарламентте талқы-
ланады, ал 2019 жылдың 7 шілдесінде 
Бішкекте өтетін ЕО мен Орталық Азия ел-
дері министрлерінің 15-ші бірлескен оты-
рысында Могерини мен ЕО Халықаралық 
ынтымақтастық және даму жөніндегі ко-
миссары Невен Мимика тарапынан ресми 
түрде ұсынылатын болады.

Сонымен қатар, ЕО-ның аймақ мем-
лекеттерімен ынтымақтастығын дамы-
туға арналған екіжақты тетіктері 1990-шы 
жылдары қол қойылған және Түрікмен-
станмен жасалған келісімнен басқалары 
күшіне енген Әріптестік пен ынтымақта-
стық туралы келісімдер (ӘЫК) болып та-
былады. Кейінірек саяси диалогты, өзара 
сауда мен инвестицияны кеңейту үшін кең 
платформаны көздейтін Кеңейтілген әріп-
тестік пен ынтымақтастық туралы келісім-
дер (КӘЫК) екіжақты негізде басталды. 
Қазақстан мен ЕО арасындағы КӘЫК 2015 
жылы қол қойылды. Әлі бекітілмеген бұл 
келісімнің кейбір ережелері уақытша қол-
данылып келеді, ал Қырғызстанмен (2017 
жылғы желтоқсанда басталған) және Өз-
бекстанмен (2018 жылдың қараша айын-
да басталған) КӘЫК жөнінде келіссөздер 
жүргізілуде. Тәжікстан 2018 жылдың қара-
шасында келіссөздер жүргізуді талап еткен 
болатын, алайда келіссөздер әлі басталған 
жоқ. Сондықтан қазіргі уақытта екіжақты 
деңгейде төрт Орталық Азия мемлекеті 
ӘЫК арқылы ЕО-мен өзара іс-қимыл жа-
сауды жалғастырып жатса, Түрікменстан 
уақытша сауда туралы келісім бойынша 
ЕО мен ынтымақтасуда (Рассел, 2019).

ЕО өзінің аймақтық стратегиясы мен 
ӘЫК жүзеге асыру үшін ЕО-ның Жоғары 
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глашения (Рассел, 2019).
Институционально для реализации 

своей региональной стратегии, а так-
же для реализации СПС, ЕС проводит 
ежегодные встречи между Верховным 
представителем ЕС и министрами ино-
странных дел пяти стран ЦА, в то время 
как на уровне заместителей министров 
ежегодно проводятся диалоги между ЕС 
и Центральной Азией по вопросам безо-
пасности и политики на высшем уровне. 
В 2005 году, ЕС назначил своего первого 
специального представителя в Централь-
ной Азии, пост которого в настоящее вре-
мя занимает Питер Бурьян (Рассел, 2019).

При разработке новой стратегии, поми-
мо встреч на высоком уровне с руковод-
ством стран Центральной Азии, Брюссель 
организовал ряд диалоговых платформ со 
многими экспертами и специалистами, в 
которых многие эксперты и практики да-
вали рекомендации по положениям до-
кумента. Примечательно, что новая стра-
тегия подчеркивает региональные изме-
нения, такие как оттепель в отношениях 
между государствами региона, о которых 
свидетельствуют подходы к региональной 
политике узбекского президента Мирзи-
еева и саммит глав государств Централь-
ной Азии, состоявшийся в марте 2018 года 
в Астане. В свою очередь, ЕС поддержи-
вает регионализацию Центральной Азии 
и готов инвестировать через програм-
мы, финансируемые ЕС, которые будут 
способствовать принятию совместных 
решений в сотрудничестве стран внутри 
региона Центральной Азии. Кроме того, 
разработчики стратегии учли геополити-
ческие стратегии и проактивную дипло-
матию региональных держав, таких как 
Китай и Россия, которые реализуются в 
рамках инициативы «Пояс и путь» и Ев-
разийского экономического союза, соот-
ветственно, тем самым подчеркнув зна-
чимость евразийских связей. С учетом 
данных геополитических изменений, ЕС 
пересмотрел свой конструктивный под-
ход к отношениям с Афганистаном, кото-
рый также имеет огромное значение для 
Брюсселя. Разделяя общую заинтересо-
ванность в обеспечении безопасности и 

өкілі мен бес Орталық Азия елінің сыртқы 
істер министрлері арасында жыл сайынғы 
кездесулер өткізеді, ал вице-министрлік 
деңгейінде жыл сайын ЕО Орталық Азия 
Жоғары деңгейдегі саяси және қауіпсіздік 
диалог отырыстарын ұйымдастырады. 
2005 жылы ЕО Орталық Азия бойынша 
алғашқы арнайы өкілін тағайындады. 
Қазіргі уақытта бұл қызметті Питер Бури-
ан атқарады.

Өзінің жаңа стратегиясын әзірле-
ген Брюссель Орталық Азия билік өкіл-
дерімен жоғары деңгейдегі кездесулер-
мен қатар, құжаттың ережелеріне қаты-
сты кеңес беретін көптеген сарапшылар 
мен тәжірибешілермен бірқатар диалог 
алаңдарын да қалыптастырды. Жаңа стра-
тегия өзбек президенті Мирзиеевтің ай-
мақтық саясатынан да байқауға болатын-
дай аймақ мемлекеттерінің қарым-қаты-
настарындағы жылымықтың пайда болуы 
және 2018 жылғы наурызда Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен Орталық Азия мемлекет 
басшылары саммиті сияқты аймақтық өз-
герістерге назар аударғанын атап өткен 
жөн. Өз кезегінде ЕО Орталық Азияны 
аймақтандыру үдерісін қолдайды және 
Орталық Азиядағы аймақтық ынтымақта-
стықта бірлескен шешімдерді ілгерілетуге 
ықпал ететін және ЕО тарапынан қаржы-
ландырылатын бағдарламалар арқылы 
инвестициялауға дайын деуге болады. Со-
нымен қатар, стратегияны әзірлеушілер 
Еуро-Азиялық байланыстарды қамтама-
сыз етудің маңыздылығына тоқтала оты-
рып, «Белдеу және жол» бастамасы мен 
Еуразиялық экономикалық одақ арқылы 
жүзеге асырылған Қытай мен Ресей си-
яқты аймақтық державалардың геосаяси 
стратегиялары мен белсенді диплома-
тияларын ескерді. Осы геосаяси өзгері-
стермен қатар, ЕО Брюссель үшін де 
үлкен маңызға ие Ауғанстанға қатысты 
конструктивті көзқарасты да жаңартты. 
Қауіпсіздік пен тұрақтылық бойынша ор-
тақ мүдделерді ескере отырып, ЕО Ауған-
стан және Орталық Азия серіктестерімен 
үшжақты диалогты күшейтуге басымдық 
береді. Бұған қоса, ЕО стратегияда «тү-
бегейлі прагматизм» ұғымын ұстанады 
және бұл ЕО-ның басқа да стратегиялық 
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стабильности, ЕС будет ставить на первое 
место расширенный трехсторонний диа-
лог с участием афганских и центральноа-
зиатских партнеров. Кроме того, в своей 
стратегии ЕС следует понятию «принци-
пиального прагматизма», которое отра-
жено в других стратегических документах 
ЕС. В целом, обновленная политика ЕС в 
регионе будет направлена на три аспекта: 
Партнерство в целях обеспечения устой-
чивости путем укрепления способности 
государств Центральной Азии преодоле-
вать внутренние и внешние потрясения 
и повышения их способности проводить 
реформы; Партнерство ради процвета-
ния путем поддержки экономической 
модернизации, содействия установления 
устойчивого взаимодействия и инвести-
рования в дела молодежи; Эффективные 
совместные действия в целях укрепления 
партнерства путем расширения полити-
ческого диалога и создания пространства 
для участия гражданского общества (Ев-
ропейская комиссия, 2019a).

Партнерство в целях обеспечения 
устойчивости состоит из трех разделов: 
содействие демократии, правам человека 
и верховенству права; укрепление сотруд-
ничества в области управления граница-
ми, миграции и мобильности; повышение 
экологической, климатической и водной 
устойчивости. 

Партнерство ради сотрудничества бу-
дет осуществляться посредством консо-
лидации партнерства в целях проведе-
ния экономических реформ; содействие 
внутрирегиональной и межрегиональной 
торговле и инвестициям; продвижение 
устойчивых связей и инвестиций в моло-
дежь, образование, инновации и культуру. 
Чтобы лучше работать вместе, ЕС предла-
гает повысить авторитет партнерства по-
средством политического диалога и вза-
имодействия с гражданским обществом и 
парламентами.

По сравнению со стратегией 2007 года, 
три направления сотрудничества остают-
ся без особых изменений: демократия, 
права человека и верховенство закона; 
молодежь, образование, инновации и 
культура; а также экологическая, клима-

құжаттарында баяндалған болатын. Тұта-
стай алғанда, ЕО-ның аймақтағы қызметі 
келесі үш мәселеге көңіл бөледі: Орталық 
Азия елдерінің ішкі және сыртқы қиын-
дықтарды жеңу қабілетін күшейту және 
реформа жасау қабілетін арттыру арқылы 
тұрақтылық үшін әріптестік орнату; Эко-
номика саласындағы жаңғыртуды қол-
дай отырып, орнықты қарым-қатынасқа 
жәрдемдесу және жастарға инвестиция 
салу арқылы халықтың әл-ауқатын арт-
тыру үшін әріптестік орнату; Әріптестік-
тің құрылымын нығайту, саяси диалогты 
күшейту және азаматтық қоғамға кеңістік 
ашу үшін ынтымақтастық сапасын артты-
ру (Еуропалық комиссия, 2019a).

Тұрақтылық үшін әріптестік демокра-
тия, адам құқықтары және заң үстемді-
гін насихаттау; шекаралық менеджмент, 
көші-қон және ұтқырлық саласындағы 
ынтымақтастықты нығайту; және қор-
шаған орта, климат және су тұрақтылығын 
арттыру сынды үш бөлімнен тұрады. Ал 
ынтымақтастық үшін әріптестік эконо-
микалық реформалар үшін әріптестіктің 
барлық аспектілерін үйлестіру; аймақ 
ішілік және аймақаралық сауда мен инве-
стицияларды жеңілдету; жастар, білім, ин-
новациялар және мәдениет салаларында 
тұрақты байланыс пен инвестицияларды 
ынталандыру арқылы жүзеге асырыла-
тын болады. Ынтымақтастық сапасын 
арттыру үшін ЕО саяси диалог және аза-
маттық қоғамдар мен парламенттермен 
өзара әрекеттесу арқылы әріптестік күшін 
нығайтуды ұсынады.

2007 жылмен салыстырғанда, демокра-
тия, адам құқықтары және заң үстемді-
гі; жастар, білім, инновация және мә-
дениет; қоршаған орта, климат және су 
тұрақтылығы сияқты ынтымақтастықтың 
үш бағыты елеулі өзгеріссіз қалды. Со-
нымен бірге энергетикалық және көлік 
байланыстарының жаңартылған страте-
гиядағы рөлі ЕО-ның Еуропа мен Азияны 
байланыстыру стратегиясына сәйкес ор-
нықты байланысын дамыту арқылы ай-
қындалады. Көлік, энергетика және циф-
рлық байланыстар, сондай-ақ гумани-
тарлық байланыстар ынтымақтастықтың 
негізгі бағыттары болмақ. Экономикалық 
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реформаларға келсек, 2007 жылғы стра-
тегия экономикалық даму, сауда және ин-
вестицияны дамытуға бағытталған болса, 
жаңа стратегия экономикалық реформа-
лар үшін әріптестікті нығайтуға, сондай-ақ 
аймақ ішілік және аймақаралық сауда мен 
инвестицияны жеңілдетуге баса назар ау-
дарады. Стратегия ортақ қауіп-қатерлерге 
қарсы күрес, шекараны басқару, көші-қон 
және ұтқырлық саласындағы ынтымақта-
стықты қамтитындай етіп кеңейтілді.

Әріптестіктің маңызын арттыру ЕО-ның 
КӘЫК арқылы Орталық Азиямен ынты-
мақтастықтың қазіргі тетіктерін дамы-
туға мүдделі екенін растайды. Осы КӘЫК 
шығыстағы көрші елдердегідей кең мүм-
кіндіктерді ұсынбаса да, Орталық Азия ел-
деріне түрлі салаларда саяси диалогты кү-
шейтуге және тауарлар мен қызметтерге 
өзара қол жетімділікті қамтамасыз етуге 
жаңа мүмкіндік береді (Еуропалық комис-
сия, 2019b).

Қорытындылай келе, ЕО-ның жаңа 
стратегиясы кейбір аспектілерді нығай-
та отырып және құралдық болудан гөрі 
әлдеқайда жалпы сипаттағы арнайы ба-
стамаларды қоса отырып, ынтымақта-
стықтың осыған дейін белгілі жеті бағы-
тын сақтап қалды. Атап айтқанда, жоға-
рыда аталған үш негізгі аспектінің ешқай-
сысы қандайда бір бастама қамтымаған. 
Стратегияда ЕО-ның Орталық Азиямен іс 
жүзінде жұмыс істеуі туралы көзқарасы 
болмағанына қарамастан, Өзбекстанның 
аймаққа қатысты жаңа көзқарасы мен 
Қытайдың белсенді қатысуын ескере оты-
рып, саясатында өзгеріс енгізу қажеттілігі 
атап өтіледі. Тұрақтылық пен өркендеу 
үшін әріптестік орнатудың ЕО Орталық 
Азияның сындарлы ынтымақтастығына 
үлес қосатыны немесе ЕО-ның аймақтағы 
донорлық мәртебесін сақтап қалатыны 
уақыттың еншісінде. Қалай болғанда да, 
орын алып жатқан геосаяси өзгерістер 
мен Еуропаның Орталық Азияға деген 
мүддесінің артуы аясында Брюссельдің 
аймаққа қатысты жаңа көзқарастары ЕО-
дан инвестициялар тартуға және оның 
саяси қолдауын қамтамасыз етуге үлкен 
қызығушылық танытатын Орталық Азия 
елдеріне пайдасын тигізері сөзсіз.

тическая и водная устойчивость. Между 
тем, роль энергетических и транспортных 
связей в обновленной стратегии отраже-
на в продвижении устойчивого взаимо-
действия в соответствии со Стратегией 
ЕС по соединению Европы и Азии. Ос-
новными направлениями сотрудничества 
будут транспортные, энергетические и 
цифровые связи, а также контакты между 
людьми. Что касается экономических ре-
форм, то, в то время как стратегия 2007 
года была сосредоточена на содействии 
экономическому развитию, торговле и 
инвестициям, новая стратегия делает 
упор на консолидации партнерства ради 
экономических реформ и на содействии 
внутри- и межрегиональной торговле и 
инвестициям. Борьба с общими угрозами 
и вызовами была расширена за счет со-
трудничества в области управления гра-
ницами, миграции и мобильности.

Повышение профиля партнерства 
подтверждает заинтересованность ЕС в 
продвижении существующих механиз-
мов сотрудничества с Центральной Азией 
через УПОС. Несмотря на то, что УПОС 
не предоставляют широких возможно-
стей, по сравнению с соглашением стран 
Восточного соседства, тем не менее, они 
предоставят странам Центральной Азии 
возможности для интенсивного диало-
га по проведению политики в широком 
спектре вопросов и взаимного доступа к 
товарам и услугам (Европейская комис-
сия, 2019b).

Суммируя, новая стратегия ЕС сохрани-
ла прежние семь направлений сотрудни-
чества, сделав больший упор на некото-
рые аспекты по сравнению с другими и 
включив отдельные инициативы, которые 
являются более общими, нежели инстру-
ментальными. В частности, ни один из 
вышеупомянутых ключевых аспектов не 
содержит каких-либо отдельных инициа-
тив по реализации. Стратегия подчерки-
вает необходимость перемен вследствие 
нового подхода Узбекистана к региону и 
активной вовлеченности Китая, однако 
в ней отсутствует видение ЕС по прак-
тическому взаимодействию с регионом. 
Время покажет, приведет ли партнерство 
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ради устойчивости и процветания к более 
плодотворному сотрудничеству между ЕС 
и Центральной Азией или сохранит статус 
ЕС как донора в регионе. В любом случае, 
с учетом происходящих геополитических 
трансформаций и роста внимания к Цен-
тральной Азии, обновленное видение 
Брюсселя в регионе однозначно прине-
сет выгоды государствам Центральной 
Азии, которые сильно заинтересованы в 
привлечении инвестиций из ЕС и его по-
литической поддержке.   
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С момента подписания Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря в 
ходе Пятого саммита прикаспийских госу-
дарств, состоявшегося в Актау 12 августа 
2018 года, был предпринят ряд важных 
шагов и мер по дальнейшему сотрудни-
честву на Каспийском море. На сегод-
няшний день Туркменистан, Казахстан и 
Азербайджан ратифицировали Каспий-
скую конвенцию, но Россия и Иран пока 
не завершили процесс ратификации. Во 
время саммита президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов предложил 
провести следующий Каспийский саммит 
и Первый Каспийский экономический фо-
рум в Туркменистане в 2019 году. Однако 
предложение о проведении Каспийского 
саммита не было принято, а форум за-
планирован на 12 августа 2019 года в Тур-
кменистане, и уже идет подготовка к нему 
(Казинформ, 2018).  

Туркменский парламент ратифици-
ровал Конвенцию по правовому статусу 
Каспийского моря 1 декабря 2018 года, а 
президенты Казахстана и Азербайджана 
ратифицировали документ 8 и, соответ-
ственно, 22 февраля 2019 года. Выпол-
нение конвенции теперь зависит от того, 
когда Россия и Иран завершат свои вну-
тренние процедуры ратификации. Сле-
дует отметить, что в сентябре прошлого 
года посол по особым поручениям МИД 
России Игорь Братчиков выразил наде-
жду, что ни одно государство не будет 
намеренно растягивать процесс ратифи-
кации. По словам Братчикова, скорейшее 
вступление в силу конвенции было в ин-
тересах всех сторон, учитывая, что кон-
венция учитывала национальные интере-
сы всех прикаспийских государств. Исходя 

2018 жылғы 12 тамызда Ақтауда өткен 
Каспий маңындағы мемлекеттердің бесін-
ші саммитінде Каспий теңізінің құқықтық 
мәртебесі туралы конвенцияға қол қой-
ылғаннан бері Каспийдегі ынтымақта-
стықты ары қарай дамытуға бағытталған 
бірқатар маңызды қадамдар жасалып, 
іс-шаралар атқарылды. Осы күнге дейін 
Каспий конвенциясын Түрікменстан, Қа-
зақстан және Әзірбайжан ратификация-
лады, бірақ Ресей мен Иран ратификация 
үдерісін әлі аяқтаған жоқ. Аталмыш сам-
митте Түрікменстан президенті Гурбангу-
лы Бердымухамедов келесі Каспий сам-
миті мен бірінші Каспий экономикалық 
форумын 2019 жылы Түркіменстанда өт-
кізуді ұсынды. Бірақ Каспий саммитін өт-
кізу тек ұсыныс ретінде қалды, ал форум 
2019 жылғы 12 тамызда Түрікменстанда 
ұйымдастырылатын болып, оның дай-
ындық жұмыстары жоспарлы түрде жүр-
гізіліп келеді (ҚазАқпарат, 2018).  

Түрікменстан парламенті Каспий 
теңізінің мәртебесі туралы конвенцияны 
2018 жылғы 1 желтоқсанда мақұлдады, ал 
Қазақстан және Әзірбайжан президент-
тері құжатты тиісінше 2019 жылғы 8 және 
22 ақпанда ратификациялады. Енді кон-
венцияның күшке енуі Ресей мен Иран ра-
тификацияға байланысты ішкі үрдістерді 
қашан аяқтайтынына байланысты. Айта 
кететін бір жәйт, өткен жылдың қыркүйек 
айында Ресей Федерациясының Сыртқы 
істер министрлігінің ерекше тапсырмалар 
жөніндегі елшісі Игорь Братчиков ешбір 
мемлекет ратификациялау процесін жа-
санды түрде ұзаққа созбайтынына үміт 
білдірді. Оның пікірінше, конвенция бар-
лық Каспий жағалауы елдерінің ұлттық 
мүдделерін толығымен ескергендіктен, 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРАВОВОМ
СОСТОЯНИЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
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из этого заявления, казалось, что Россия 
скоро осуществит процесс ратификации. 
Однако Москва пока не предприняла ни-
каких конкретных шагов в направлении 
ратификации (Azerbaycan 24, 2018).

С другой стороны, в Иране продолжа-
ется процесс обсуждения данного вопро-
са. Собственно, иранские власти по-раз-
ному оценили Конвенцию по правовому 
статусу Каспийского моря. Консервато-
ры и религиозные деятели раскритико-
вали президента Ирана Хасана Рухани, 
подписавшего конвенцию, и министра 
иностранных дел Мухаммада Зарифа, 
который участвовал в переговорах, за 
игнорирование интересов страны. По их 
мнению, Иран должен обладать более 
обширной долей пространства Каспия. 
В парламенте Ирана в настоящее время 
идут жаркие дискуссии по правовому ста-
тусу Каспийского моря, но еще предстоит 
увидеть, чем закончатся разногласия по 
поводу конвенции. По поводу отклады-
вания процесса ратификации в России 
и Иране министр иностранных дел Ка-
захстана Бейбут Атамкулов заявил, что 
Казахстан, Азербайджан и Туркменистан 
ратифицировали конвенцию и выразил 
надежду, что к концу года Москва и Теге-
ран ратифицируют документ.

Первое заседание Рабочей группы вы-
сокого уровня по Каспийскому морю со-
стоялось 19-20 февраля 2019 года в Баку. 
Прежде всего, стороны приняли правила 
рабочей группы и обменялись мнениями 
о реализации договоренностей, достиг-
нутых в ходе пятого Каспийского саммита. 
Кроме того, члены рабочей группы сооб-
щили о реализации внутренних процедур, 
связанных с ратификацией Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря, и 
рассмотрели различные аспекты сотруд-
ничества на Каспийском море. Кроме 
того, стороны обсудили проект соглаше-
ния о методологии установления прямых 
базовых линий в Каспийском море и со-
гласовали ряд его положений. На втором 
заседании рабочей группы, состоявшем-
ся 16-17 апреля 2019 года в Нур-Султане, 
стороны продолжили обсуждение подня-
тых в Баку вопросов. Как известно, следу-

оның ертерек күшіне енуі барлық тарап-
тардың қажеттіліктерін қанағаттандыра-
ды. Бұл мәлімдеме негізінде Ресей кон-
венцияны ратификациялау үрдісін көп 
күттірмей жүзеге асыратын секілді болып 
көрінген. Дегенмен Мәскеу ратификация 
мәселесіне қатысты әлі нақты бір қадам 
жасаған жоқ (Azerbaycan 24, 2018).

Иран болса бұл мәселе бойынша өзара 
ішкі талқылау үрдісін жалғастыруда. Шы-
нын айтқанда, Иранның билеуші топта-
ры Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі 
туралы конвенцияны әртүрлі қабылдады. 
Консерваторлар мен діни қайраткерлер 
келісімге қол қойған Иран президенті 
Хасан Руханиді және тиісті келіссөздерге 
қатысқан Сыртқы істер министрі Мұхам-
мед Зарифті ел мүдделерін ескермеген 
деп айыптап сынға алды. Олардың пікірі 
бойынша, Иран Каспий теңізі аумағы-
ның үлкенірек бөлігіне иелік ету керек. 
Казіргі кезде Иран парламентінде Каспий 
теңізінің құқықтық мәртебесін талқылау 
қызу жүріп жатыр, бірақ конвенцияға 
байланысты елде туындаған қайшылық 
қалай аяқталатыны әзірге белгісіз. Ре-
сей мен Иранда ратификация мәселесі 
кідіріске тап болғанына байланысты Қа-
зақстанның Сыртқы істер министрі Бейбіт 
Атамқұлов Қазақстан, Әзірбайжан және 
Түрікменстанның конвенцияны ратифи-
кациялағандығын атап өтіп, Мәскеу мен 
Тегеран келісімді осы жылдың соңына 
дейін ратификациядан өткізетіне үмітте-
нетінін мәлімдеген болатын. 

Каспий теңізі мәселелері жөнінде-
гі жоғары деңгейдегі жұмыс тобының 
алғашқы отырысы 2019 жылғы 19-20 
ақпанда Баку қаласында өтті. Ең алдымен 
тараптар жұмыс тобының ережелерін қа-
былдап, бесінші Каспий саммиті аясында 
қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзе-
ге асыру жайлы пікір алмасты. Сонымен 
қатар, жұмыс тобы мүшелері Каспий 
теңізінің мәртебесі туралы конвенцияны 
ратификациялау үрдісіне қатысты ішкі 
рәсімдердің орындалуы туралы баянда-
ды және Каспийдегі ынтымақтастықтың 
түрлі аспектілерін қарастырды. Оған қоса, 
тараптар Каспий теңізінде бастапқы тік 
сызықтарды белгілеу әдістемесі туралы 



59

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

келісім жобасын талқылап, оның бірқа-
тар баптарын мақұлдады. 2019 жылғы 
16-17 сәуірде Нұр-Сұлтан қаласында өт-
кен жұмыс тобының екінші отырысында 
тараптар Бакуде көтерілген мәселелерді 
талқылауды жалғастырды. Белгілі болған-
дай, жоғары деңгейдегі жұмыс тобының 
келесі кездесуі 2019 жылдың шілде айын-
да Иранда өтеді (Azernews.az, 2019). 

Аталмыш кездесулерден тыс биыл Ка-
спий жағалауы елдерінің арасындағы ын-
тымақтастықты дамытуға арналған басқа 
да іс-шаралар өтті. Атап айтқанда, 26 
ақпанда Ашхабадта Каспий теңізінде био-
логиялық ресурстарды заңсыз өндіруге 
(сұғанақтыққа) қарсы күрес саласындағы 
ынтымақтастық туралы хаттама жобасын 
талқылауға арналған Каспий маңы мем-
лекеттерінің өкілетті өкілдерінің төртінші 
отырысы ұйымдастырылды. Тараптар хат-
тама жобасын Каспий теңізінің мәртебесі 
туралы конвенцияға сәйкес егжей-тег-
жейлі талқылап, тиісті түзетулер мен ұсы-
ныстар енгізді. 14 наурызда Ашхабадта 
Каспий маңы мемлекеттері үкіметтері ара-
сындағы Каспий теңізіндегі ғылыми зерт-
теулер саласындағы ынтымақтастық тура-
лы келісім жобасын талқылауға арналған 
Каспий жағалауы елдерінің өкілетті өкіл-
дерінің бірінші отырысы өтті. Бұл келісім 
Каспий теңізіндегі түрлі ғылыми іс-ша-
раларды өткізу, табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды бақылау 
және болжау салаларында ынтымақта-
стықтың нормативтік-құқықтық базасын 
нығайтады деп күтілуде. 

Оған қоса, 24 сәуірде Астрахан қала-
сында аймақтағы қауіпсіздікті нығайту 
жолдарын және Каспий теңізінде тосын 
оқиғаларды болғызбау туралы келісім 
мәртебесін талқылау мақсатында Каспий 
маңы мемлекеттерінің қорғаныс мини-
стрліктерінің бірінші кездесуі өтті. Кездесу 
барысында Ресейдің Каспий флотилиясы-
ның қолбасшысы, адмирал Сергей Пин-
чук келісімнің аймақтағы әскери навига-
ция мен аэронавигацияның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудегі маңыздылығын атап 
өтті. Тараптар келешекте Каспий теңізін-
дегі сенімді нығайту шаралары туралы 
келісім жобасын талқылауға дайын екен-

ющее заседание рабочей группы высо-
кого уровня состоится в июле 2019 года в 
Иране (Azernews.az, 2019).

Помимо этих встреч в этом году были 
проведены другие мероприятия, по-
священные развитию сотрудничества 
между прикаспийскими государствами. 
В частности, 26 февраля в Ашхабаде со-
стоялась четвертая встреча уполномо-
ченных представителей прикаспийских 
государств с целью обсуждения проекта 
протокола по сотрудничеству в борьбе с 
нелегальной добычей биологических ре-
сурсов (браконьерством) на Каспии. Сто-
роны детально обсудили проект протоко-
ла в соответствии с Конвенцией о право-
вом статусе Каспийского моря и внесли 
необходимые поправки и рекомендации. 
14 марта Ашхабад принял первую встречу 
уполномоченных представителей прика-
спийских государств для обсуждения про-
екта соглашения  между правительствами 
прикаспийских государств по сотрудни-
честву в области научных исследований 
на Каспийском море. Ожидается, что это 
соглашение укрепит правовые рамки со-
трудничества по проведению различных 
научных исследований на Каспийском 
море, а также по мониторингу и предот-
вращению природных и техногенных ка-
таклизмов.   

Кроме того, 24 апреля в Астрахани со-
стоялась первая встреча министров обо-
роны прикаспийских государств с целью 
обсуждения путей укрепления безопас-
ности в регионе и статуса Соглашения по 
предотвращению инцидентов на Каспий-
ском море. Во время встречи адмирал 
Сергей Пинчук, командующий россий-
ской каспийской флотилией, подчеркнул 
важность соглашения по обеспечению 
безопасности морской и воздушной на-
вигации в регионе. Стороны также вы-
разили готовность в будущем обсудить 
проект соглашения по мерам укрепле-
ния доверия на Каспийском море. Стоит 
отметить, что 14 мая 2019 года прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
подписал Закон Республики Казахстан 
«О ратификации соглашения по предот-
вращению инцидентов на Каспии». Как 
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и в случае с Конвенцией по Каспийскому 
морю, кроме Казахстана этот документ 
был ратифицирован Туркменистаном и 
Азербайджаном, тогда как Россия и Иран 
еще не завершили внутренние процессы 
ратификации. 

Тем не менее, прикаспийские государ-
ства заинтересованы в развитии эконо-
мического сотрудничества. Первый Ка-
спийский экономический форум по этим 
вопросам будет проведен 12 августа 2019 
года в Туркменистане (Mfa.gov.tm, 2019). 
Форум будет состоять из трех основных 
мероприятий: международной конфе-
ренции, Каспийской выставки иннова-
ционных технологий и церемонии под-
писания контрактов между компаниями 
и предпринимателями. Международная 
конференция сфокусируется на следую-
щих вопросах: реализация совместных 
инвестиционных проектов и программ; 
обмен опытом по созданию и развитию 
свободных экономических зон; обмен 
опытом по созданию законов, стандартов, 
правил и статистики в области экономи-
ки; сотрудничество в рамках цифровой 
экономики; развитие экономического 
сотрудничества между прибрежными го-
сударствами; создание совместных пред-
приятий. Прежде всего, представители 
прикаспийских государств обсудят, как 
создать условия для осуществления круп-
ных проектов в нефтегазовой отрасли, 
сферах энергетики, транспорта, торговли, 
сельского хозяйства, туризма и других об-
ластях и определить способы сделать ре-
гион привлекательным для иностранных 
инвестиций.

В заключение, запуск новых экономи-
ческих проектов в Каспийском регионе 
ожидается  после подписания Конвенции 
по правовому статусу Каспийского моря. 
Действительно, прибрежные государства 
расширили сотрудничество по транзиту и 
транспортировке товаров через Каспий-
ское море. Однако вопрос строительства 
подводных трубопроводов пока не ре-
шен. Для рассмотрения таких проектов 
конвенцию должны ратифицировать и 
внедрить все прибрежные государства. 
Однако даже после ратификации конвен-

дігін білдірді. Атап өтетін бір жәйт, 2019 
жылғы 14 мамырда Қазақстан президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев «Каспий теңізін-
де тосын оқиғаларды болғызбау туралы 
келісімді ратификациялау туралы» заңға 
қол қойды. Каспий теңізінің конвенциясы 
сияқты, бұл құжатты Қазақстаннан басқа 
Түрікменстан және Әзірбайжан ратифика-
циялады, ал Ресей мен Иран ішкі мақұл-
дау рәсімдерін әлі аяқтамады. 

Соған қарамастан, Каспий жағалауы 
елдері өзара экономикалық ынтымақта-
стықты дамытуға мүдделі. Осы тұрғыдағы 
мәселелерді талқылайтын бірінші Каспий 
экономикалық форумы 2019 жылғы 12 та-
мызда Түрікменстанда өтеді (Mfa.gov.tm, 
2019). Форум негізгі үш іс-шарадан тұра-
тын болады – халықаралық конференция, 
Каспий инновациялық технологиялар 
көрмесі және тараптардың компанияла-
ры мен кәсіпкерлері арасында келісім-
шарттарға қол қою рәсімі. Конференция 
аясында төмендегідей мәселелер қара-
стырылады: бірлескен инвестициялық 
жобалар мен бағдарламаларды жүзеге 
асыру; еркін экономикалық аймақтарды 
құру және дамыту бойынша тәжірибе ал-
масу; экономика саласындағы заңнама, 
стандарттар, ережелер және статистика-
лық ақпарат бойынша тәжірибе алмасу; 
сандық экономикадағы ынтымақтастық; 
жағалау мемлекеттерінің өңірлері ара-
сындағы экономикалық ынтымақта-
стықты дамыту; және бірлескен кәсіпо-
рындар құру. Бірінші кезекте, Каспий 
маңы мемлекеттерінің өкілдері мұнай-
газ, электр энергетикасы, көлік, сауда, 
агроөнеркәсіптік, туризм және басқа да 
салаларда ірі жобаларды іске асыру үшін 
қандай жағдай жасау керектігін талқылап, 
инвестициялық тартымдылықты арттыру 
жолдарын анықтайды. 

Қорыта айтқанда, Каспий теңізінің 
құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға 
қол қойылғаннан кейін Каспий аймағын-
да жаңа экономикалық жобалар бастама 
алады деп күтілген. Шынымен де, жаға-
лау мемлекеттері Каспий теңізі арқылы 
жүк тасымалдау және транзит мәселе-
лері бойынша өзара ынтымақтастықта-
рын кеңейтті. Алайда, суасты құбырларын 
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ции Москва и Тегеран могут выступить 
против проектов прокладки подводных 
трубопроводов, под предлогом охраны 
экосистемы Каспия. Естественно, главной 
причиной такого противостояния будут 
геополитические интересы и конкурен-
ция в сфере энергетики. В любом случае, 
начиная с середины 2019 года главной 
задачей Азербайджана, Казахстана и 
Туркменистана является убедить Иран и 
Россию завершить процесс ратификации 
конвенции без дальнейших задержек. 
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20-21 июня 2019 года председатель 
КНР Си Цзиньпин совершил свой первый 
официальный визит в Северную Корею. 
Во время своего двухдневного визита Си 
Цзиньпин встретился с главой Северной 
Кореи Ким Чен Ыном и другими высо-
копоставленными чиновниками. По со-
общениям китайских средств массовой 
информации в ходе переговоров сторо-
ны обсудили двусторонние отношения 
между двумя странами, денуклеаризацию 
Корейского полуострова и другие важные 
вопросы, представляющие взаимный ин-
терес. Во время своей встречи с Ким Чен 
Ыном председатель Си заявил, что тради-
ционные добрососедские и дружествен-
ные отношения между двумя странами 
останутся неизменными и что Китай обя-
зательно поддержит конкретные шаги, 
предпринятые Северной Кореей в поиске 
политического решения проблем Корей-
ского полуострова, несмотря на переме-
ны в международной обстановке. В свою 
очередь Ким подчеркнул, что визит пред-
седателя Си имеет большое значение 
для дальнейшего развития отношений на 
основе исторических связей. Более того, 
он выразил готовность предпринять со-
вместные усилия с Китаем по этому во-
просу и высоко оценил значительный 
вклад Пекина в сохранение стабильно-
сти и мира на Корейском полуострове 
(Xinhua, 2019).

Когда внимание всего мира было на-
правлено на визит Си в Северную Корею, 
обе страны также придали ему огром-
ное значение, о чем свидетельствует 
одновременная публикация статьи Си в 
официальной прессе Китая и Северной 
Кореи 19 июня 2019 года. На следующий 

2019 жылдың 20-21 маусымында Қы-
тай Халық Республикасының төрағасы Си 
Цзиньпин Солтүстік Кореяға алғаш рет 
ресми сапармен барды. Екі күндік сапар 
барысында Си Цзиньпин, Солтүстік Ко-
реяның басшысы Ким Чен Ынмен және 
Солтүстік Кореяның басқа да ресми 
өкілдерімен кездесті. Қытай баспасөз 
мәліметтеріне қарағанда, тараптар ара-
сында екіжақты қарым-қатынас, Корея тү-
бегін ядролық қарусыздандыру және қос 
мемлекет те көңіл бөліп отырған басқа да 
маңызды мәселелер талқыланды. Киммен 
кездесуінде екі елдің дәстүрлі тату көр-
шілік пен достық қарым-қатынасының 
өзгермейтінін білдірген Си, халықаралық 
жағдайдың өзгеруіне қарамастан, Қытай 
Солтүстік Кореяның Корея түбегінде саяси 
шешімге қол жеткізу үшін жасаған нақты 
қадамдарын сөзсіз қолдайтынын жеткізді. 
Екі ел арасындағы тарихи байланыстарға 
сүйенген қарым-қатынастардың жаңа ке-
зеңде ілгер дамуында Сидің сапары үлкен 
маңызға ие болып отырғандығын атап 
өткен Ким, Қытайдың Корея түбегінде-
гі тұрақтылық пен бейбітшілікті сақтауға 
елеулі үлес қосып жатқанына тоқталып, 
осы бағытта Қытаймен тығыз ынтымақта-
суға дайын екенін білдірді (Xinhua, 2019).

Ең алдымен, әлем көз тіккен Сидің Сол-
түстік Кореяға сапарына екі елдің де үл-
кен мән бергенін атап өту керек. Әсіресе, 
19 маусымда Қытай мен Солтүстік Коре-
яның ресми БАҚ-тары Сидің мақаласын 
бір уақытта жариялауы екі жақтың да 
осы сапарға үлкен мән беріп отырғанын 
көрсетті. Бұдан сырт, 20 маусымда Сиді 
Пхеньян Сунан халықаралық әуежайынан 
Ким және оның жұбайы Ли Соль Чжу, 
сондай-ақ, Солтүстік Кореяның Жоғарғы 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ СИ ЦЗИНЬПИНА В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ: 
ПРИЧИНЫ И ВЛИЯНИЕ

СИ ЦЗИНЬПИННІҢ СОЛТҮСТІК КОРЕЯҒА АЛҒАШҚЫ 
САПАРЫ: СЕБЕПТЕРІ МЕН ӘСЕРІ

Омирбек Канай*

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com 
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день Ким с женой Ли Соль Чжу, а также 
председатель Президиума Верховного 
народного  собрания КНДР Чхве Рён Хэ, 
премьер-министр Ким Чжэ Рен и другие 
высокопоставленные официальные лица 
приветствовали Си в международном аэ-
ропорту Пхеньяна Сунан (Xinhua, 2019).

Примечательно, что этот визит, приу-
роченный к 70-й годовщине отношений 
между Китаем и Северной Кореей, уста-
новленных в октябре 1949 года, является 
первой поездкой в Северную Корею ки-
тайского лидера за 14 лет. Если взглянуть 
на историю отношений между Китаем и 
Северной Кореей, которые начались в 
1949 году и привели к тесному союзу бла-
годаря общим историческим и полити-
ко-идеологическим связям, продолжаясь 
до начала 2000-х годов, можно увидеть, 
что ни один китайский лидер не посетил 
Пхеньян с 2005 года, поскольку между Ки-
таем и Северной Кореей были некие раз-
ногласия. Причина была в том, что отно-
шения Китая и Северной Кореи, которые 
годами активно развивались, охладели 
после октября 2006 года, когда Северная 
Корея произвела свое первое испыта-
ние ядерного оружия. Пекин считал, что 
обладание Северной Кореей ядерным 
оружием может представлять серьезную 
угрозу безопасности как Китая, так и Юж-
ной Азии, и призвал Северную Корею 
прекратить разработку ядерного оружия 
и испытания баллистических ракет. Бо-
лее того, поддержка Пекином санкций, 
введенных Советом безопасности ООН 
в октябре 2006 года против испытаний 
ядерного оружия Северной Кореей, оз-
наменовала первый шаг Китая в сторону 
применения наказания, а не дипломатии 
в ядерном кризисе Северной Кореи (По-
сольство Китая в КНДР, 2015; Фу, 2017). С 
момента прихода к власти в декабре 2011 
года Ким нарастил ядерный арсенал Пхе-
ньяна и испытания баллистических ракет, 
что привело к эскалации напряженности 
на Корейском полуострове. Это беспо-
коило Пекин, потому что усилия США по 
развертыванию ракетной системы THAAD 
в регионе путем укрепления военного со-
трудничества с Южной Кореей и Японией 

халық кеңесінің төрағасы Чхве Рён Хэ, 
Премьер-министр Ким Чже-рён және 
Солтүстік Кореяның басқа да жоғары ла-
уазым басшыларын қарсы алуы назар ау-
дарарлық жайт (Xinhua, 2019).

Ресми түрде 1949 жылдың қазанын-
да құрылған Қытай-Солтүстік Корея қа-
рым-қатынасының 70 жылдығына сәйкес 
келген бұл сапар - Қытай төрағасының 14 
жылдық үзілістен кейін Солтүстік Кореяға 
жасаған алғашқы сапары. Әсілінде, 1949 
жылдан бастап 2000-жылдардың басына 
дейін ортақ тарихи және саяси-идеологи-
ялық байланыстардың арқасында жақын 
одақтас болып келген Қытай мен Сол-
түстік Корея қарым-қатынасының тарихи 
артқы көрінісінен алып қарағанда, 2005 
жылдан кейін Қытай төрағасының Сол-
түстік Кореяға сапарлай бармауы, Қытай 
мен Солтүстік Корея арасындағы кейбір 
келіспеушіліктерге байланысты болды. 
Өйткені ұзақ жылдар бойы жақын қа-
рым-қатынаста болып келген Қытай мен 
Солтүстік Корея арасында 2006 жылдың 
қазанында Солтүстік Кореяның ядролық 
қару сынағынан кейін белгілі бір салқын-
дық пайда бола бастады. Ең алдымен, Сол-
түстік Кореяның нақты ядролық қаруға 
ие болуы Қытай мен Оңтүстік Азияның 
қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіруі мүм-
кін деп қараған ресми Пекин, Солтүстік 
Кореяны ядролық қаруды дамытпауға 
және баллистикалық зымыран сынақта-
рын тоқтатуға шақырды. Сонымен қатар, 
Солтүстік Кореяның аталмыш ядролық 
сынақтарына қарсы 2006 жылы қазан 
айында Біріккен ұлттар ұйымының Қа-
уіпсіздік кеңесі қабылдаған санкцияларға 
ресми Пекиннің де қолдау көрсетуі, Қы-
тайдың Солтүстік Кореяның ядролық 
мәселесінде дипломатиядан жазалауға 
көшкен алғашқы қадамы болды (КХДР-
дағы Қытай елшілігі, 2015; Фу, 2017). Атап 
айтқанда, 2011 жылдың желтоқсанында 
Кимнің басшылығында ресми Пхеньян-
ның ядролық қару мен баллистикалық 
зымыран сынақтарын арттырып Корей 
түбегіндегі шиеленісті ушықтыруы, ресми 
Пекинді де күдіктендірген еді. Солтүстік 
Корея ядролық мәселесіне қарсы АҚШ-
тың Оңтүстік Корея және Жапониямен 
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по ядерной программе Северной Кореи 
вызывали крайнюю озабоченность Ки-
тая (Xinhua, 2016). Однако после участия в 
Зимней олимпиаде, проходившей в фев-
рале 2018 года в Южной Корее, усилия 
Северной Кореи по налаживанию отно-
шений с Китаем были положительно вос-
приняты в Пекине. Таким образом, отно-
шения между Китаем и Северной Кореей 
стали вновь интенсивно развиваться по-
сле того, как Ким нанес свой первый визит 
в Китай в марте 2018 года, и затем совер-
шил еще три поездки в мае и июне 2018, а 
также в январе 2019 годов (Xinhua, 2019).

Не является совпадением то обстоя-
тельство, что китайский лидер посетил 
Северную Корею в то время, когда ак-
тивизировались торговые войны между 
США и Китаем и приближался саммит  
G20 в Японии. Один важный момент, на 
который стоит обратить внимание, – это 
то, что визит Си в Пхеньян состоялся до 
встречи Си и президента Дональда Трам-
па, намеченной на время проведения 
саммита глав  G20. Визит Си в Пхеньян как 
свидетельство исторических связей меж-
ду Китаем и Северной Кореей указывает 
на то, что Китай может выступить в роли 
медиатора в денуклеаризации Корей-
ского полуострова. Несмотря на наличие 
разногласий между обеими странами, Ки-
тай более тесно сотрудничает с Северной 
Кореей в области экономики и политики 
по сравнению с другими странами и на-
мерен играть конструктивную и актив-
ную роль в снижении напряженности на 
Корейском полуострове. Поэтому Пекин 
всегда подчеркивает, что проблему следу-
ет решать за столом переговоров, исполь-
зуя дипломатические и экономические 
связи со всеми сторонами, имеющими 
отношение к ситуации на Корейском по-
луострове. Такая позиция продиктована 
китайскими  интересами в области наци-
ональной безопасности, а также геостра-
тегическими и геополитическими интере-
сами. Возможность наплыва миллионов 
северокорейских беженцев к китайской 
границе в результате возможного кон-
фликта на Корейском полуострове или 
даже возможность применения Северной 

әскери ынтымақтастықты нығайтумен 
қатар, түбекте THAAD зымыранға қарсы 
қорғаныс жүйесін орналастыруға талпы-
нуы, Қытайды ерекше алаңдатқан бола-
тын (Xinhua, 2016). Алайда, 2018 жылдың 
ақпан айында Оңтүстік Кореядағы қысқы 
Олимпиада ойындарына қатысқаннан 
кейін Солтүстік Кореяның, әсіресе, Қы-
таймен қарым-қатынасын жақсарту жо-
лындағы күш-жігерін ресми Пекин қуана 
құптады. Сондықтан 2018 жылдың науры-
зында алғашқы шетелдік сапарын Қытай-
ға жасаған Кимнің 2018 жылдың мамы-
ры мен маусымында және 2019 жылдың 
қаңтарында тағы үш рет Қытайға сапа-
рынан кейін Қытай-Солтүстік Корея қа-
рым-қатынасы қайтадан күшейе бастаған-
ды (Xinhua, 2019).

АҚШ-Қытай сауда соғысы күшейген 
және Жапониядағы G20 көшбасшы-
лар саммиті жақындаған кезеңде Қытай 
төрағасының Солтүстік Кореяға сапарлай 
баруы кездейсоқтық емес. Осы тұрғыдан 
айта кететін маңызды мәселе, Сидің Пхе-
ньянға сапарының G20 көшбасшылар сам-
митінде болатын Си мен АҚШ президенті 
Дональд Трамптың кездесуінен бұрын бо-
луы. Ең әуелі, Сидің Пхеньянға сапары Қы-
тай мен Солтүстік Корея арасындағы тари-
хи қарым-қатынастың бір белгісі ретінде 
Қытайдың Корей түбегін ядролық қару-
дан тазарту мәселесінде ара ағайын бола 
алатынын көрсетуі деуге болады. Екі ел 
арасында қандайда бір келіспеушіліктер 
болғанымен, Солтүстік Кореямен басқа 
елдерге қарағанда саяси және экономи-
калық салада тығыз ынтымақтастық пен 
үйлесімді қарым-қатынаста болған Қытай, 
Корея түбегіндегі шиеленісінде конструк-
тивті және белсенді рөл атқаруға ниеті бо-
лып отыр. Сондықтан да ресми Пекин бұл 
мәселеде өте мұқият әрекет етіп, Корей 
түбегіндегі шиеленіске қатысты барлық 
тараптармен дипломатиялық және эконо-
микалық қарым-қатынастарын пайдалана 
отырып, мәселені келіссөз арқылы шешу 
керектігін әрдайым айтып келеді. Қытай-
дың осындай көзқарас ұстануының аста-
рында өзінің ұлттық қауіпсіздігімен қатар, 
геостратегиялық және геосаяси мүдделері 
жатыр. Өйткені Корей түбегінде қандайда 
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Кореей ядерного оружия представляют 
основную угрозу территориальной це-
лостности и экологической безопасности 
Китая. Более того, возможность увеличе-
ния военного присутствия США в регионе 
из-за растущей конфронтации на Корей-
ском полуострове также  наносит ущерб 
геостратегическим и геополитическим 
интересам Китая.

С этой точки зрения, придавая боль-
шое значение развитию двусторонних 
отношений с Пхеньяном на основе визи-
та, Пекин продолжит свои усилия в роли 
посредника в отношениях между Пхенья-
ном и Сеулом и между Пхеньяном и Ва-
шингтоном. По сравнению с  безрезуль-
татной встречей Трампа и Кима в Ханое 
этот визит еще раз показывает, что Си об-
ладает большим влиянием на Северную 
Корею, чем США. Учитывая, что Трамп 
неоднократно призывает Пекин играть 
более активную роль в решении северо-
корейского вопроса, Вашингтону, скорее 
всего, в дальнейшем потребуется нали-
чие положительных отношений между 
Пекином и Пхеньяном для продвижения 
собственных переговоров с Пхеньяном. 
В свою очередь,   Пекин выступает в за-
щиту сохранения стабильности и мира на 
Корейском полуострове с точки зрения 
национальной безопасности и геостра-
тегических интересов. С другой стороны, 
Пекин будет поддерживать меры Пхе-
ньяна в ослаблении напряженности на 
Корейском полуострове через диалог и 
переговоры, и, в то же время, может ра-
зыграть северокорейскую карту в торго-
вых переговорах с Вашингтоном.  

С точки зрения Северной Кореи, мож-
но сказать, что визит Си очень хорошо 
вписывается в повестку дня и текущие 
намерения Пхеньяна, поскольку Пхе-
ньян предпринял важные шаги по дену-
клеаризации Корейского полуострова 
за последний год и пытается заручиться 
поддержкой Пекина в соответствующих 
переговорах с Сеулом и Вашингтоном. 
Принимая во внимание, что каждый из 
четырех визитов Кима в Пекин, нанесен-
ных в течение примерно года, состоялся 
перед каким-нибудь значимым событи-

бір ықтимал қарулы қақтығыстың салда-
рынан миллиондаған Солтүстік Кореялық 
босқындарының Қытай жеріне бас сауға-
лау мүмкіндігі немесе Солтүстік Корея-
ның ядролық қару қолдану ықтималдығы 
Қытайдың территориялық тұтастығы мен 
экологиялық қауіпсіздігі тұрғысынан үл-
кен қатер болып табылады. Сондай-ақ, 
Корей түбегіндегі шиеленіске байланысты 
АҚШ-тың аймақтағы әскери күшін артты-
ру ықтималдығы да Қытайдың геострате-
гиялық және геосаяси мүдделеріне қауіп 
төндіретін бір фактор болып табылады. 

Осы тұрғыдан алғанда, ресми Пекин 
алдағы уақытта аталмыш сапар негізінде 
Пхеньянмен екіжақты қарым-қатына-
сын дамытуға ерекше мән бере отырып, 
Пхеньян-Сеул және Пхеньян-Вашингтон 
қатынастарында маңызды ара ағайын 
рөлін атқаруға талпынысын жалғастыра 
береді. Трамп пен Ким арасында нәтиже-
сіз аяқталған Ханой кездесуімен салысты-
рғанда, Сидің бұл сапары Солтүстік Корея 
мәселесінде Қытайдың АҚШ-қа қарағанда 
әлдеқайда ұтымды екендігін көрсетеді. 
Онсыз да Трамптың бірнеше рет ресми 
Пекинді Солтүстік Корея мәселесінде бел-
сенді рөл атқаруға шақырғанын ескер-
сек, Вашингтонның бұдан кейінгі кезде 
Пхеньянмен келіссөздерінде Пекин-Пхе-
ньян қарым-қатынасына тіпті қажеттілігі 
туындауы мүмкін. Сонымен қатар, өзінің 
ұлттық қауіпсіздігі мен геостратегиялық 
мүдделері тұрғысынан Корей түбегінде 
тұрақтылық пен бейбітшіліктің сақталуы-
на мүдделі ресми Пекин, бір жағынан 
Пхеньянның Корей түбегіндегі шиеленісті 
диалог пен келіссөздер арқылы шешу 
жолындағы қадамдарын қолдаса, екінші 
жағынан ресми Вашингтонмен арадағы 
сауда келіссөздерінде Солтүстік Корея 
мәселесін мәмле шарты ретінде пайдала-
нуы мүмкін. 

Солтүстік Корея тұрғысынан алып қа-
рағанда, Сидің бұл сапарының Пхеньян-
ның қазіргі қалауы мен қажеттілігіне өте 
дүп келгенін айтуға болады. Өткен соңғы 
бір жылда Корей түбегін ядролық қару-
сыздандыру бойынша маңызды қадамдар 
жасаған ресми Пхеньян, Сеул және Ва-
шингтонмен келіссөздерде Пекиннен 
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1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
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қолдау табуға мүдделі болып отыр. Ким-
нің бір жылға жуық уақыт ішінде Пекинге 
жасаған төрт реткі сапарының да Оңтүстік 
және Солтүстік Корея басшыларының та-
рихи кездесуі мен АҚШ-Солтүстік Корея 
басшыларының екі реткі саммитінен де 
бұрын болғанын ескергенде, Пхеньянның 
Пекиннен қолдау күтетіні айқын. Кимнің 
Пекинмен қарым-қатынасына және Сидің 
аталмыш сапарына ерекше көңіл бөлуінің 
астарында Қытаймен сауда-экономика-
лық байланыстарын дамыту мақсаты жа-
тыр. Шын мәнінде, соңғы жылдары Сол-
түстік Кореяға салынған санкциялардың 
салдарынан ел экономикасының құлды-
рауы Пхеньянның Корей түбегін ядролық 
қарусыздандыру жолында оң қадамдар 
жасауының ең негізгі себептерінің бірі 
болды. Әсіресе, өткен бір жылда Солтүстік 
Кореяның экономикалық дамуға ерекше 
назар аударғаны және Кимнің елдегі эко-
номикалық іс-шараларға белсене қатыса 
бастағаны белгілі. 

Қорытып келгенде, Сидің Қытай төраға-
сы ретінде 14 жылдық үзілістен кейін Сол-
түстік Кореяға жасаған алғашқы сапары 
геосаяси және геостратегиялық тұрғыдан 
екі ел үшін де маңызды болумен қатар, 
Корей түбегіндегі тұрақтылық пен бейбіт-
шілікті қамтамасыз етуде де маңызды рөл 
атқарады. Қытай тұрғысынан алып қа-
рағанда, бұл сапар Пекиннің Корея түбе-
гіндегі шиеленісте ара ағайын болуы үшін 
оңтайлы жағдай жаратып, мәселеге қа-
тысты барлық тараптардың бұл мәселеде 
Қытайға қажеттілікті арттыра түседі. Атап 
айтқанда, АҚШ-Қытай сауда соғысы екін-
ші рет шиеленіскеннен кейін екі ел ара-
сында қайта жанданған сауда келіссөздері 
кезінде Сидің Пхеньянға сапармен баруы, 
Қытайдың Солтүстік Корея мәселесінде 
төреші болғысы келетінін көрсетеді. Сол-
түстік Кореяның Қытайдың экономикалық 
және дипломатиялық қолдауына мүдделі 
екендігін ескерсек, Сидің аталмыш са-
пары Пхеньян үшін символдық мәнге ие 
болып табылады. Қытай сияқты тарихи 
және қуатты одақтастың кез-келген қол-
дауы Солтүстік Кореяның АҚШ-пен келе-
сі келіссөздерінде маңызды рөл атқаруы 
мүмкін.

ем, таким как  исторический межкорей-
ский саммит и первая и вторая встречи 
на высшем уровне с участием Северной 
Кореи и США, ясно, что Пхеньян ожидает 
поддержки со стороны Пекина. Особое 
внимание Кима к отношениям с Пекином 
и визиту Си вызвано задачей развития 
торгово-экономических отношений сво-
ей страны с Китаем. Одной из главных 
причин того, что Северная Корея пред-
принимает дальнейшие шаги по денукле-
аризации Корейского полуострова, явля-
ется экономическая стагнация, вызван-
ная санкциями, введенными против этой 
страны за последние годы. Особенно в 
прошлом году экономическое развитие в 
Северной Корее стало особенно актуаль-
ным, и Ким начал активно участвовать в 
экономической деятельности страны.  

Суммируя, визит Си в Северную Корею, 
впервые нанесенный китайским главой 
за 14 лет, имеет огромное значение для 
обеих стран благодаря его геополитиче-
ским и геостратегическим составляющим, 
а также с точки зрения обеспечения ста-
бильности и мира на Корейском полуо-
строве. С точки зрения Китая, визит может 
создать более благоприятную обстановку 
для Пекина как посредника в разрядке 
напряженности на Корейском полуо-
строве, что увеличит потребность сто-
рон в участии Китая. Визит Си в Пхеньян 
во время торговых переговоров между 
США и Китаем, которые вновь активизи-
ровались после того, как торговая война 
между обеими странами обострилась во 
второй раз, показывает, что Китай имеет 
право голоса в вопросе Северной Кореи. 
В то время как ожидания Северной Кореи 
по поводу экономической и дипломати-
ческой поддержки со стороны Китая оче-
видны, визит Си является символичным 
для Пхеньяна. Любая поддержка со сто-
роны исторического и могущественного 
союзника, такового как Китай, может слу-
жить существенным элементом баланса в 
следующих переговорах Северной Кореи 
с США.  
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Давние противоречия между Японией 
и Южной Кореей вышли за рамки дипло-
матии, и, в результате, 3-я и 11-я круп-
нейшие экономики в мире, развязали 
торговую войну друг с другом. Возмож-
ные последствия этого конфликта между 
двумя ключевыми союзниками Вашинг-
тона в Азии могут быть значительными и 
привести к изменениям не только в ми-
ровой цепочке поставок электроники, но 
и в региональной геополитике и системе 
ядерной безопасности, поскольку союз 
«Вашингтон-Сеул-Токио» – это главный 
альянс, занимающийся ядерной пробле-
мой Северной Кореи. В то же время сто-
роны демонстрируют бескомпромиссную 
решимость продолжить конфронтацию, а 
Белый дом не  предпринимает попыток 
примирения союзников.   

Япония и Южная Корея являются клю-
чевыми торговыми партнерами друг для 
друга. На основе этой зависимости и с 
американской поддержкой отношения 
двух стран были на высоком уровне и не 
испытывали серьезных кризисов. Одна-
ко после прихода к власти Синдзо Абэ в 
Японии в 2012 году и Пак Кынхе в Южной 
Корее в 2013 году отношения между пар-
тнерами стали ухудшаться. Прежде всего, 
это было вызвано усилением милитариз-
ма Японии, включая изменение роли во-
енных сил и попытки упразднить статью 
9 из конституции страны, которая запре-
щает содержание армии. В то же время 
Сеул был обеспокоен символическими 
действиями японского истеблишмента, 
например, посещениями храма Ясукини, 
в том числе самим премьер-министром 
(BBC, 2013), а также позицией Японии по 
ряду противоречивых исторических во-
просов, особенно по проблеме «женщин 

Қазақстанның Жапония мен Оңтүстік 
Корея арасындағы бұрыннан келе жатқан 
қарама-қайшылықтар дипломатия шегі-
нен шығып, нәтижесінде әлемдегі ең ірі 
3ші және 11-ші экономикасы бар екі ел 
бір-біріне қарсы сауда соғысын бастады. 
Вашингтонның Азиядағы осы екі негізгі 
одақтасы арасындағы қақтығыстың салда-
ры айтарлықтай ауыр болуы мүмкін. Бұл 
тек электрониканың жаһандық жеткізілім 
тізбегінде ғана емес, сонымен қатар ай-
мақтық геосаясат пен ядролық қауіпсіздік 
саласында да бірқатар өзгерістерге әкелуі 
мүмкін. Өйткені Вашингтон-Сеул-Токио 
үштігі Солтүстік Корея ядролық мәселесін 
шешуде негізгі рөл атқаратын одақ болып 
табылады. Алайда тараптар қақтығысты 
жалғастыруға бекем бел буып отырса 
да, Ақ үй екі одақтасты татуластыру үшін 
ешқандай бастама көтермеді.

Жапония мен Оңтүстік Корея бір-
бірінің негізгі сауда серіктестері болып та-
былады. Осы тәуелділік аясында АҚШ-тың 
қолдауымен екі елдің қарым-қатынаста-
ры жоғары деңгейде дамып, осы уақытқа 
дейін араларында күрделі дағдарыс орын 
алмаған еді. Алайда, 2012 жылы Жапони-
яда Синдзо Абэ және 2013 жылы Оңтүстік 
Кореяда Пак Кын Хе билікке келген соң 
серіктестер арасындағы қарым-қатына-
стар нашарлай бастады. Біріншіден, бұған 
Жапонияда милитаризмнің күшеюі, оның 
ішінде әскери күштердің рөлінің өзгеруі 
және армия ұстауға тыйым салатын кон-
ституцияның 9-бабының күшін жою әре-
кеттері себеп болды. Сонымен қатар, Жа-
пония Премьер-министрінің символдық 
маңызға ие Ясукуни храмына баруы си-
яқты бірқатар әрекеттер (BBC, 2013)  мен 
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде әскери 
аймақтардағы бордельдерде жапондар 
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для утешения», касающейся корейских 
женщин, принужденных японцами к сек-
суальному рабству в военных борделях до 
и во время Второй мировой войны.  Тем 
не менее, страны продемонстрировали 
гибкость и сумели урегулировать эти во-
просы, достигнув формального решения 
в 2015 году, когда Япония учредила фонд 
на сумму 8 миллионов долларов в каче-
стве компенсации жертвам эксплуатации 
(Financial Times, 2015). В Южной Корее 
соглашение вызвало массовый протест, 
а два года спустя фонд был расформиро-
ван. 

В отношениях двух стран есть и другие 
сложные исторические вопросы, которые 
нужно урегулировать, такие как участие 
мужского населения Южной Кореи во 
Второй мировой войне на стороне Япо-
нии, трудовая эксплуатация корейцев 
японскими компаниями и насильствен-
ное изменение корейских имен японски-
ми властями. В идеале южнокорейцы хо-
тели бы, чтобы Япония принесла офици-
альные извинения, последовав примеру 
Германии, но в текущий момент позиция 
Токио далека от позиции Берлина. 

Следующий резко обострившийся во-
прос в последнее время касается терри-
ториального спора по поводу островов 
Токто / Такэсима, когда правительство 
Абе решило вновь поднять этот вопрос. 
Сами острова не вызывают вопросов, но 
настоящий спор касается 200-мильной 
экономической зоны вокруг них, бога-
той газовыми месторождениями и рыбой 
(МакКарри, 2010). В целом, этот конфликт 
сложно разрешить, и страны проводят 
постоянные консультации. Однако нео-
пределенный статус островов всегда ста-
новится причиной обострения ситуации, 
в зависимости от конкретных целей, кото-
рые преследуют лидеры двух стран. 

Причина текущей эскалации конфлик-
та между странами связана с одним из 
исторических вопросов, а именно эксплу-
атацией корейских граждан японскими 
компаниями. В октябре 2018 года Верхов-
ный суд Южной Кореи принял сторону ра-
ботников и их наследников и постановил, 
что японские предприятия, в том числе 

тарапынан жыныстық құлдыққа тар-
тылған корей әйелдеріне қатысты бірқа-
тар даулы тарихи мәселелер бойынша 
Жапонияның ұстанымы Сеулдің алаңда-
ушылығын туғызды. Алайда, екі тарап та 
икемділік танытып, бұл мәселе бойын-
ша консенсусқа қол жеткізді. 2015 жылы 
Жапония жыныстық құлдыққа тартылған 
құрбандарға 8 миллион доллар көлемінде 
өтемақы төлеу үшін мемлекеттік қор құр-
ды (Financial Times, 2015). Бірақ бұл келісім 
Оңтүстік Кореяда халық наразылығын ту-
дырғандықтан, аталмыш қор екі жылдан 
кейін таратылды.

Екі ел арасында Оңтүстік Кореяның 
еркек тұрғындарының Жапония жағы-
на шығып, Екінші дүниежүзілік соғысқа 
қатысуы, жапондық компаниялардың 
кәрістерді еңбекпен қанауы және жапон 
билігінің корей аттарын мәжбүрлеп өз-
гертуі сияқты шешілмеген басқа да тарихи 
мәселелер бар. Оңтүстік кореялықтар Жа-
понияның Германияның үлгісімен ресми 
түрде кешірім сұрағанын қалайды, алайда 
қазіргі таңда Токионың бұл мәселе жөнін-
дегі ұстанымы Берлиндікінен өзгеше.

Жақында күрт шиеленіскен тағы бір 
мәселе – Абэ үкіметі қайта күн тәртібіне 
енгізген Токто / Такэсима аралдарына қа-
тысты аумақтық дау-дамай. Шынтуайтына 
келгенде мұндағы негізгі мәселе аралдар 
емес, бай табиғи газ кен орындары мен 
балық қорларын қамтыған 200 мильдік 
экономикалық аймаққа қатысты болып 
отыр (МакКарри, 2010). Жалпы екі ел 
арасында тұрақты түрде консультация-
лар жүргізіліп жатса да, кикілжіңді шешу 
оңайға соқпайды. Алайда, аралдардың 
мәртебесіне қатысты ешқандай өзгерістің 
болмауы екі ел басшысының алға қой-
ған белгілі бір мақсаттарына байланысты 
жағдайдың одан әрі ушығуына себеп бо-
лып отыр.

Екі ел арасындағы қақтығыстың күше-
юінің тағы бір себебі жапондық компа-
ниялардың корей азаматтарын еңбекпен 
қанауы сияқты тарихи мәселелердің бірі-
не байланысты. 2018 жылдың қазан ай-
ында Оңтүстік Кореяның Жоғарғы соты 
оңтүстік кореялық жұмысшылар мен 
олардың мұрагерлерін жақтап шығып, 



71

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

Mitsubishi and Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corp., должны выплатить деньги в 
качестве компенсации за  насильствен-
ный труд (New York Times, 2018). Японский 
бизнес, вслед за правительственными 
рекомендациями, отказался подчиниться 
решению суда. Тогда южнокорейский суд 
арестовал акции  Nippon Steel и постано-
вил выставить их на продажу.

Японские власти немедленно рас-
критиковали это решение, настаивая на 
том, что проблема была «окончательно 
и полностью» решена в 1965 году, когда 
Республика Корея и Япония подписали 
соглашение по окончательному урегули-
рованию этого вопроса путем выплатой 
Японией компенсации на сумму более 2  
миллиардов долларов (Economist, 2019). 
Токио решило доказать, что Сеул нару-
шил свои обязательства, и вынести дело о 
компенсации за  насильственный труд на 
международный арбитражный суд. Одна-
ко Южная Корея отказалась от междуна-
родного арбитража, что еще более усугу-
било ситуацию. 

Ответная реакция японского руковод-
ства выразилась во введении 4 июля 2019 
года ограничения на южнокорейский 
импорт ряда химикатов и компонентов, 
используемых в производстве экранов 
для смартфонов и телевизоров, а также в 
производстве полупроводников. Затем, в 
августе Япония исключила Южную Корею 
из «белого списка» стран, которые могут 
свободно приобретать японские элек-
тронные компоненты для военного про-
изводства. Токио также планирует огра-
ничить передачу конкретных технологий, 
используемых в производстве некоторых 
высокотехнологичных товаров. Если два 
азиатских экономических гиганта развя-
жут полномасштабную торговую войну, 
это повлечет за собой огромный ущерб 
цепочке поставок электроники по все-
му миру, поскольку обе страны являются 
важными игроками на рынке электрон-
ной продукции. Это окажет дополнитель-
ное давление на глобальную экономику, 
которая уже пострадала от торговых войн 
между США и Китаем.   

Пока южнокорейское правительство 

Mitsubishi және Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corp. сынды жапондық кәсіпорын-
дар мәжбүрлеп жұмысқа тартқан Оңтүстік 
Корея азаматтарына өтемақы төлеу керек 
деген шешім шығарды (New York Times, 
2018). Дегенмен, жапондық компаниялар 
үкіметтерінің кеңесі бойынша сот шешімін 
орындаудан бас тартты. Содан кейін 
Оңтүстік Корея соты Nippon Steel компа-
ниясының акцияларына тыйым салып, 
оларды сатуға бұйырды.

Жапония билігі бұл шешімді бірден 
сынға алып, екі ел арасында қол қойылған 
келісім бойынша Жапонияның 2 милли-
ард доллардан астам өтемақы төлегенін 
және 1965 жылы мәселенің толығымен 
шешілгенін алға тартты (Economist, 2019). 
Осыған байланысты Токио Сеулдің міндет-
темелерін бұзғанын дәлелдеп, мәжбүрлі 
еңбекке тартылған адамдарға өтемақы 
төлеу туралы істі халықаралық төрелік 
сотқа беру жөнінде шешім қабылдады. 
Алайда, Оңтүстік Кореяның халықаралық 
төреліктен бас тартуы жағдайды одан әрі 
ушықтырды.

Жапон басшылығы бұған жауап ретін-
де 2019 жылдың 4-шілдесінде Оңтүстік 
Кореядан смартфондар мен теледидарлар 
үшін дисплейлерді, сондай-ақ жартылай 
өткізгіштерді өндіруде қолданылатын кей-
бір химиялық заттар мен компоненттердің 
импортына шектеу енгізді. Кейінірек, та-
мыз айында Жапония Оңтүстік Кореяны 
әскери өндіріске арналған жапондық элек-
тронды компоненттерді еркін ала алатын 
елдердің «ақ тізімінен» шығарып тастады. 
Сонымен қатар, Токио кейбір жоғары тех-
нологиялық тауарларды өндіруде қол-
данылатын бірқатар технологиялардың 
жіберілуін де шектемекші. Егер Азияның 
екі экономикалық алпауыт елі ауқымды 
сауда соғысына қатысатын болса, бұл екі 
ел де электр өнімдері нарығында маңыз-
ды ойыншы болып табылғандықтан, бүкіл 
әлемде электрониканың жеткізілім тізбе-
гіне үлкен залал келтіреді. Сондай-ақ, бұл 
жағдай АҚШ пен Қытай арасындағы сауда 
соғысынан зардап шеккен әлемдік эко-
номикаға да қосымша қысым жасайтыны 
сөзсіз.

Әзірге Оңтүстік Корея үкіметі жауап ша-
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не ввело ответных мер, но предупреди-
ло, что будет вынуждено это сделать. В то 
же время в корейском обществе звучат 
призывы бойкотировать японских про-
изводителей и воздержаться от посеще-
ния Японии в туристических целях. Кро-
ме того, южнокорейское объединение 
супермаркетов, в которое входят более 
23000 торговых точек, временно при-
остановило продажу японских товаров 
(Koreatimes.co, 2019). 

Стороны должны срочно начать пе-
реговорный процесс, так как кризис 
углубляется. Южная Корея уже выразила 
желание обсудить ситуацию на встрече 
Генерального совета Всемирной торго-
вой ассоциации. В свою очередь, Япония 
намекает, что Южная Корея продает то-
вары своему северному соседу в обход 
санкций ООН, что может повлечь за со-
бой значительные санкции в отношении 
Сеула. Если конфликт выйдет на между-
народную арену, возможно, его будет 
еще сложно разрешить из-за вовлечения 
международных организаций и других 
участников. 

В то же время следует признать, что 
исторические различия – это немало-
важный фактор, который можно было 
бы устранить, последуй Япония примеру 
Германии. Но также следует понимать, 
что история становится заложницей 
политической ситуации. В ходе своей 
предвыборной кампании действующий 
президент Кореи Мун Чже Ин пообещал 
пересмотреть достигнутые ранее дого-
воренности по проблеме «женщин для 
утешения». Он мог бы воздержаться от 
педалирования этого вопроса, но решил 
использовать его вновь в собственных 
целях. В свою очередь, Япония также 
резко обострила вопрос о компенсации, 
возможно, имея на то причину. Напри-
мер, ограничив южнокорейский экспорт, 
Япония может попытаться вернуть свои 
позиции на рынке высоких техноло-
гий. В конце концов, в настоящее время 
Samsung является одним из главных кон-
курентов Sony (Kим и др., 2019). Следует 
признать, что управленческий стиль и 
действия президента США Трампа пользу-

раларын қабылдамаса да, бұған мәжбүр 
болатындығын ескертті. Сонымен бірге 
корей қоғамының жапондық өнімдерге 
бойкот жариялап, туристік мақсаттар үшін 
Жапонияға барудан бас тартуға шақыру 
мәселесі де екі ел арасындағы шиеленісті 
күшейтті. Бұған қоса, 23 мыңнан астам 
дүкенді біріктіретін оңтүстік кореялық су-
пермаркеттер одағы жапон тауарларын 
сатуды уақытша тоқтатты (Koreatimes.co, 
2019).

Дағдарыстың барған сайын ушығып 
бара жатқанын ескере отырып, тараптар-
дың тез арада келіссөздер процесін бастау 
керектігіне назар аударған жөн. Оңтүстік 
Корея бұл жағдайды Дүниежүзілік сауда 
ұйымы Бас кеңесінің отырысында талқы-
лауға дайын екенін білдірген болатын. Өз 
кезегінде Жапония Оңтүстік Кореяның БҰҰ 
санкцияларын бұзып, солтүстік көршісіне 
тауарлар сатқанын меңзеуде. Бұл Сеулге 
қарсы маңызды санкциялардың енгізілуі-
не әкеліп соғуы мүмкін. Егер қақтығыс ха-
лықаралық аренаға шықса, халықаралық 
ұйымдар мен басқа да қатысушылардың 
қатысуымен оны шешу қиындай түсуі 
мүмкін.

Шындығында, егер Жапония Германи-
ядан үлгі алса, тарихи айырмашылықтар 
шешілетін маңызды фактор екенін мой-
ындау керек. Бірақ тарих саясаттың ба-
рымтасына айналғанын да ұмытпаған 
жөн. Сайлау науқаны кезінде Кореяның іс 
басындағы Президенті Мун Чжэ Ин жы-
ныстық құлдық құрбандары мәселесі бой-
ынша бұрын қол жеткізілген келісімдерді 
қайта қарауды күн тәртібіне енгізді. Ол бұл 
мәселені пайдаланудан бас тарта алатын 
еді, бірақ ақыр соңында оны өз мүдде-
лері үшін теріс пайдаланды. Өз кезегін-
де Жапония да өтемақы мәселесін қайта 
көтеріп, Оңтүстік Кореяның экспортына 
шектеу қою арқылы жоғары технологи-
ялар нарығындағы позициясын қалпына 
келтіруге тырысуда. Қазіргі таңда Samsung 
Sony-дің басты бәсекелестерінің бірі бо-
лып табылады (Ким және т.б., 2019). АҚШ 
Президенті Дональд Трамптың басқару 
стилі мен әрекеттері сауда соғысы сияқты 
ұқсас тактикаларды қолдануға қарсылық 
танытпайтын жапондық саяси элита өкіл-
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ются определенной популярностью среди 
японской политической элиты, которая не 
возражает против применения похожей 
тактики, такой как торговая война. В то же 
время нельзя исключать и совершенно 
сложную схему: вероятно, Токио рассчи-
тывает на то, что Вашингтон, как всегда, 
вмешается для разрешения спора между 
своими союзниками, что снизит давление 
Белого дома на Японию в вопросах безо-
пасности и торговли.  

Анализируя конфликт между двумя 
основными азиатскими демократиями, 
необходимо отметить его сложность и 
стремление японских и южнокорейских 
политических элит использовать нацио-
налистическую риторику, что позволяет 
консолидировать электорат и иногда от-
влечь внимание от внутренних полити-
ческих проблем. В то же время конфликт 
демонстрирует отсутствие инструментов 
многосторонней дипломатии в Азии для 
урегулирования подобных конфликтов, а 
также неспособность даже таких зрелых 
демократий, как Япония и Южная Корея, 
самостоятельно прийти к компромиссу, 
без  вмешательства США. Это интересный 
урок для Центральной Азии, где ряд на-
блюдателей постоянно отмечают неспо-
собность государств региона достигнуть 
договоренностей без участия третьей 
стороны. 
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С момента создания Совет по со-
трудничеству тюркоязычных государств 
(Тюркский совет) играет важную роль в 
развитии политического, социально-куль-
турного, торгового и экономического со-
трудничества среди тюркоязычных стран. 
Как известно, Тюркский совет был создан 
путем Нахичеванского соглашения, ко-
торое было подписано в октябре 2009 
года на Саммите глав тюркоязычных госу-
дарств, начатом в 1992 году. В состав Со-
вета в текущий момент входят Азербайд-
жан, Казахстан, Кыргызстан и Турция как 
государства-основатели, а также Венгрия 
в статусе наблюдателя. В десятую годов-
щину своего основания в Тюркском со-
вете начался процесс расширения и уси-
ления после того, как Узбекистан решил 
присоединиться в 2019 году. Также состо-
ялось несколько значимых событий, в ко-
торых участвовали действующие и потен-
циальные государства-члены. Например, 
в рамках Тюркского совета в мае 2019 
года была создана Тюркская торгово-про-
мышленная палата, а в сентябре 2019 года 
в Венгрии было открыто Европейское 
представительство Тюркского совета. Бо-
лее того, в определенных областях поя-
вились возможности для сотрудничества 
с Туркменистаном, который участвовал в 
нескольких предыдущих саммитах (в 2014 
и 2015 годах) в качестве почетного гостя. 
В результате ожидается, что Туркменистан 
станет государством-наблюдателем в Со-
вете в 2019 году. Этот процесс расшире-
ния имеет огромную важность как для 
процесса тюркской интеграции, так и для 
усиления значимости Тюркского совета в 
региональном и мировом масштабе.  

Следует подчеркнуть, что решение 

Құрылғаннан бері Түркі тілдес елдер 
арасындағы саяси, сауда-экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени ынтымақта-
стықтың дамуында маңызды рөл атқарып 
келе жатқан Түркі тілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастық кеңесі (Түркі кеңесі) 
құрылғанының 10 жылында тарихи бір 
кеңею және күшею кезеңіне қадам ба-
сты. Түркі кеңесі 1992 жылы басталған 
Түркі тілдес мемлекеттер басшыларының 
саммитінің нәтижесінде 2009 жылдың 
қазан айында қол қойылған Нахчыван 
келісімімен құрылғандығы белгілі. Әуел-
де Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан 
және Түркия мүше  болып, кейін Венгрия 
бақылаушы мәртебесімен қатысқан Түр-
кі кеңесі 2019 жылы алғаш рет Өзбек-
станның қатысуымен кеңейту үдерісін 
бастады. Өзбекстанның Түркі кеңесіне 
кіру туралы шешім қабылдағанына дейін 
де кеңеске мүше мемлекеттер мен мүше 
болуы ықтимал елдер арасында бірқатар 
маңызды өзгерістер болды. Мәселен, 2019 
жылдың мамыр айында Түркі кеңесінің 
құрамында Түркі сауда-өнеркәсіп пала-
тасы құрылса, 2019 жылдың қыркүйек 
айында Венгрияда Түрік кеңесінің Еуропа-
дағы өкілдігі ашылды, сонымен қатар Түр-
кі кеңесінің бұрынғы ішінара саммиттері-
не (2014 және 2015 жылы) қонақ ретінде 
қатысқан Түркіменстанмен де белгілі бір 
салалар бойынша ынтымақтастық мүм-
кіндіктері пайда болды. Нәтижесінде, Түр-
кіменстан 2019 жылы Кеңесте бақылаушы 
ел болады деп күтілуде. Аталмыш кеңею 
және даму үдерісі Түрік әлемінің өзара 
ықпалдастығы үшін де, Түркі кеңесінің 
аймақтық және жаһандық рөлінің артуы 
үшін де үлкен маңызға ие.

Әсіресе бауырлас ел Өзбекстанның 

 РАСШИРЕНИЕ ТЮРКСКОГО СОВЕТА: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТҮРІК КЕҢЕСІНІҢ КЕҢЕЮІ: 
МҮМКІНДІКТЕР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛА

Омирбек Канай*

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com   
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братского Узбекистана войти в Тюркский 
совет – это важное историческое собы-
тие для интеграции тюркского мира. Ясно, 
что положительные результаты перемен 
и процесса трансформации, которые 
начались с приходом к власти в Узбеки-
стане Шавката Мирзиеева, оказали зна-
чительное воздействие на предстоящее 
членство Узбекистана в Тюркском совете. 
Ускоряя реформы в социально-политиче-
ской, торгово-экономической и диплома-
тической сферах после 2016 года, Узбеки-
стан сделал важные шаги для укрепления 
двусторонних отношений и сотрудниче-
ства, в частности, с Казахстаном, Кыргы-
зстаном, Турцией и Туркменистаном.  В 
рамках процесса открытия Узбекистана 
турецко-узбекские отношения набира-
ют силу, что положительно сказалось на 
членстве Узбекистана в Тюркском сове-
те. Как известно, президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос 
во время своего визита в Узбекистан в 
ноябре 2016 года. Впоследствии вопрос 
был формально обсужден в октябре 2017 
года, во время визита президента Мирзи-
еева в Турцию, и еще раз, в апреле 2018 
года, в ходе визита президента Эрдогана 
в Узбекистан (Yeni Safak, 2018). В резуль-
тате переговоров Узбекистан принял 
участие в 6-м саммите Тюркского сове-
та, состоявшегося 3 сентября 2018 года 
в Кыргызстане, в качестве специально-
го гостя (Крымское агентство новостей, 
2018). Вопрос членства Узбекистана был 
доработан далее 18-19 июня 2019 года в 
ходе первого рабочего визита Генераль-
ного секретаря Тюркского совета Багдада 
Амреева в Узбекистан (Тюркский совет, 
2018). В результате, 14 сентября 2019 года 
Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбе-
кистана официально ратифицировал На-
хичеванское соглашение, основополага-
ющий документ Тюркского совета (Senat.
uz, 2019). 16 сентября 2019 года Шавкат 
Мирзиеев подписал закон о ратифика-
ции соглашения (Kun.uz, 2019). Процесс 
вхождения Узбекистана должен завер-
шиться на 7-м саммите Тюркского совета, 
который состоится 15 октября 2019 года 
в Баку. Членство братского Узбекистана 

Түркі кеңесіне қосылу туралы шешімі 
Түркі әлемінің ықпалдастығы тұрғысынан 
маңызды тарихи оқиға екенін атап өткен 
жөн. Өзбекстанның Түркі кеңесіне мүше 
болуына Президент Шавкат Мирзиёевтің 
билікке келуімен басталған өзгерістер 
мен реформалардың оң нәтижелері ай-
тарлықтай әсер еткені анық. Өйткені 2016 
жылдан кейін саяси, әлеуметтік, сауда-э-
кономикалық және дипломатиялық са-
лалардағы реформаларды жеделдеткен 
Өзбекстан, әсіресе Қазақстан, Қырғызстан, 
Түркия және Түркіменстанмен екі жақты 
қарым-қатынастар мен ынтымақтастықты 
нығайту бағытында маңызды қадамдар 
жасады. Өзбекстанның аталмыш өзгері-
стер мен реформалар кезінде қайта жан-
данған Түркия-Өзбекстан қарым-қатына-
сы Өзбекстанның Түркі кеңесіне мүше бо-
луына оң ықпал еткенін де атап өткен жөн. 
2016 жылдың қараша айында Түркия Пре-
зиденті Режеп Тайып Ердоған Өзбекстанға 
сапары барысында Өзбекстанның Түрік 
кеңесіне мүше болуын ұсынған болатын. 
Кейіннен, 2017 жылдың қазан айында Өз-
бекстан Президент Мирзиёевтің Түркияға 
сапары және 2018 жылы сәуір айында Түр-
кия Президенті Ердоғанның Өзбекстанға 
сапары барысында Өзбекстанның Түркі 
кеңесіне мүшелік мәселесі талқыланған 
еді (Yeni Safak, 2018). Келіссөздер нәти-
жесінде Өзбекстан 2018 жылы 3 қыркүй-
екте Қырғызстанда өткен Түркі кеңесінің 
VI саммитіне құрметті қонақ ретінде қа-
тысты. Мирзиёев Түркі Кеңесінің VI сам-
митіне қатысқаннан кейін Өзбекстанның 
Түрік кеңесіне мүшелік мәселесі ілгерілеп 
(Қырым ақпараттар агенттігі, 2018), 2019 
жылы 18-19 маусымда Түркі кеңесінің Бас 
хатшысы Бағдат Амреевтің Өзбекстанға 
алғашқы жұмыс сапары кезінде одан әрі 
нақтыланды (Түркі кеңесі, 2018). Нәтиже-
сінде, 2019 жылдың 14 қыркүйегінде Өз-
бекстан Олий мәжілісінің Сенаты Түрік 
кеңесінің негізін қалаушы құжат болып 
табылатын Нахчыван келісімін ресми түр-
де бекітті (Senat.uz, 2019). 2019 жылдың 
16 қыркүйегінде Өзбекстан Президенті 
Мирзиёев Түрік кеңесінің құрылуы тура-
лы Нахчыван келісімін ратификациялау 
туралы заңға қол қойды (Kun.uz, 2019). Өз-
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бекстанның Түрік кеңесіне қосылу үдерісі 
2019 жылы 15 қазанда Бакуде өтетін Түркі 
кеңесінің VII саммитіне дейін аяқталады 
деп күтілуде (Senat.uz, 2019). Бауырлас Өз-
бекстанның Түркі кеңесіне мүше болуын 
бүкіл Түркі әлемі қуанышпен қабылдады.

Орталық Азиядағы халқы ең көп ел 
саналатын Өзбекстанның Түркі кеңесіне 
мүше болуы, Өзбекстанның Түркі кеңесі 
елдерімен, әсіресе, саяси, сауда-экономи-
калық, ғылым-техникалық, әлеуметтік, мә-
дени және туризм салаларындағы өзара 
ынтымақтастығын тереңдетуге оң ықпал 
етеді. Онсыз да Өзбекстанның ашылу 
үдерісімен қатар Түрік кеңесіне оң көзқа-
рас танытқанынан бастап Өзбекстан мен 
Түркі кеңесі мүшелері арасындағы ынты-
мақтастықтың арта түскені байқалады. Бұр 
тұрғыда Өзбекстан мен Түрік кеңесінің 
қазіргі мүшелері арасындағы сауда-эконо-
микалық қарым-қатынастардың артқанын 
айта аламыз. Мәселен, 2017 жылы 2 млрд. 
долларды құраған Қазақстан-Өзбекстан 
сыртқы сауда көлемі 2018 жылы 40,8%-ға 
артып, 2,8 млрд. долларға жетті. 2019 жыл-
дың қаңтар-шілде айларында бұл көрсет-
кіш 1,6 млрд. доллар болып, 2018 жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,1%-
ға артты. Бұл мәліметтер Қазақстанның 
Өзбекстанның үшінші ірі сауда серіктесі 
болғанын көрсетеді (Strategy2050.kz, 2019). 
Сонымен қатар, 2019 жылы Қазақстан 
мен Өзбекстан арасында қол қойылған 
«Орталық Азия» халықаралық сауда-эко-
номикалық ынтымақтастық орталығын 
құру туралы келісімді ескере отырып, екі 
ел арасындағы сауда-экономикалық ын-
тымақтастықтың алдағы уақытта одан әрі 
арта түсетінін болжауға болады. Түркия 
тұрғысынан алып қарағанда, 2017 жылы 
Түркия-Өзбекстан сыртқы сауда көлемі 
1,504 млрд. доллар болып, бір өткен жыл-
мен салыстырғанда 25%-ға өскенін көруге 
болады. Арту тенденциясы 2018 жылы да 
жалғасып, өткен жылмен салыстырғанда 
16%-ға артып, 1,748 млрд. долларға жет-
ті  (Mfa.gov.tr, 2018). 2019 жылдың бірінші 
жартысында 1,188 млрд. долларға жетіп, 
өткен жылдың осы кезеңімен салысты-
рғанда 26,8%-ға артқан Түркия-Өзбекстан 
сыртқы сауда көлемі одан әрі артатын 

приветствовал весь тюркский мир (Senat.
uz, 2019).   

Участие в Тюркском совете Узбеки-
стана, самой густонаселенной страны в 
Центральной Азии, внесет значительный 
вклад в углубление взаимного политиче-
ского, торгово-экономического, научного, 
социально-культурного и туристического 
сотрудничества среди стран-участников. 
По наблюдениям, сотрудничество между 
Узбекистаном и членами Тюркского сове-
та расширилось с тех пор, как Узбекистан 
принял позитивный подход к организа-
ции. С этой точки зрения можно утвер-
ждать, что торговля и экономические 
связи между Узбекистаном и действую-
щими членами Тюркского совета вырос-
ли. Например, объем взаимной торговли 
между Казахстаном и Узбекистаном, ко-
торый составлял 2 миллиарда долларов 
в 2017 году, вырос на 40,8% и достиг 2,8 
миллиарда долларов в 2018 году. В пе-
риод с января по июль 2019 года этот 
показатель составил 1,6 миллиарда дол-
ларов и вырос на 11,1% по сравнению с 
тем же периодом 2018 года (Strategy2050.
kz, 2019). Эти цифры показывают, что Ка-
захстан стал третьим крупнейшим торго-
вым партнером Узбекистана. Более того, 
учитывая соглашение о создании Меж-
дународного центра по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству Центральной 
Азии, подписанное между Казахстаном и 
Узбекистаном в 2019 году, можно пред-
видеть дальнейшее увеличение торговли 
и экономического сотрудничества меж-
ду двумя странами в предстоящий пери-
од. Что касается Турции, объем торговли 
между Турцией и Узбекистаном составил 
1,504 миллиарда долларов в 2017 году и 
показал 25%-ный рост по сравнению с 
предыдущим годом. Тенденция к росту 
продолжалась в 2018 году, когда объем 
взаимной торговли достиг 1,748 миллиар-
да долларов, рост 16% за предыдущий год 
(Mfa.gov.tr, 2018). Объем торговли между 
Турцией и Узбекистаном в первой поло-
вине 2019 года достиг 1,188 миллиарда 
долларов, показав рост в 26,8% по срав-
нению с аналогичным периодом преды-
дущего года, и ожидается его дальнейший 
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рост. В этом случае Турция стала четвер-
тым крупнейшим торговым партнером 
Узбекистана после Казахстана (TRT Haber, 
2019). Подобным образом, можно наблю-
дать расширение торгово-экономических 
отношений Узбекистана с другими члена-
ми Тюркского совета и Венгрией.  

Тюркская торгово-экономическая па-
лата, созданная при Тюркском совете, 
предоставит новые возможности для 
развития многостороннего торгово-э-
кономического и инвестиционного со-
трудничества в рамках Тюркского сове-
та. Ожидается, что палата внесет вклад в 
усовершенствование условий торговли и 
инвестирования среди членов, упроще-
ние таможенных и транзитных процедур, 
свободного передвижения товаров, ка-
питала и услуг и упрощения финансовых 
и банковских процедур. Тюркская торго-
во-промышленная палата была создана 
в период роста глобального и региональ-
ного геополитического соперничества, 
экономических санкций и эскалации 
торговых войн. С этой точки зрения, ор-
ганизация важна для ускорения экономи-
ческой интеграции среди тюркоязычных 
стран. Торгово-экономические отноше-
ния членов Тюркского совета с большим 
экономическим потенциалом должны 
расширяться дальше в предстоящий пе-
риод из-за их географического положе-
ния на маршруте Шелкового пути между 
Востоком и Западом и изобилия ископае-
мых ресурсов. 

Открытие представительства Тюркско-
го совета в Венгрии 19 сентября 2019 
года, которая является государством-на-
блюдателем в Тюркском совете и членом 
Европейского союза (ЕС), является еще 
одним важным событием, и необходимо 
подчеркнуть, что Совет выйдет за рам-
ки региональной и культурной геогра-
фии и приобретет глобальное измере-
ние (Тюркский совет, 2019). Несомненно, 
представительство Тюркского совета в 
Венгрии будет способствовать дальней-
шему развитию отношений стран-членов 
Тюркского совета и Венгрии, а также бо-
лее тесному сотрудничеству со страна-
ми и институтами ЕС. Этот процесс так-

болады. Ағымдағы жағдайда Түркия, Қа-
зақстаннан кейін Өзбекстанның төртінші 
ірі сауда әріптесіне айналды (TRT Haber, 
2019). Сол сияқты Өзбекстанның Түркі 
кеңесінің басқа мүшелерімен және Вен-
гриямен сауда-экономикалық байланы-
старының арта түскенін де байқауға бо-
лады.

Түрік кеңесі жанынан құрылған Түр-
кі сауда-өнеркәсіп палатасы Түркі кеңесі 
аясында көпжақты сауда-экономикалық 
және инвестициялық ынтымақтастықты 
дамытуға жаңа мүмкіндіктер береді. Се-
бебі, Түркі сауда-өнеркәсіп палатасы ая-
сында мүшелер арасындағы сауда және 
инвестициялық ортаны жақсарту, кедендік 
және транзиттік рәсімдерді қолайластыру, 
тауар, капитал және қызметтердің еркін 
қозғалысын қалыптастыру, қаржылық 
және банктік операцияларды жеңілде-
ту қарастырылуда. Бұл тұрғыдан алған-
да, жаһандық және аймақтық геосаяси 
бәсекелестік артып, экономикалық санк-
циялар мен сауда соғыстары күшейген 
уақытта құрылған Түркі сауда-өнеркәсіп 
палатасы Түркі тілдес елдер арасындағы 
экономикалық ықпалдастықты жеделде-
ту тұрғысынан өте маңызды. Шығыс пен 
Батысты жалғаған Жібек жолы бойындағы 
ерекше географиялық орналасуы мен 
мол жерасты ресурстарының арқасында 
үлкен экономикалық әлеуетке ие болып 
отырған Түркі кеңесі елдерінің арасын-
дағы сауда-экономикалық қарым-қатына-
стар алдағы кезеңде одан әрі арта түсетін 
болады. 

Сонымен қатар, Еуропалық одақтың 
(ЕО) мүшесі әрі Түркі кеңесінің бақыла-
ушы елі болып табылатын Венгрияда 2019 
жылы 19 қыркүйекте Түрік кеңесінің Еуро-
палық өкілдігінің ашылуы, Түркі кеңесінің 
осы уақытқа дейін жалғасып келе жатқан 
аймақтық және мәдени географиялық 
шеңберден шығып, жаһандық бағытқа бет 
алуы тұрғысынан тарихи маңыз алатынын 
атап өту қажет (Түркі кеңесі, 2019). Түрік 
кеңесінің Венгриядағы өкілдігінің Венгри-
яның Түрік кеңесіне мүше елдермен қа-
рым-қатынастарын одан әрі дамытумен 
қатар, Түрік кеңесінің ЕО елдерімен және 
ЕО институттарымен тығыз ынтымақта-
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стық орнатуына оң ықпал ететіні сөзсіз. 
Бұл үдеріс, сондай-ақ, Түрік кеңесінің 
алдағы уақытта БҰҰ Бас Ассамблеясын-
да бақылаушы мәртебесін алуына да оң 
әсерін тигізетін болады.

Қорытып айтқанда, Өзбекстанның 
алдағы күндерде ресми түрде Түркі 
кеңесінің мүшесі болуы мен Венгрия-
да Түркі кеңесінің Еуропалық өкілдігінің 
ашылуы және Түркі сауда-өнеркәсіп па-
латасының құрылуы мен оның нәтиже-
лері, сондай-ақ, бұған дейін бейтараптық 
принципіне байланысты Түркі кеңесіне 
мүше болмаған Түркіменстанның бақы-
лаушы ел ретінде бұрынғы саясатынан 
айтарлықтай өзгере бастауы сияқты оң 
өзгерістерді, Түркі әлемінің тасымал және 
сауда-экономика салаларында өзара 
ықпалдасуы тұрғысынан маңызды оқиға 
ретінде қарастыруға болады. Осы өзгері-
стерді Түркі кеңесінің институционалдық 
дамуы тұрғысынан қарастырғанда, жоға-
рыда айтылғандай кеңею және халықара-
лану тұрғысынан алғанда алдағы кезең-
де Түрік кеңесінің ЕО, БҰҰ және басқа да 
жаһандық платформалардағы маңызы-
ның арта түсетінін айтуға болады. Сон-
дай-ақ, Түркі кеңесінің кеңеюі тұрғысынан 
алғанда Солтүстік Кипр Түрік Республика-
сы мен Ресей федерациясына қарасты Ал-
тай Республикасы, Башқұртстан, Хакасия, 
Саха Республикасы Татарстан және Тува 
Республикасымен түрлі деңгейдегі ын-
тымақтастық мүмкіндіктерін дамытудың 
маңыздылығын да атап өткен жөн.

Дереккөздер

Kun.uz (2019). Шавкет Мирзиёев Түркі 
Кеңесін құру туралы келісімді ратифика-
циялау туралы заңға қол қойды. Сілтеме: 
https://kun.uz/24825388. Қаралған уақыты: 
17.09.2019.

Қырым ақпараттар агенттігі (2018). Шав-
кат Мирзиёев: Түркі Кеңесінің құрамы-
на кіруге дайынбыз. Сілтеме: http://Түркі 
кеңесі/tr/turk-dunyasi/savkat-mirziyoyev 
mirziyoyev-turk-konseyi-nin-bir-parcasi-
olmaya-haziriz/173354/. Қаралған уақыты: 
16.09. 2019.

же положительно отразится на усилиях 
Тюркского совета по получению статуса 
наблюдателя на Генеральной Ассамблее 
ООН в предстоящий период.

Подводя итоги, предстоящее член-
ство в Тюркском совете Узбекистана, от-
крытие Европейского представительства 
в Венгрии, а также создание Тюркской 
торгово-промышленной палаты можно 
рассматривать как крупные события для 
интеграции тюркского мира в экономиче-
ской, торговой и транспортной областях. 
Более того, одним из этих позитивных со-
бытий являются значительные перемены 
в политическом отношении Туркмениста-
на как государства-наблюдателя, который 
в настоящее время не имеет официаль-
ного членства в Тюркском совете из-за 
своего нейтралитета. Если рассматривать 
эти события с точки зрения институци-
онального развития Тюркского совета, 
а также его расширения и интернаци-
онализации, то можно утверждать, что 
значение Тюркского совета в рамках ЕС, 
ООН и других глобальных платформ вско-
ре возрастет. В контексте расширения 
Тюркского совета следует упомянуть, что 
имеет смысл развивать возможности со-
трудничества с Турецкой Республикой Се-
верного Кипра, а также, хотя и на  разных 
уровнях, с такими субъектами Российской 
Федерации, как Республика Алтай, Респу-
блика Башкортостан, Республика Хакасия, 
Республика Саха, Республика Татарстан и 
Республика Тыва.
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Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) не только стремится развивать тор-
говлю между своими государствами-чле-
нами, но также уделяет большое внима-
ние внешнеэкономической политике, 
подписывая соглашения о зонах свобод-
ной торговли (ЗСТ) с третьими странами. 
В этом контексте ЕАЭС подписал договор 
о ЗСТ с Вьетнамом, временное торговое 
соглашение с Ираном и соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве 
с Китаем. В список потенциальных тор-
говых партнеров также входят Молдова, 
Сербия, Израиль, Сирия, Египет и не-
которые члены Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии. 1 октября 2019 года 
в Армении состоялся очередной саммит 
ЕАЭС, в ходе которого было подписано 
соглашение о зоне свободной торговли 
между Сингапуром и ЕАЭС. Основыва-
ясь на примере этого соглашения, важно 
проанализировать регионализм (который 
включает в себя все виды преференци-
альных торговых соглашений) как внеш-
неэкономическую политику ЕАЭС, чтобы 
показать его особенности и выработать 
рекомендации.

По данным Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК), Сингапур обеспечит 
беспошлинный доступ к рынку для про-
дуктов ЕАЭС, в то время как ЕАЭС обнулит 
тарифы для 40% всего экспорта Сингапу-
ра в страны союза сразу после вступле-
ния соглашения в силу. После переходных 
периодов, которые будут длиться от 3 до 
10 лет, эта доля будет увеличена до 87%. 
ЕАЭС признает, что Сингапур проводит 
либеральную торговую политику и не 
применяет импортные тарифы. Соглаше-

Еуразиялық экономикалық одағына  
(ЕЭО) мүше мемлекеттер арасындағы са-
уданы ілгерілетуге ұмтылып қана қоймай, 
сонымен қатар үшінші елдермен еркін 
сауда келісімдеріне қол қою арқылы сы-
ртқы экономикалық саясатқа барынша 
көңіл бөлуге тырысады. Бұл тұрғыда ЕЭО 
Вьетнаммен еркін сауда келісіміне, Иран-
мен аралық сауда келісіміне және Қытай-
мен сауда-экономикалық ынтымақтастық 
туралы келісімге қол қойған болатын. 
Одақтың әлеуетті сауда серіктестері қата-
рына Молдова, Сербия, Израиль, Сирия, 
Египет және Оңтүстік-Шығыс Азия елдері 
қауымдастығының кейбір мүшелері де 
жатады. 2019 жылдың 1 қазанында Арме-
нияда ЕЭО-ның кезекті саммиті өткен бо-
латын. Саммит барысында Сингапур мен 
ЕЭО арасында еркін сауда келісіміне қол 
қойылды. Осы келісім мысалына сүйене 
отырып, ЕЭО-ның сыртқы экономикалық 
саясаты ретінде (преференциялық сауда 
келісімдерінің барлық түрлерін қамтитын) 
аймақшылдықты талдау, оның ерекшелік-
терін көрсету және саясат бойынша ұсы-
ныстар жасау маңызды.

Еуразиялық экономикалық комиссия-
ның (ЕЭК) мәліметі бойынша, келісім күші-
не енгеннен кейін Сингапур ЕЭО өнім-
дерінің нарыққа бажсыз кіруін қамтама-
сыз етсе, ЕЭО Сингапурдың аймақ елдері-
не экспорттайтын тауарларының 40%-ына 
тарифтерді алып тастайтын болады. 3 
жылдан 10 жылға дейін созылатын өтпелі 
кезеңнен кейін бұл үлес 87%-ға дейін ар-
тады. ЕЭК мүшелері Сингапурдың либе-
ралды сауда саясатын жүргізетінін және 
импорттық тариф енгізбейтінін мойын-
дайды. Аталмыш келісімді Сингапурдың 
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ние можно рассматривать как гарантию 
от возможных изменений в торговой по-
литике Сингапура (Евразийской экономи-
ческой комиссии, 2019).

Действительно, торговая политика 
Сингапура либеральна. Несмотря на то, 
что окончательная связанная простая 
средняя тарифная ставка составляет 9,5%, 
применяемая простая средняя ставка 
режима наибольшего благоприятство-
вания и средневзвешенные тарифы для 
торговли равны нулю или близки к нулю 
(Всемирная торговая организация, 2019). 
Таким образом, Сингапур, как член Все-
мирная торговая организация (ВТО), не 
применяет никакой дискриминационной 
политики в отношении своих торговых 
партнеров.

Фактически, на членов ЕАЭС приходит-
ся небольшая доля в общем объеме тор-
говли Сингапура. Расчеты на основании 
данных Центра международной торговли 
(ЦМТ, 2019) показывают, что доля России 
является самой высокой и в 2018 году рав-
нялась 1,6% и 0,14% в импорте и экспорте 
Сингапура, соответственно. В том же году 
доля Казахстана в импорте и экспорте 
Сингапура составляла, соответственно, 
0,06% и 0,005%. Показатели двусторонней 
торговли между Беларусью и Сингапуром 
еще ниже. Более того, другие члены ЕАЭС, 
Армения и Кыргызстан, имеют постоян-
ные торговые отношения с Сингапуром 
лишь с 2011 года. Общий объем торговли 
Армении и Кыргызстана с Сингапуром в 
2018 году был низким и составил $2,07 и 
$2,7 миллиона долларов, соответственно. 
Двусторонняя торговля, главным обра-
зом, состоит в экспорте минерального 
топлива из ЕАЭС и импорта готовой про-
дукции из Сингапура. Например, в 2018 
году доля минерального сырья в общем 
объеме экспорта России и Казахстана со-
ставила, соответственно, 97% и 99%, в то 
время как 58% и 41% экспорта Сингапу-
ра в Россию и Казахстан состоит из про-
дукции машиностроения, механических 
приборов, электрических механизмов и 
оборудования. Следует отметить, что, им-
портируя сырые нефтяные масла из Рос-
сии и Казахстана, Сингапур экспортирует 

сауда саясатындағы ықтимал өзгерістерге 
қатысты кепілдеме ретінде қарастыруға 
болады (Еуразиялық экономикалық ко-
миссия, 2019).

Шынында да, Сингапурдың сауда са-
ясаты либералды сипатқа ие деуге бола-
ды. Түпкілікті байланыстырылған тарифтік 
мөлшерлеме 9,5%-ды құрайтынына қара-
мастан, ең қолайлы жағдайдағы режим 
бойынша енгізілетін мөлшерлеменің ор-
таша көрсеткіші және сауданың орташа 
алынған тарифтік мөлшерлемесі нөлге 
тең немесе нөлге жақын (Дүниежүзілік 
сауда ұйымы, 2019). Бұл Сингапурдың ДСҰ 
мүшесі ретінде өзінің сауда серіктестеріне 
қатысты ешқандай дискриминациялы са-
ясат жүргізбейтінін білдіреді.

Шындығына келгенде, ЕЭО мүшелері 
Сингапурдың жалпы сауда-саттығында 
шамалы үлеске ие. Халықаралық сауда 
орталығының (ХCO, 2019) деректері бой-
ынша жүргізілген есептеулер көрсеткен-
дей, Ресейдің үлесі ең жоғары және 2018 
жылы Сингапурдың импорты мен экспор-
тындағы бұл елдің үлесі сәйкесінше 1,6% 
және 0,14%-ды құрады. Сол жылы Син-
гапурдың импорты мен экспортындағы 
Қазақстанның үлесі сәйкесінше 0,06% 
және 0,005% деңгейінде болды. Беларусь 
пен Сингапур арасындағы екіжақты са-
уда көрсеткіштері одан да төмен. Ал ЕЭ-
О-ның басқа мүшелері – Армения және 
Қырғызстан Сингапурмен 2011 жылдан 
бері тұрақты сауда қатынастарын жүр-
гізіп келеді. Сингапурдың Армения және 
Қырғызстан елдерімен тауар айналымы 
2018 жылы төмен болып, сәйкесінше 2,07 
млн. доллар және 2,7 млн. долларды құра-
ды. Екіжақты сауда ағындарында ЕЭО-дан 
қазба отындар экспортталса, Сингапурдан 
өңделген өнімдер импортталады. Мәсе-
лен, 2018 жылы Ресей мен Қазақстанның 
жалпы экспортындағы қазба отындардың 
үлесі сәйкесінше 97% және 99% болды, ал 
Сингапурдың Ресей мен Қазақстанға экс-
портының 58% және 41%-ын машиналар, 
механикалық аспаптар, электр машинала-
ры мен жабдықтар құрады. Ресей мен Қа-
зақстаннан шикі мұнай өнімдерін импорт-
тайтын Сингапурдың мұнай индустриясы 
жақсы дамығандықтан, бұл елдерге өң-
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делген мұнай өнімдерін экспорттайтынын 
атап өткен жөн. 2018 жылы Сингапурдың 
Ресей мен Қазақстанға шығарған экспор-
тының жалпы көлеміндегі өңделген мұнай 
өнімдерінің үлесі сәйкесінше 14% және 
15,5%-ды құрады.

Минералды өнімдер саудасы әдетте 
тарифтерден босатылатындығын атап өт-
кен жөн. Олай болса ЕЭО елдері неліктен 
әртүрлі еркін сауда келісімдерін жасауға 
мүдделі? Классикалық түсінік бойынша, 
елдер еркін сауда келісімдерін тарифтерді 
өзара төмендету (жою) үшін жасайды. 
Осылайша, елдер бір-бірінің нарықтары-
на жеңілдікпен қол жеткізу мүмкіндігін 
ұсынады. Қазіргі уақытта халықаралық 
сауда теориялары классикалық түсініктен 
басқа әртүрлі күрделі себептерді анықтай-
ды. «Домино теориясына» сәйкес, жаңа 
одақтың құрылуы немесе оның кеңеюі са-
уда-инвестициялық ағындардың бағытын 
өзгерту нәтижесінде одаққа мүше емес 
елдерге қысым жасап, оларды одаққа 
қосылуға мәжбүр етеді және бұл қысым 
сауда блогының көлеміне қарай арта бе-
реді (Болдуин, 1997). Қазіргі таңда сауда 
келісімдері дамып, импорттық тарифтер 
мен квоталардан нормативті ережелер 
мен үйлестірулерге айналды және саяси 
тұрғыдан жақсы байланысқан фирмалар-
ды нығайта түсті (Родрик, 2018). Экономи-
стердің көпшілігі әдетте сауда ағындары 
бағытында өзгерістер тудырып, әлемдік 
экономиканың бөлінуіне әкелетін префе-
ренциялық сауда келісімдерін сынға ала-
ды. Еркін сауда келісімдеріндегі тауарлар-
дың шығу тегі туралы ережелер және бір-
бірімен қабаттасатын еркін сауда келісім-
дері көрнекті экономист Жагдиш Бхагвати 
атап өткендей «спагетти тостағаны эф-
фектісін» тудырады (Бхагати, 1995). Олар 
жаһандық құн тізбегін бұрмалайды және 
сауданы қорғау құралы болып табылады. 
Шығу тегі ережелерін сақтау өте қымбат, 
сондықтан экспорттаушылар көбінесе та-
риф төлеуді жөн көреді (Вельбермайр т.б., 
2019). Жапонияның экспорттаушы фир-
маларының 29%-ы, Кореяның – 20,8%-ы 
және Филиппиннің – 20%-ы ғана тиісті ер-
кін сауда келісімдерін қолданды.

Сингапурдағы еркін сауда келісім-

переработанную нефтепродукцию, по-
скольку имеет хорошо организованную 
и развитую нефтяную промышленность. 
В 2018 году доля товаров из перерабо-
танных нефтяных масел в общем объеме 
экспорта  Сингапура в Россию и Казахстан 
составляла, соответственно, 14% и 15,5%.   

Следует отметить, что торговля мине-
ральными продуктами обычно свободна 
от тарифов. Тогда почему страны ЕАЭС 
заинтересованы в создании различных 
ЗСТ? Согласно классическому объясне-
нию, страны заключают ЗСТ для взаим-
ного сокращения тарифов (устранения). 
Поступая так, страны предоставляют друг 
другу преференциальный доступ к рын-
кам. В настоящее время теории между-
народной торговли выделяют различные 
усложненные причины в дополнение к 
классической. По «Теории домино», фор-
мирование нового союза или углубление 
существующего создает «давление для 
вступления» в странах, не состоящих в 
союзе, в результате отклонения торгов-
ли и инвестиции, и это давление увели-
чивается по мере роста торгового блока 
(Балдвин, 1997). Последние торговые со-
глашения эволюционировали, выйдя за 
рамки импортных тарифов и квот в сторо-
ну нормативных правил и гармонизации, 
при этом усиляя компании с хорошими 
политическими связями (Родрик, 2018). 
Большинство экономистов критикуют 
преференциальные торговые соглашения 
как причину фрагментации глобальной 
экономики, что обычно ведет к отклоне-
нию торговли.  Правила происхождения, 
существующие в ЗСТ и перекрывающие-
ся ЗСТ, вызывают то, что известный эко-
номист Джагдиш Бхагвати называет «эф-
фектом миски спагетти» (Бхагвати, 1995). 
Они искажают глобальные цепочки стои-
мости и представляют собой инструмент 
для протекционизма. Соблюдать правила 
происхождения стоит дорого, поэтому 
экспортеры часто предпочитают платить 
тарифы (Фельбермайр и др., 2019). Дей-
ствительно, лишь 29% японских, 20,8% 
южно-корейских и 20% филиппинских 
экспортных компаний действовали по со-
ответствующим ЗСТ. Экспортные фирмы, 
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применяющие преференции ЗСТ в Синга-
пуре, составляют только 17,3% (Чен и Шао, 
2017). Таким образом,  похоже, что ЗСТ с 
Сингапуром традиционно направлено на 
преференциальный доступ к рынку, по-
скольку ни одно из торговых соглашений 
«нового поколения» не может служить 
важной причиной. Учитывая либераль-
ную торговую политику Сингапура, это 
соглашение показывает стремление ЕАЭС 
к либерализации и уступкам, что выгодно 
для сингапурских производителей. Суще-
ствующие низкие или близкие к нулю та-
рифы нельзя рассматривать как барьеры 
для двусторонней торговли между ЕАЭС и 
Сингапуром. Главными проблемами здесь 
являются расстояние (на что приходится 
самая значительная часть общих торго-
вых издержек) и экономические структу-
ры стран ЕАЭС. Поэтому для увеличения 
выгод от торговли страны ЕАЭС должны 
принимать во внимание следующие во-
просы при создании новых преференци-
альных торговых соглашений. 

Во-первых, есть свидетельства того, что 
преференциальные торговые соглашения 
не создаются на равных условиях и имеют 
разные мотивы (Крюгер, 1999). Поэтому 
расширение ЕАЭС должно иметь ясный 
посыл для бизнеса евразийского реги-
она о намерениях и мотивах, объясняя 
возможные выгоды для региональных 
производителей. Гарантии при возмож-
ных изменениях торговой политики, как в 
случае с Сингапуром, важны, но их недо-
статочно из-за уровня двусторонней тор-
говли, который является низким, и для не-
которых членов периодическим. Лучшая 
политика для ЕАЭС – это регионализм, 
основанный на бизнес интересах. Следует 
избегать политически мотивированные 
ЗСТ, поскольку целями любых торговых 
соглашений должны быть экономические 
выгоды. 

Во-вторых, стоит отметить, что меж-
дународная торговля может содейство-
вать промышленному росту. Евразийский 
регион нуждается в индустриализации и 
развитии производственного и сельско-
хозяйственного секторов, продукцию ко-
торых можно экспортировать на мировой 

дерінің жеңілдіктерін қолданатын экс-
порттаушы фирмалардың үлесі тек 17,3%-
ды құрайды (Чен және Шао, 2017). Осы-
лайша, Сингапурмен еркін сауда келісімі 
дәстүрлі келісімнің бірі сияқты және бұл 
келісім тауарлардың нарыққа жеңіл-
дікпен қол жеткізуін мақсат етеді, өйткені 
«жаңа буын» сауда келісімдерінің ешқай-
сысы да маңызды себеп бола алмайды. 
Сингапурдың либералды сауда саясатын 
ескере отырып, бұл келісімнен ЕЭО-ның 
ырықтандыруға және концессияларға 
дайын екенін көруге болады және бұл 
Сингапур өндірушілері үшін тиімді болып 
табылатыны сөзсіз. Төмен немесе нөл-
дік тарифтер ЕЭО мен Сингапур арасын-
дағы екіжақты сауда үшін кедергі болып 
саналмайды. Мұндағы негізгі мәселелер 
ЕЭО елдерінің ара қашықтығы (жалпы 
сауда шығындарының ең көп үлесі) мен 
экономикалық құрылымдарына қатысты 
болып отыр. Сондықтан, ЕЭО елдері са-
уда-саттықтан түскен кірісті ұлғайту үшін 
жаңа преференциялық сауда келісімдерін 
жасау кезінде келесі мәселелерді ескеруі 
қажет.

Біріншіден, барлық преференциялық 
сауда келісімдерінің бірдей еместігіне 
және олардың әртүрлі себептермен жа-
салатындығына дәлел бар (Крюгер, 1999). 
Сондықтан, ЕЭО аймақ бизнесіне одақтың 
кеңею ниеті мен уәжі туралы нақты ақпа-
рат беріп, аймақ өндірушілері үшін мүм-
кін болатын пайданы түсіндіруі керек. 
Сингапур жағдайында болғандай, сауда 
саясатындағы ықтимал өзгерістерге қаты-
сты кепілдіктер маңызды, бірақ екіжақты 
сауда деңгейінің төмендігіне байланысты 
жеткіліксіз және кейбір мүшелер үшін тек 
мерзімді сипат алуы мүмкін. ЕЭО үшін ең 
дұрысы – саясатқа негізделген еркін сауда 
келісімдерінен аулақ болып, бизнеске не-
гізделген аймақшылдық саясатын ұстану, 
өйткені кез-келген сауда келісімінің мақ-
саты экономикалық пайда болуы керек.

Екіншіден, халықаралық сауданың 
өнеркәсіптік өсуге ықпал ете алатын-
дығын атап өткен жөн. Аймақта индустри-
яландыру саясатын жүргізіп, өндірістік 
және агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 
қажет, себебі бұл салалардың өнімдерін 
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әлемдік нарыққа және ірі сауда серікте-
стерінің нарықтарына экспорттауға бо-
лады. Атап айтқанда, ЕЭО мүшелері Еу-
ропалық Одақпен сауда келіссөздеріне 
белсенді қатысуы керек. Бұл халықаралық 
сауданың білім, технология және басқа-
ру салаларына тигізетін жанама әсеріне 
байланысты өте маңызды. Шынында да, 
ғылыми-зерттеу орталықтары жақсы да-
мыған елдерден келетін импорттың ішкі 
өнімділікке үлкен әсері бар (Бекес және 
Харастоси, 2019). 

Үшіншіден, аймақтың әдетте дамыған 
индустриалды елдер бастаған жаһандық 
құн / өндіріс тізбегінің бөлігі болуы маңы-
зды. ХХІ ғасырдың сауда құрылымын түсі-
не отырып, көпұлтты және басқа да тех-
нологиялық дамыған фирмаларды тарту 
үшін жағдай жасау ЕЭО-ның өндірістік қу-
атын арттыра түспек. Сингапурмен еркін 
сауда келісімі ЕЭО-да бұл саясаттың баста-
уы бола алады. Бұл шаралар кешенді сая-
си реформаларды қажет етеді. Сондай-ақ, 
аймақтық экономикалар көпжақты сауда 
жүйесінің артықшылығын мойындауы қа-
жет. Бұл жүйе ырықтандырудың жоғары 
деңгейіне жетті және бір-бірімен қабат-
тасқан еркін сауда келісімдерінен гөрі көп 
мүмкіндіктер ашады. 
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рынок и на рынки крупнейших торговых 
партнеров. В частности, членам ЕАЭС сле-
дует быть активно вовлеченными в торго-
вые переговоры с Европейским союзом. 
Это важно из-за положительных допол-
нительных эффектов международной тор-
говли. В число этих эффектов входят транс-
фер знаний, технологий и менеджмента. 
Фактически, импорт из технологически и 
инновационно развитых стран оказывает 
дополнительное положительное влияние 
на показатели производительности стра-
ны (Бекеш и Харастоси, 2019).

В-третьих, для региона важно быть 
частью мировых цепочек добавленной 
стоимости, которые создаются индустри-
ально-развитыми странами. Понимание 
торговых моделей 21-го века и создание 
условий для привлечения транснацио-
нальных и других технологически разви-
тых компаний увеличит производствен-
ный потенциал ЕАЭС. ЗСТ с Сингапуром 
может стать отправной точкой подобной 
политики в ЕАЭС. Эти меры потребуют 
комплексных реформ. Также важно отме-
тить, что региональные экономики долж-
ны осознавать первичность многосторон-
ней системы торговли, которая достигла 
высокой степени либерализации, откры-
вая больше возможностей, чем перекры-
вающиеся ЗСТ.  

Таким образом, регионализм, основан-
ный на бизнес-интересах, направленный 
на промышленный рост и создание про-
изводственных связей путем свободной 
торговли с технологически развитыми 
странами в рамках норм многосторонней 
торговой системы может быть оптималь-
ным вариантом для Евразийского эконо-
мического союза. 
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Инициатива «Пояс и путь» (БРИ), впер-
вые объявленная председателем КНР Си 
Цзиньпином в Казахстане в 2013 году, яв-
ляется продолжением интеграции Китая 
с международным сообществом, а также 
новой моделью в китайской экономиче-
ской и внешней политике. С внедрением 
БРИ Китай стремится устранить инфра-
структурные и политические барьеры для 
торговли в Евразии. С тех пор, как Китай 
объявил о БРИ, предметом научных ис-
следований и политических отчетов были 
его геостратегические намерения и воз-
можные геоэкономические последствия. 
Однако инвестиции Китая не ограничи-
ваются транспортом и инфраструктурой, 
но также распространяются в экономи-
ческом плане на сельское хозяйство и 
пищевую промышленность стран, распо-
ложенных вдоль маршрута. Казахстан яв-
ляется крупнейшим в Центральной Азии 
получателем китайских инвестиций в эти 
сектора. Существуют совместные проек-
ты, которые начались после объявления 
БРИ, и специальные проекты, которые 
ведутся в рамках БРИ. Власти Казахстана 
быстро и положительно отреагировали 
на китайскую инициативу, включив про-
грамму развития инфраструктуры «Нурлы 
жол» («Светлый путь») на 2015–2019 годы 
в БРИ. Таким образом, при реализации 
БРИ Китай должен сделать страны реги-
она своими «союзниками», а не просто 
партнерами (Хуашен, 2014).

Во взаимной торговле Казахстан в ос-
новном экспортирует сырую нефть и ме-
таллы, тогда как Китай ввозит промыш-
ленные товары, такие как электронное 
оборудование и текстиль. Целью прави-
тельства Казахстана является содействие 

Қытай Халық Республикасының 
Төрағасы Си Цзиньпин «Белдеу және 
жол» бастамасын (БЖБ) алғаш рет 2013 
жылы Қазақстанға жасаған ресми сапары 
барысында ұсынған болатын. Бұл жобаны 
Қытайдың халықаралық қауымдастықпен 
ықпалдастық бастамаларымен қатар, 
жүргізіп жатқан экономикалық және сы-
ртқы саясатының жалғасы деуге болады. 
Қытай БЖБ-ны іске асыру арқылы Еуразия 
аймағында тап болған инфрақұрылым-
дық және саяси кедергілерді жеңуді мақ-
сат етеді. Жарияланғаннан кейін жобаға 
ғылыми қауым өкілдері қызығушылық 
танытып, оның геостратегиялық және ге-
оэкономикалық мақсаттары мен мүдде-
лерін талқылай бастады. Алайда, БЖБ ая-
сындағы Қытай инвестициялары тек көлік 
және инфрақұрылым салаларымен шек-
теліп қана қоймай, сонымен бірге бағыт 
бойындағы елдердің ауыл шаруашылығы 
және тамақ өнеркәсібі салаларын да 
қамтиды. Қазақстан Орталық Азия елдері 
арасында осы салаларға Қытайдан ең көп 
инвестиция тартқан ел болып табылады. 
Қытайлық бастама жарияланғаннан кейін 
кейбір елдер екіжақты негізде жүзеге асы-
рылған бірқатар жобаны арнайы БЖБ жо-
балары деп жариялады. Қазақстан билігі 
инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 
жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемле-
кеттік бағдарламасын БЖБ-мен үйлестіру 
идеясына бірден оң көзқарас танытты. 
Бұл ынтымақтастықты Қытай тұрғысынан 
алып қарайтын болсақ, Қытай БЖБ шең-
берінде ынтымақтасатын елдерді қолда-
ушы елдерден гөрі серіктес елдер ретінде 
қарастырады (Хуашен, 2014). 

Екі ел арасындағы сауда қатынастарын-
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экономической диверсификации и умень-
шение (чрезмерной) зависимости страны 
от нефти. Встреча премьер-министров 
Казахстана и Китая Карима Масимова и 
Ли Кэцяна в декабре 2014 года положила 
начало официальным переговорам в этой 
области. В ходе этой встречи было подпи-
сано соглашение о создании совместного 
предприятия по производству полуфа-
брикатов. На протяжении длительного 
периода двусторонних переговоров по 
сотрудничеству сельское хозяйство всегда 
было на повестке дня. Недавние догово-
ренности, достигнутые министерствами 
сельского хозяйства двух стран на Казах-
станско-китайском аграрном инвестици-
онном форуме в 2017 году, способство-
вали расширению сотрудничества в этой 
области. В результате Казахстан уже со-
гласовал требования по стандартизации 
экспорта по 17 пищевым наименованиям, 
таким как пшеница, мясо, семена овощ-
ных культур, растительное масло, мед и 
другим продуктам питания. 

Изменение ситуации с продоволь-
ственной безопасностью в Китае также 
способствовало китайским инвестици-
ям в сельское хозяйство Казахстана. По 
данным Китайского центра сельскохо-
зяйственной политики при Пекинском 
университете, общая продовольствен-
ная самообеспеченность Китая, согласно 
прогнозам, снизится с 94,5% в 2015 году 
до примерно 91% к 2025 году (Хуан и др., 
2017). В дополнение к этому, по мере ро-
ста благосостояния китайцев количество 
и качество потребляемых ими продуктов 
также растет. Высококачественные про-
довольственные и сельскохозяйственные 
товары высоко ценятся в Китае за эко-
логичность и натуральность. Кроме того, 
Китай приостановил закупки американ-
ских сельхозпродуктов во время торго-
вой войны. Эти обстоятельства привели 
к росту объема экспорта казахстанских 
продовольственных товаров в Китай. Со-
гласно данным Министерства сельского 
хозяйства Казахстана, за последние 10 лет 
в Китай было отправлено 2,1 миллиона 
тонн пшеницы. В прошлом году Казахстан 
вывез более 550,000 тонн пшеницы в Ки-
тай по сравнению с 110,400 тонн в 2015 

да Қазақстан негізінен шикі мұнай мен 
кен өнімдерін экспорттаса, Қытай тоқыма 
бұйымдары мен электронды құрылғылар 
сияқты өнеркәсіптік өнімдерді экспорт-
тайды. Қазақстан экономиканы әртарап-
тандыру арқылы мұнайға тәуелділікті 
азайту үшін түрлі елдермен сауда қатына-
старын дамытуда. Осы бағытта жасалған 
қадамдардың бірі ретінде Қазақстан және 
Қытай премьер-министрлері Кәрім Мәсі-
мов (бұрынғы премьер-министр) пен Ли 
Кэцян 2014 жылдың желтоқсан айында 
бұл салада ресми келіссөздерді бастады. 
Аталған кездесуде жартылай фабрикаттар 
мен аралық тауарлар өндірісі үшін бірле-
скен кәсіпорын құру туралы келісімге қол 
қойылды. Қазақстан мен Қытай арасын-
дағы ынтымақтастық салаларында ауыл 
шаруашылығы әрқашан күн тәртібін-
де болды. 2017 жылы Қазақстан-Қытай 
аграрлық инвестициялық форумында екі 
елдің ауыл шаруашылығы министрлік-тері 
қол жеткізген келісімдер осы саладағы 
ынтымақтастықты арттыра түсті. Нәтиже-
сінде, Қазақстан 17 түрлі азық-түлік тауар-
ларын, атап айтқанда, бидай, ет, көкөніс 
дақылдарының тұқымы, май, бал және 
басқа да азық-түлік өнімдерінің экспорты 
үшін стандарттау талаптарын орындауға 
міндеттенді.

Азық-түлік қауіпсіздігіндегі кейбір өз-
герістер Қытайдың қазақстандық ауыл 
шаруашылығына инвестицияларына да 
ықпал етті. Пекин университеті Аграрлық 
саясат орталығының мәліметінше, Қытай-
дың азық-түлікпен өзін-өзі қамтамасыз 
ету деңгейі 2015 жылғы 94,5%-дан 2025 
жылы шамамен 91%-ға дейін төмен-
дейді деп күтілуде (Хауң және т.б., 2017). 
Сонымен қатар, Қытай халқының әл-а-
уқатының жақсаруы тұтынылатын тамақ 
сапасының жоғарылауына әкелетінін де 
атап өткен жөн. Қытайда экологиялық 
таза және табиғи азық-түлік өнімдері 
жоғары сапалы өнімдер қатарына жа-
тады. Қытай мен АҚШ арасындағы сауда 
соғыстарына байланысты Қытай АҚШ-тан 
ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу-
ды тоқтатқан болатын. Бұл жағдайлар Қы-
тайға қазақстандық азық-түлік өнімдері 
экспортының ұлғаюына әкелді. Қазақстан 



91

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

Республикасы Ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігінің мәліметі бойынша, соңғы 10 
жылда Қытайға 2,1 миллион тонна бидай 
жеткізілді. Мәселен, өткен жылы Қазақстан 
Қытайға 550 мың тоннадан астам бидай 
экспорттады. Бұл көрсеткіш 2015 жылы 
110,4 мың тоннаны құраған болатын. Өсіп 
келе жатқан сұранысты қанағаттандыру 
үшін Қытайға экспорт жасайтын компани-
ялардың да саны артты. Бүгінгі таңда 105 
қазақстандық кәсіпорын Қазақстанның 
төрт аймағынан Қытайға бидай экспорттау 
құқығына ие (Исаева, 2019).

Еуропадағы қауіпсіздік және ынты-
мақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ) академиясы-
ның зерттеулері бойынша, тек екі қа-
зақстандық-қытайлық ауыл шаруашылық 
кәсіпорны ғана БЖБ жобасы ретінде тір-
келген (Аминжонов және т.б., 2019). Бірін-
шісі – Оңтүстік Қазақстанның Түркістан 
қаласында орналасқан түйе сүтін ұнтақ 
күйінде өндіретін Golden Camel Group LTD 
кәсіпорны. China Danqing Gold Land of 
Water-Saving Engineering Co. Ltd компани-
ясы аталмыш жобаға 23 миллион доллар 
бөлді. Кәсіпорынның қуаттылығы күніне 
100 тонна шұбат өңдеуге және жылына 
2,5 мың тонна дайын өнім шығаруға мүм-
кіндік береді. Бір тонна сүт ұнтағын өндіру 
үшін 16 тонна шикізат қажет. Компания 
өндіретін 1 кг сүт ұнтағы Қытай тұтынушы-
лары үшін 140 доллар тұратыны белгілі. 
Қытайда күніне 1 тонна сүт ұнтағы өн-
діріледі, сондықтан мұндай өнімдерге де-
ген жоғары сұранысты ескергенде, бұл өте 
аз көрсеткіш екенін көруге болады. Екінші 
жоба – «Жаңа Нұр» ЖШС астықты терең 
өңдеу зауыты. Жобаның жалпы құны 110 
миллион долларға бағаланады. Бұл жоба 
Қазақстанның астық өндірісі мен ішкі 
және сыртқы нарықтарға экспорты тұрғы-
сынан стратегиялық маңызға ие. 2015 
жылдан бері тағы 15 ауыл шаруашылық 
жобасы құрылған болатын, бірақ олар 
БЖБ жобалары ретінде емес, «100 нақты 
қадам» ұлт жоспары аясында жүзеге асы-
рылды. Бұл жобалардың бірі – Қазақстан-
ның солтүстік аймағында өсімдік майын 
шығаратын бірлескен кәсіпорын. Бұл 
кәсіпорын өз өнімдерін Қытайдың Шэньси 
провинциясына экспорттай бастады. Тағы 

году. На сегодня 105 казахстанских пред-
приятий зарегистрировано в Китае и име-
ют право на экспорт пшеницы из четырех 
областей Казахстана (Исаева, 2019).  

Согласно исследованию Академии 
ОБСЕ, лишь два казахстанско-китайских 
предприятия являются проектами БРИ 
(Аминжонов и др., 2019). Первое – это 
компания по производству сухого вер-
блюжьего молока Golden Camel Group 
LTD, расположенная в Туркестане на юге 
Казахстана.   Компания China Danqing 
Gold Land of WaterSaving Engineering Co., 
Ltd инвестировала 23 миллиона долларов 
в проект. Мощности позволяют перера-
ботать 100 тонн шубата (верблюжьего 
молока) в день и производить 2,500 тонн 
готового продукта в год.  Производство 
одной тонны сухого молока требует 16 
тонн сырья. Уже известно, что 1 кг сухо-
го молока, произведенного компанией, 
будет стоить 140 долларов для китайских 
потребителей. В Китае  суточное произ-
водство сухого молока составляет 1 тон-
ну, поэтому это количество крайне мало, 
учитывая постоянный и высокий спрос 
на такие продукты. Второй проект – это 
ТОО Zhana Nur, завод по глубокой пере-
работке зерна. Общая стоимость проекта 
оценивается в  110 миллион долларов. 
Проект имеет стратегическую значимость 
для Казахстана, поскольку компания про-
изводит товары для внутреннего и между-
народного рынков. Есть еще  15 сельско-
хозяйственных коммерческих проектов, 
запущенных после 2015 года, с момента 
объявления плана действий БРИ, но они 
не продвигаются под брендом БРИ. Неко-
торые из них имеют отношение к нацио-
нальной программе реформ в Казахстане 
«100 конкретных шагов». Например, со-
вместное предприятие по производству 
овощного масла в Северо-Казахстанской 
области начало экспорт своей продукции 
в китайскую провинцию Шэньси. Другой 
пример – это строительство в Восточ-
но-Казахстанской области мясоперера-
батывающего завода совместными уси-
лиями компаний EurasiaAgroHolding (Ка-
захстан) и Rifa Investment LLP (Китай). Это 
совместное предприятие также стремится 
направить свою продукцию на китайский 
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рынок.  
Китайские инвестиции в сельское хо-

зяйство представляют собой политически 
чувствительный предмет для Казахстана. 
В казахстанском обществе наблюдается 
острая чувствительность по поводу сель-
скохозяйственного сотрудничества с Ки-
таем, поскольку имеются растущие, хотя 
и часто алармистские, настроения среди 
населения по поводу использования Ки-
таем казахской земли. В 2016 году после 
массовых протестов против аренды зем-
ли китайскими сельскохозяйственными 
компаниями закон об аренде земли ино-
странцами был отклонен. С другой сторо-
ны, отсутствие прозрачности в отношени-
ях между Казахстаном и Китаем затруд-
няет правильную оценку преимуществ и 
затрат казахстанских организаций с мно-
жественными интересами. Это ведет к ро-
сту обеспокоенности по поводу возмож-
ных негативных последствий расширения 
финансовых обязательств перед Китаем 
для страны.  Признано, что казахстан-
ско-китайское сотрудничество в сельском 
хозяйстве основано на взаимовыгодном 
подходе. Тем не менее, учитывая слож-
ности, возникающие из-за разнообразия 
заинтересованных сторон (государство, 
компании и местные сообщества), было 
бы более эффективно оценивать сель-
скохозяйственное сотрудничество в рам-
ках БРИ в более прозрачных условиях. 
Однако в восприятиях казахстанско-ки-
тайского сотрудничества со стороны эли-
ты (политиков и компаний) и общества 
существуют различия. Кроме того, есть 
общая обеспокоенность по поводу воз-
можных проблем казахстанско-китайско-
го взаимодействия, связанных с корруп-
цией, загрязнением окружающей среды, 
трудовой миграцией из Китая и т.д. Таким  
образом, будучи частью БРИ, развиваю-
щийся механизм казахстанско-китайского 
сельскохозяйственного сотрудничества 
стал динамичным компонентом несырье-
вого сотрудничества и торговли. Между 
двумя странами также существует общее 
понимание того, что комплементарность 
взаимных интересов в продовольствен-
ном секторе и сельском хозяйстве со-
ставляет основу дальнейшего развития 

бір жоба – Шығыс Қазақстан облысында 
EurasiaAgroHolding (Қазақстан) және Rifa 
Investment (Қытай) компаниялары та-
рапынан салынған ет өңдеу зауытының 
құрылысы. Бұл бірлескен кәсіпорын да өз 
өнімдерін Қытай нарығына бағыттауға ты-
рысады.

Қытайдың Қазақстанның ауыл ша-
руашылығына инвестиция салуы саяси 
тұрғыдан шетін мәселе болып табылады. 
Қазақ қоғамында Қытаймен ауыл шару-
ашылығы саласындағы ынтымақтастық 
пен қытайлардың қазақ жерлерін пай-
далану мәселесі үлкен алаңдаушылық 
туғызуда. 2016 жылы Қытайдың ауыл ша-
руашылық компанияларына жерді жалға 
беруге қарсы наразылықтардан кейін 
жерді шетелдіктерге жалға беру туралы 
заң қабылданбаған еді. Екінші жағынан, 
Қазақстан мен Қытай арасындағы қа-
рым-қатынастарда ашықтықтың болма-
уы екі ел арасындағы ынтымақтастықтың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтауды біршама қиындатады. Бұл 
жағдай қоғамның Қытайға деген эконо-
микалық тәуелділіктің артуына қатысты 
алаңдаушылығын одан әрі үдете түсті. 
Қазақстан мен Қытайдың ауыл шару-
ашылығы саласындағы ынтымақтастығы 
екі ел үшін де тиімді болады деп айтуға 
болады. Алайда мүдделі тараптардың 
(үкіметтің, компаниялардың және жер-
гілікті қауымдастықтардың) бұл мәселеге 
әртүрлі көзқарас танытуы ынтымақта-
стық үшін бірқатар қиындықтар туғыза-
ды. Сондықтан, БЖБ шеңберінде ауыл 
шаруашылығы саласындағы ынтымақта-
стықтың неғұрлым айқын жағдайда жү-
зеге асырылуы бұл алаңдаушылықтар-
ды жеңуге көмектеседі. Осы орайдағы 
маңызды мәселелердің бірі – мемлекет, 
қоғам және тиісті компаниялар арасын-
да әртүрлі көзқарастар мен түсініктердің 
туындауы. Сонымен қатар, Қазақстан мен 
Қытайдың өзара әрекеттестігінде сыбай-
лас жемқорлық, қоршаған ортаның ласта-
нуы, Қытайдан еңбек көші-қоны және т.б. 
мәселелерге қатысты алаңдаушылық бар. 
Осылайша, БЖБ жобасы аясындағы серік-
тестік Қазақстан мен Қытай арасындағы 
агроөнеркәсіптік кешендегі ынтымақта-
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казахстанско-китайского сотрудничества 
в этом секторе в рамках БРИ.  
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Аральское море когда-то было чет-
вертым по величине озером в мире, но 
оно потеряло 90% объема с 1960-х годов 
из-за масштабных мероприятий по отво-
ду воды и орошению во времена СССР, 
в основном, для производства хлопка. В 
настоящее время оно представляет собой 
одну из величайших техногенных эколо-
гических катастроф, поскольку высыха-
ние моря и вызванное им опустынивание 
привели к деградации земельных ресур-
сов, ухудшению биологического разноо-
бразия и огромным социально-экономи-
ческим потерям, а также к серьезным по-
следствиям, касающимся здоровья мест-
ного населения (Миклин, 2010; Критон 
и др., 2011). В частности, пыльные бури, 
содержащие токсичные соли и вредные 
химические соединения с высохшего дна, 
нанесли вред не только прилегающим 
районам, но и территориям вплоть до 
российского арктического севера, а судо-
ходство и рыбная ловля на море, разде-
ленном на две части, Северный (Малый) 
Арал и Южный (Большой) Арал, полно-
стью прекратилось (Кумар, 2002; Конант, 
2006).

В марте 1993 года пять государств Цен-
тральной Азии учредили Международный 
фонд спасения Арала (МФСА) для борьбы 
с экологическим кризисом и устранения 
его социальных и экономических послед-
ствий. При поддержке ООН, Всемирного 
банка и стран-доноров МФСА изначаль-
но был достаточно активным, поскольку 
он отвечал за координацию националь-
ных и международных программ помо-
щи, направленных на регион Аральского 
моря. Признавая свою роль, в декабре 
2008 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию о предоставлении 
фонду статуса наблюдателя. Однако из-

Кезінде Арал  әлемдегі ең үлкен төртін-
ші көл болатын, алайда Кеңес Одағы 
тұсында негізінен мақта өсіру қажет-
тіліктеріне орай ауқымды су бұру және 
суландыру іс-шараларын жүзеге асыру 
салдарынан, ол 1960 жылдан бері өз су 
көлемінің 90%-ға  жуығын айырылды. Бұл 
қазіргі уақытта әлемдегі ең ірі техногенді 
экологиялық апаттардың бірі болып та-
былады. Себебі теңіздің құрғауы және со-
ның нәтижесінде орын алған шөлейттену 
үрдісі жер ресурстары мен биологиялық 
әр алуандылықтың бұзылуына, зор әлеу-
меттік-экономикалық шығындарға әкеліп, 
жергілікті тұрғындардың денсаулығы-
на теріс әсер етті (Миклин, 2010; Критон 
және т.б., 2011). Теңіз түбінен көтерілген 
улы тұз және зиянды химиялық қосылы-
стары бар шаңды дауылдар тек іргелес 
өңірлерге ғана емес, сондай-ақ Ресейдің 
Қиыр Солтүстігіне дейінгі жерлерге де за-
лал келтірді. Солтүстік (Кіші) Арал теңізі 
мен Оңтүстік (Үлкен) Арал теңізі болып екі 
бөлікке бөлінген теңізде жүк тасымалдау 
және балық аулау да толығымен тоқта-
тылды (Кумар, 2002; Конант, 2006).

1993 жылы наурыз айында Орталық 
Азияның бес мемлекеті экологиялық 
дағдарысты еңсеру және оның әлеумет-
тік-экономикалық салдарын жою үшін Ха-
лықаралық Аралды құтқару қорын (ХАҚҚ) 
құрды. Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ), Дү-
ниежүзілік банк және донор елдердің 
қолдауымен ХАҚҚ Арал теңізі аймағына 
бағытталған ұлттық және халықаралық 
көмек бағдарламаларын үйлестіруге жа-
уапты болып, бастапқыда айтарлықтай 
белсенді болғанын атап өткен жөн. 2008 
жылғы желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясы 
бұл қорға бақылаушы мәртебесін беру ту-
ралы қарар қабылдап, оның рөлін ресми 
түрде бекітті. Алайда, аймақтық елдер мен 

ВОЗМОЖНО ЛИ ЕЩЕ ВОССТАНОВИТЬ АРАЛЬСКОЕ МОРЕ?
АРАЛ ТЕҢІЗІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ӘЛІ ДЕ МҮМКІН БЕ?

Даурен Абен*
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за разногласий между странами региона 
и различий в их политике водопользова-
ния и управления совместные усилия по 
спасению моря, снижению экологических 
рисков и содействию устойчивому разви-
тию в бассейне Аральского моря посте-
пенно прекратились и были заменены од-
носторонними мерами (Eurasianet, 2012).

В этом отношении деятельность Ка-
захстана по возрождению Северного 
Арала была чрезвычайно успешной. В 
2005 году в партнерстве со Всемирным 
банком Казахстан построил Кокараль-
скую плотину длиной 12 км через узкий 
канал, соединяющий северную и южную 
части моря, чтобы уменьшить количество 
воды, вытекающей в Южное Аральское 
море. Наряду с запуском Коксарайского 
контррегулятора и крупномасштабным 
улучшением русла реки в нижнем бас-
сейне Сырдарьи строительство Кока-
ральской плотины позволило увеличить 
поток воды в Северное Аральское море. 
Повышение уровня воды и снижение со-
лености воды привело к восстановлению 
северной части моря, которая вернулась 
к прежним берегам на расстоянии 20 км 
от бывшего портового города Аральск, и 
к возрождению рыбной промышленно-
сти в казахстанском регионе Аральского 
моря, обеспечив рабочие места для мест-
ного населения и даже возможности для 
экспорта рыбы (Уайт, 2016).

Однако в отсутствие усилий со сто-
роны других стран региона основная 
южная часть Аральского моря продол-
жала сокращаться. Узбекистан продол-
жил использовать воду для орошения и 
не проводил активных мероприятий по 
восстановлению Южного Арала, а Таджи-
кистан был занят строительством Рогун-
ской гидроэлектростанции на реке Вахш, 
являющейся притоком реки Амударья 
(Миклин, 2010; Бологов, 2016). Туркмени-
стан запустил проект по созданию озера 
Алтын Асыр (Золотой век) в пустыне Ка-
ракум, забирая воду бассейна Амударьи, 
тогда как Кыргызстан в 2016 году объявил 
о прекращении своего участия в деятель-
ности МФСА, поскольку организация «не 
учитывает гидроэнергетические аспекты 

олардың суды пайдалану және басқару 
саясаттары арасындағы келіспеушіліктер 
салдарынан теңізді құтқару, экологиялық 
қауіптерді азайту және Арал теңізі бас-
сейнінде орнықты дамуға жәрдемдесу 
жөніндегі бірлескен күш біртіндеп жой-
ылып, оның орнына біржақты шаралар 
қабылдана бастады (Eurasianet, 2012).

Осыған байланысты Қазақстанның 
Солтүстік Арал теңізін жандандыру жөнін-
дегі қызметі ең табысты болды. 2005 жылы 
Қазақстан Дүниежүзілік банкпен серіктесе 
отырып, оңтүстік Арал теңізіне құйылатын 
су көлемін азайту үшін теңіздің солтүстік 
және оңтүстік бөліктерін байланыстыра-
тын тар арна бойынша ұзындығы 12 км 
болатын Көкарал бөгетін салды. Көксарай 
контррегуляторын салу және Сырдария 
өзенінің төменгі бассейніндегі өзен арна-
сында ауқымды жақсарту жұмыстарымен 
қатар, Көкарал бөгеті Солтүстік Арал 
теңізіне су ағынын арттыруға мүмкіндік 
берді. Су деңгейінің жоғарылауы және 
су тұздылығының төмендеуі қазіргі жаға-
лауы Арал қаласынан 20 км қашықтықта 
жатқан теңіздің солтүстік бөлігін қалпына 
келтіруге және Қазақстанның Арал теңізі 
аймағында балық шаруашылығын жан-
дандыруға септігін тигізді деуге болады. 
Бұл өз кезегінде жергілікті халықты жұ-
мыспен қамтамасыз етіп, балық өнімдерін 
экспорттауға мүмкіндіктер туғызды (Уайт, 
2016).

Алайда аймақтағы басқа елдер бұл 
мәселе бойынша жеткілікті дәрежеде 
әрекет етпегендіктен, Арал теңізінің негіз-
гі оңтүстік бөлігі тартыла берді. Өзбекстан 
суландыру үшін өзен алқаптарын пайда-
лануды жалғастырды және Оңтүстік Арал 
теңізін қалпына келтіру бойынша белсен-
ді жұмыс жүргізбеді. Ал Тәжікстан Амуда-
рия өзенінің ағысы – Вахш өзенінде Рогун 
су электр станциясын салу жұмыстарымен 
айналысты (Миклин, 2010; Бологов, 2016). 
Түрікменстан Әмудария өзені бассейнінен 
су тартып, Қарақұм шөлінде Алтын Асыр 
көлін құру туралы жобаны іске қосса, Қы-
рғызстан 2016 жылы ұйым «суды пайда-
ланудың гидроэнергетикалық аспектілері 
мен жеке Орталық Азия мемлекеттерінің 
қажеттіліктерін ескермегендіктен» ХАҚҚ-
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водопользования и потребности отдель-
но взятых государств Центральной Азии» 
(Silkroadnews.org, 2016).

Поэтому встречу глав государств-осно-
вателей МФСА, включая главу Кыргызста-
на, который участвовал в качестве почет-
ного гостя, состоявшуюся в Туркменбаши 
24 августа 2018 года, можно рассматри-
вать как настоящий прорыв. Это была 
первая подобная встреча после апрель-
ского саммита, проведенного в Алматы в 
2009 году, и есть основания надеяться, что 
она придаст импульс возобновленному 
региональному сотрудничеству по про-
блеме Аральского моря. В соответствии 
с совместным коммюнике, принятым по 
завершении саммита, стороны подтвер-
дили свою приверженность предыдущим 
решениям о совместном и интегрирован-
ном управлении и рациональном исполь-
зовании водных ресурсов, а также охране 
окружающей среды в бассейне Арала, 
с учетом интересов всех стран региона, 
основываясь на принципах добрососед-
ства и взаимного уважения. Региональ-
ные лидеры подчеркнули сходство своих 
подходов к решению общих водных, эко-
логических и социально-экономических 
проблем, связанных с кризисом Араль-
ского моря, подчеркнули необходимость 
принятия согласованных мер и отметили 
важность разработки четвертого этапа 
программы помощи странам бассейна 
Аральского моря. Они также поддержали 
инициативу Туркменистана по принятию 
специальной программы ООН для стран 
бассейна Аральского моря, которая при-
звана обеспечить комплексный подход к 
решению кризиса Аральского моря при 
широком участии всех заинтересованных 
сторон (Алтынсарина, 2018).

МФСА в текущем формате неэффекти-
вен, поэтому президенты пяти стран вы-
разили готовность улучшить организаци-
онную структуру и правовые рамки фон-
да, чтобы создать действенный и устой-
чивый институциональный механизм, 
способный оперативно реагировать на 
возникающие вызовы. Он должен также 
полностью обеспечить взаимовыгодное 
сотрудничество при реализации регио-

ның іс-шараларына қатысуын тоқтататы-
нын мәлімдеді (Silkroadnews.org, 2016).

Алайда, 2018 жылдың 24 тамызында 
Түрікменбашыда өткен және Қырғызстан 
президенті құрметті қонақ ретінде қа-
тысқан ХАҚҚ құрылтайшы мемлекеттері 
басшыларының саммиті үлкен серпіліс 
әкелді деуге болады. 2009 жылдың сәуір 
айында Алматыда өткен саммиттен бері 
алғаш рет ұйымдастырылған кездесу Арал 
теңізі мәселесінде аймақтық ынтымақта-
стықты жаңартуға серпін береді деген үміт 
бар. Саммит нәтижесінде қабылданған 
бірлескен коммюникеге сәйкес, тараптар 
аймақтағы барлық елдердің мүдделерін 
ескере отырып және тату көршілік пен 
өзара құрмет қағидаттарына сүйене оты-
рып, Арал теңізі бассейнінде бірлескен 
кешенді басқару, су ресурстарын ұтымды 
пайдалану және қоршаған ортаны қорғау 
туралы бұрынғы шешімдерге өздерінің 
міндеттемелерін растады. Аймақ елдерінің 
басшылары Арал теңізі дағдарысына бай-
ланысты ортақ су мәселелері мен басқа да 
экологиялық және әлеуметтік-экономика-
лық мәселелерді шешу әдістерін үйлестіру 
керек екенін және бір-бірімен келісілген 
шараларды қабылдау қажеттігін атап өтіп, 
Арал теңізі бассейніндегі елдерге көмек 
көрсету бағдарламасының төртінші ке-
зеңін дамыту маңыздылығына назар ау-
дарды. Сондай-ақ, тараптар Түрікменстан-
ның Арал теңізі бассейніндегі елдер үшін 
арнайы БҰҰ бағдарламасын қабылдау ту-
ралы бастамасын да қолдады. Бағдарлама 
барлық мүдделі тараптардың қатысуымен 
Арал теңізі дағдарысын шешудің кешенді 
әдісін ұсынуға бағытталған (Алтынсарина, 
2018).

ХАҚҚ өзінің қазіргі форматында тиімді 
құрылым болып табылмайды, сондықтан 
бес елдің президенттері жаңа сын-қа-
терлерге уақтылы жауап беретін тиімді, 
әрі тұрақты институционалды тетікті құру 
мақсатында қордың ұйымдастырушылық 
құрылымы мен құқықтық базасын одан 
әрі жетілдіруге дайын екендігін білдірді. 
Бұл құрылым мен база, сондай-ақ, Арал 
теңізін құтқаруға, Арал теңізі бассейнін 
экологиялық сауықтыруға және су ресур-
старын кешенді пайдалану мен қорғауға 
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нальных проектов и программ, направ-
ленных на спасение Арала и экологиче-
скую реабилитацию его бассейна, а также 
на комплексное водопользование и охра-
ну водных ресурсов. Для решения этого 
вопроса была создана региональная ра-
бочая группа, и следующая ее встреча со-
стоится в Туркменистане в мае 2019 года.

Пока рано утверждать, что перезагруз-
ка обязательств государств Центральной 
Азии по сотрудничеству в спасении Арала 
даст ощутимые результаты. В настоящее 
время Казахстан за свой счет выполняет 
второй этап проекта по урегулированию 
русла Сырдарьи и сохранению северной 
части Аральского моря, что позволит под-
вести Северный Арал ближе к Аральску 
(Миклин и Уайт, 2018). Узбекистан при-
нял программу развития Аральского ре-
гиона на 2017-2021 годы, направленную 
на улучшение социально-экономической 
обстановки в районах страны, пострадав-
ших от экологической катастрофы (Радио 
cвобода, 2017). Узбекская сторона также 
выполняет масштабную высадку саксау-
ла и других солеустойчивых растений на 
высохшем дне Южно-Аральского моря, 
которое теперь называется Аралкум, для 
предупреждения пыльных бурь и частич-
ного восстановления местной флоры и 
фауны (Кобил и Харрис, 2018). В то же 
время другие страны региона должны 
продемонстрировать свое желание вне-
сти вклад в решение проблемы Арала. На 
сегодняшний день Таджикистан и Туркме-
нистан продолжают осуществлять свои 
амбициозные проекты, такие как Алтын 
Асыр и Рогун, тогда как Кыргызстану еще 
предстоит полностью восстановить свое 
участие в МФСА. 

Аральское море в теории можно вер-
нуть в прежние границы, но в реальной 
ситуации это потребует вложения сотен 
миллиардов долларов и безоговорочной 
поддержки не только государств Цен-
тральной Азии, но и всего мирового со-
общества. Вместо того, чтобы тратить ре-
сурсы на такую тщетную цель, региональ-
ные правительства должны сконцентри-
роваться на уменьшении существующего 
и возможного негативного воздействия 

бағытталған өңірлік жобалар мен бағдар-
ламаларды жүзеге асыруда өзара тиімді 
ынтымақтастықты қамтамасыз етуі тиіс. 
Бұл мәселені шешу үшін аймақтық жұмыс 
тобы құрылды, оның келесі кездесуі 2019 
жылдың мамыр айында Түрікменстанда 
өтеді.

Орталық Азия мемлекеттерінің Аралды 
құтқару жөніндегі ынтымақтастық бойын-
ша міндеттемелерін қайта жаңарту нақты 
нәтижелер әкелетіні туралы айтуға әлі 
ерте. Қазіргі уақытта Қазақстан Сырдария 
өзенінің арнасын реттеу және Солтүстік 
Арал теңізін Арал қаласына жақындатуға 
мүмкіндік беретін теңіздің солтүстік бөлі-
гін қалпына келтіруге арналған жобаның 
екінші кезеңін өз есебінен жүзеге асыруда 
(Миклин және Уайт, 2018). Өзбекстан бол-
са елдің экологиялық апатқа ұшыраған 
аймақтарында әлеуметтік-экономикалық 
жағдайды жақсартуға бағытталған «2017-
2021 жылдарға арналған Арал аймағын 
дамыту бағдарламасын» қабылдады 
(Азаттық радиосы, 2017). Бұған қоса, өзбек 
тарапы шаңды дауылдарды болдырмау 
және жергілікті флора мен фаунаны ішіна-
ра қалпына келтіру үшін бүгін Аралқұм 
деген атпен белгілі Оңтүстік Арал теңізінің 
құрғап қалған түбінде сексеуіл және басқа 
тұзға төзімді өсімдіктерді жаппай отырғы-
зуда (Кобил және Харрис, 2018). Сонымен 
бірге, басқа да аймақтық елдер Арал теңізі 
мәселесін шешуге өз үлестерін қосуға 
дайын екендігін көрсетуі қажет. Қазіргі 
таңда Тәжікстан мен Түрікменстан «Ал-
тын Асыр» және «Рогун» сияқты ірі жоба-
ларын жүзеге асыруды жалғастыр жатса, 
Қырғызстан ХАҚҚ-қа қатысуын қайта қал-
пына келтіру үстінде.

Теориялық тұрғыдан Арал теңізін 
бұрынғы қалпына қайтаруға болады, 
бірақ іс жүзінде бұған Орталық Азия мем-
лекеттерінен ғана емес, сондай-ақ бүкіл 
әлемдік қоғамдастықтың сөзсіз қолдауы 
мен жүздеген миллиард доллар қажет. 
Аймақтық үкіметтер осыншалықты қиын 
мақсаттарға ресурстар жұмсаудың ор-
нына Арал теңізі дағдарысының қазіргі 
және ықтимал теріс әсерін төмендетуге 
бағытталған әрекеттерге көңіл бөлгендері 
жөн. Қызметтерін жақсырақ үйлестіріп 
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Аральского кризиса. В интересах всех 
стран региона смягчить его последствия 
посредством лучшей координации сво-
ей деятельности и осуществления прак-
тики ответственного водопользования и 
управления, основанных на лучших при-
мерах, которые можно встретить в транс-
граничных водных бассейнах мира.
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ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

15 марта 2019 года пошел девятый 
год гражданской войны в Сирии, кото-
рая началась после того, как сирийские 
вооруженные силы применили жесткую 
силу для подавления протестующих, тре-
бующих отставки президента Башара 
Асада. Эскалация конфликта между пра-
вительством и оппозиционными силами 
превратила страну в одно большое поле 
битвы, заставившее миллионы сирийцев 
покинуть свои дома. В настоящее время 
13,2 миллиона человек, или 60% от до-
военного населения страны, по оценкам 
2011 года, являются вынужденными ми-
грантами, из них 6,6 миллиона человек 
мигрировали внутри страны в более без-
опасные районы Сирии, 5,68 миллиона 
человек ищут убежища за рубежом, и 
около 1 миллиона нелегально мигриро-
вали в Европу (УВКБ, 2019). Война в Си-
рии спровоцировала один из крупнейших 
миграционных потоков в истории после 
второй мировой войны. Согласно данным 
Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по делам беженцев, 
по состоянию на март 2019 года, боль-
шинство сирийцев, бежавших за границу, 
ищет убежище в соседних странах, при-
чем Турция берет на себя ведущую роль, 
поскольку она приняла 3,651,635 человек, 
за ней следуют Ливан, Иордания, Ирак и 
Египет с 946,291, 670,238, 253,085, 132,165 
человек, соответственно (УВКБ, 2019).

Хотя конфликт начался в 2011 году, чис-
ло миграционных потоков достигло свое-
го пика в 2015 году, поскольку многие си-
рийские мигранты достигли европейской 
территории по маршруту «Турция-Гре-
ция». Большинство прибытий произошло 
в период с 2015 по апрель 2016 года, и в 

2019 жылдың 15 наурызында Сирияда 
Башар Асадтың отставкаға кетуін талап 
еткен шерушілерге қарсы шабуылдың 
себебінен азаматтық соғыстың басталға-
нына 9 жыл толды. Үкімет пен оппозиция 
күштерінің арасындағы қақтығыстың кү-
шеюі миллиондаған сириялықтардың елді 
тастап кетуіне мәжбүрледі. Қазіргі таңда 
13,2 миллион адам немесе соғысқа дейінгі 
2011 жылғы халық санының 60%-ы қоныс 
аударған. Соның ішінде 6,6 миллион Си-
рияның қауіпсіз аймақтарына көшірілсе, 
5,68 миллионы босқын ретінде шетелден 
баспана іздеген және 1 миллионға жуық 
тұрғын Еуропаға заңсыз көшіп кеткен 
(БҰҰ БЖКБ, 2019). Сириядағы соғыс ІІ Дү-
ниежүзілік соғыстан кейінгі тарихтағы ең 
үлкен көші-қон ағынының орын алуына 
себеп болды. Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы Ко-
миссарының мәліметтері бойынша, 2019 
жылдың наурыз айынан бастап, шетелге 
қоныс аударған сириялықтардың басым 
көпшілігі көрші елдерден баспана ізде-
ген. Түркия 3,651,635 адамды қабылдаса, 
Ливан сәйкесінше 946,291 адам, Иорда-
ния 670,238, Ирак 253,085 және Мысыр 
132,165 адам қабылдаған (БҰҰ БЖКБ, 
2019).

2011 жылы қақтығыс басталғанымен, 
көптеген сириялық мигранттардың Түр-
кия-Грекия бағытымен Еуропаға жетуі 
себебінен көші-қон ағынының саны 2015 
жылы ең жоғары деңгейге жетті. Еуропаға 
көшіп келушілердің басым бөлігі 2015 
жылдан бастап 2016 жылдың сәуіріне 
дейінгі уақыт аралығында 856,723 адамды 
құраған (БҰҰ БЖКБ, 2019). Тұрақты емес 
көші-қон ағымдарын тоқтату үшін Еуропа 
Одағы (ЕО) мен Түркия көптеген келіссөз-
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Европу прибыло 856,723 человека. Что-
бы обуздать нерегулярный миграцион-
ный поток, Европейский Союз и Турция 
провели многочисленные переговоры и, 
наконец, заключили соглашение, направ-
ленное на сокращение миграционного 
потока от турецких берегов до греческих 
границ и обмен мигрантами в соответ-
ствии с Соглашением о беженцах между 
Турцией и ЕС от 19 марта 2016 года (УВКБ, 
2019). После начала сделки турецкие вой-
ска усилили контроль над берегами стра-
ны, что сразу же сказалось на незаконных 
въездах в Грецию по маршруту Турци-
я-Греция, число которых значительно со-
кратилось (Европейская комиссия, 2019).

Из-за закрытия основного артериаль-
ного пути в Европу мигранты перемести-
лись в более опасное направление «Ли-
вия-Италия», которое также называют 
маршрутом Центрального Средиземно-
морья. Им нужно пройти через Ливию, 
еще одну страну, охваченную конфлик-
том, которая переживает свою вторую 
гражданскую войну за десятилетие. По-
мимо проблем нестабильности в Ливии, 
маршрут Центрального Средиземного 
моря также предполагает более опасное 
морское путешествие по сравнению с 
маршрутом Восточного Средиземномо-
рья. Это связано с большим расстоянием 
и использованием небольших надувных 
лодок, к которым прибегают, чтобы не 
попадаться на глаза военно-морских па-
трулей ливийских и итальянских войск. 
Следовательно, показатели смертности 
на этом маршруте выше (Риeгерт, 2017). 
Например, в 2016 году 4,578 человек 
были зарегистрированы как погибшие 
или пропавшие без вести в центральной 
части Средиземного моря, в то время как 
для Восточного Средиземноморья этот 
показатель составлял 441 человек. В свя-
зи со значительным сокращением числа 
прибывших по обеим частям Средизем-
ного моря в 2018 году число погибших и 
пропавших без вести также сократилось 
до 1,279 человек в центральной части и 
187 человек в восточной части Средизем-
ного моря (УВКБ, 2019).

Существует ряд причин сокращения 

дер жүргізіп, нәтижесінде 2016 жылдың 
19 наурызында түрік жағалауынан Гре-
кия шекарасына дейін көші-қон ағынын 
азайтуға және мигранттарды алмасты-
руға бағытталған Түркия-ЕО Босқындар 
келісіміне қол жеткізді (БҰҰ БЖКБ, 2019). 
Мәміле күшіне енгеннен кейін түрік билі-
гі босқындардың Грекияға Түркия-Грекия 
бағыты арқылы заңсыз жетуіне көмекте-
сетін Түркия жағалауларын бақылауды 
күшейтіп, келушілердің саны айтарлықтай 
қысқарды (Еуропалық комиссия, 2019). 

Еуропаға қарай негізгі бағыттың жа-
былуына байланысты мигранттар Орта-
лық Жерорта теңізі маршруты ретінде 
белгілі, басқаларынан қауіптірек Ливи-
я-Италия бағытына бет бұруға мәжбүр 
болды. Олар бір онжылдық ішінде екінші 
азаматтық соғысты бастан өткеріп жатқан 
қақтығыс ішіндегі басқа бір ел – Ливияны 
кесіп өтуге тиіс жағдайға қалды. Ливия-
дағы тұрақсыздық мәселесінен бөлек, Ор-
талық Жерорта теңізі бағытындағы теңіз 
жолдары Шығыс Жерорта теңізі жолда-
рымен салыстырғанда қауіптірек болып 
табылады. Бұл қауіп Ливия мен Италия 
әскери күштерінің теңіз флоты патруль-
дерінің құрығына ілінбеу үшін кішкене 
үрмелі қайықтарды қолдануына және 
қашықтықтың ұзақ болуына байланы-
сты (Риегерт, 2017). Сол себептен де осы 
бағыт бойынша өлім жағдайы көбірек 
орын алады. Мәселен, 2016 жылы Орта-
лық Жерорта теңізінде 4,578 адам өлді 
немесе із-түссіз жоғалды деп тіркелсе, 
Шығыс Жерорта теңізі бағытындағы бұл 
көрсеткіш 441 адамды құраған. Жерорта 
теңізінің екі жағалауы арқылы 2018 жылы 
келушілердің саны айтарлықтай төмен-
деуіне байланысты, өлген және жоғалған 
адамдардың саны Жерорта теңізінің Ор-
талық бөлігіне дейін 1,279 адамға, Шығыс 
бөлігінде 187 адамға төмендеген (БҰҰ 
БЖКБ, 2019).

Ливия - Италия бағыты бойынша 
келушілер санының азаюына бірқатар 
себептерді атап өтуге болады. Біріншіден, 
екі ел арасындағы көші-қон ағынын шек-
теуге қатысты екіжақты ынтымақтастық 
белгілі бір нәтиже берді. Италия үкіметі 
ливиялық жағалау күштерін күшейту, 
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босқындар лагерлерін құру және заң-
сыз көші-қон ағындарын азайтуға бағыт-
талған жұмыстарды нығайту үшін Ливия 
тарапына 220 миллион евро аудару ту-
ралы шешім қабылдады. Егер босқындар 
Ливияның жағалау суларында қолға түс-
се, олар Ливияға қайтарылады, ал егер 
олар халықаралық суларда ұсталса ха-
лықаралық заңдарға сәйкес олар Итали-
яға қайтарылуы керек (Мерелли, 2017). 
Алайда, көші-қон ағынын төмендетуге 
негізгі ықпал, Триполи үкіметінің Ливи-
ядағы адам контрабандасының негізгі 
орталықтарының бірі болып табылатын 
Сабрата қаласының бас контрабандашы-
ларының бірі әл-Амму (Аға) деген атпен 
белгілі әл-Даббашимен келісімге келуінен 
кейін артты. Мәміле жасалғаннан кейін, 
Италияға келгендер саны 2017 жылдың 
маусым айындағы 22,993-тен алты есе-
ге төмендеп, 2017 жылдың тамызында 
3,914-ке жетті, келесі айларда бұл көр-
сеткіш 1,000 адам шамасында тұрақталды 
(Элумами, 2017; БҰҰ БЖКБ, 2019).  

Соңғы кезде Еуропа жеріне заң-
сыз жолмен қоныс аударуға тырысқан 
босқындар Еуропаға жету үшін бір бағыт-
ты екіншісіне өзгертуге мәжбүр болды. 
Сонымен қатар, олардың әрекеттері 
көптеген еңбек мигранттары мен кедей-
шіліктен қашқан адамдарға Ливия-Ита-
лия бағытындағы заңсыз жолмен Еуро-
паға жетуді сынап көруге мүмкіндік берді. 
Алайда, Түркия-ЕО және Ливия-Италия 
келісімдері заңсыз мигранттар үшін негізгі 
бағытты бөгеп, оларды әр түрлі жолдарға 
бағыттады, бірақ заңсыз көші-қон мәсе-
лесін не тоқтата алмады, не шеше алмады.

Гибралтар арқылы Еуропаға жетуді 
көздеген мигранттар үшін негізгі бағыт-
тардың бірі – Испания. 2018 жылы Испа-
нияға бас сауғалағандар саны 58,569-ға 
жетті, бұл 2017 жылға қарағанда 36,466 
адамға немесе 2,6 есе көп. Тағы бір бағыт 
– Грекияны кіру нүктесі ретінде пайдала-
нып, Балқан елдері арқылы Еуропаның 
Батыс бөлігіне жетуге тырысу. Қаңтар 
2017-2019 жж. кезеңінде транзиттік елдер 
тарапынан ұсталған заңсыз мигранттарға 
қатысты көрсеткіштерге сәйкес, Хорватия 
мен Босния және Герцеговинада тұтқын-

числа прибывающих по маршруту «Ли-
вия-Италия». Во-первых, сработало дву-
стороннее сотрудничество по обузданию 
миграционного потока. Правительство 
Италии одобрило трансферт 220 миллион 
евро ливийской стороне в целях укрепле-
ния ливийских прибрежных сил, строи-
тельства лагерей беженцев и активизации 
усилий, направленных на сокращение по-
тока нелегальной миграции. Если бежен-
цев поймают в ливийских прибрежных 
водах, они будут возвращены в Ливию, но 
если они будут пойманы в международ-
ных водах, то, согласно международным 
законам, их нужно будет доставить в Ита-
лию (Мерелли, 2017). Тем не менее, ос-
новное влияние на уменьшение миграци-
онного потока произошло, когда прави-
тельство Триполи договорилось с Аль-Да-
ббаши, также известным как Аль-Амму 
(Дядя), главным контрабандистом в горо-
де Сабрата, который является одним из 
основных локаций для контрабандистов 
людьми в Ливии. Данные сразу после 
сделки показывают, что число прибытий 
в Италию сократилось почти в шесть раз с 
22,993 в июне 2017 года до 3,914 в августе 
2017 года и стабилизировалось на отмет-
ке около 1,000 человек в последующие 
месяцы (Элумами, 2017; УВКБ, 2019).

Во всей недавней истории миграции 
в Европу беженцы, которые хотели неле-
гально добраться до европейской терри-
тории, были вынуждены менять маршру-
ты. В то же время их попытки также ука-
зали возможности для многих трудовых 
мигрантов и людей, бегущих от нищеты, 
попытаться самим достичь Европы неза-
конными путями, что произошло в случае 
маршрута «Ливия-Италия». Однако сдел-
ки между Турцией и ЕС и между Ливией 
и Италией перекрыли основное место 
назначения для нелегальных мигрантов 
и пустили в разных направлениях, но не 
остановили и не решили проблему неле-
гальной миграции.

Одним из текущих основных маршру-
тов является Испания, по которому ми-
гранты стремятся попасть в Европу через 
Гибралтар. В 2018 году в Испанию при-
было 58,569 человек, что на 36,466 че-
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ловек, или в 2,6 раза больше, чем в 2017 
году. Другой известный маршрут – снова 
использовать Грецию в качестве пункта 
входа и через балканские страны попы-
таться добраться до западной части Евро-
пы. Цифры зафиксированных задержаний 
нелегальных мигрантов на территории 
транзитных стран за период с января 2017 
по январь 2019 годов показывают, что в 
Хорватии и Боснии и Герцеговине наблю-
дается самый быстрый рост. Число аре-
стов выросло с 225 человек в январе 2017 
года до 731 человека в январе 2019 года 
для Хорватии, в то время как для Боснии и 
Герцеговины эти цифры составляют 237 и 
711 человек, соответственно. Кроме того, 
эти цифры в Сербии, Словении, Северной 
Македонии и Черногории также росли на 
протяжении многих лет (УВКБ, 2019).

Принимая во внимание тот факт, что 
основная часть нелегальных миграцион-
ных потоков проходит через Центральное 
Средиземное море, основным пунктом 
назначения сирийских беженцев является 
Италия, которая закрыла свои порты для 
гуманитарных спасательных судов НПО. 
Например, итальянские власти отказались 
принять в своих портах корабль Aquarius, 
который перевозил 629 мигрантов. Это 
событие создало еще одну проблему, 
поскольку показало необходимость си-
стемного подхода к приему нелегаль-
ных мигрантов, прибывающих в порты 
стран-членов Европейского Союза (Кирх-
гесснер и др., 2018). Тем не менее, в июне 
2018 года Испания приняла это судно в 
порту Валенсии. Однако из-за смещения 
миграционного потока из Италии в Испа-
нию отношение испанского правитель-
ства к подобным инцидентам измени-
лось. Можно сказать, что быстрое увели-
чение числа прибывающих в Испанию по 
гибралтарскому маршруту и результаты 
выборов в мае 2019 года окажут влияние 
на решения испанского правительства.   
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1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

Гражданской войне в Сирии между 
режимом и оппозиционными силами по-
шел уже девятый год в марте 2019 года; 
она заставила 13 миллионов сирийцев 
покинуть свои дома и мигрировать за гра-
ницу или в безопасные районы страны. 
Согласно данным Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ ООН), по состоя-
нию на 13 июня 2019 года 5,635,301 чело-
век ищут убежища за границей, в основ-
ном в соседних странах, при этом Турция 
лидирует, поскольку она приняла 64,1%, 
или 3,614,108 человек. Остальные бежен-
цы находятся в Ливане (935,454 челове-
ка), Иордании (664,330 человек), Ираке 
(252,983 человека) и Египте (132,713 че-
ловек). Кроме того, 6,6 миллиона человек 
переехали в пределах страны, и пример-
но 1 миллион беженцев достигли Европы, 
по большей части нелегальным путем 
(УВКБ, 2019).

Благодаря своей политике открытых 
дверей Турция приветствовала сирийских 
беженцев, которые начали прибывать в 
2011 году после того, как сирийское пра-
вительство силой подавило гражданские 
протесты, что привело к гражданской во-
йне. В то время как некоторые беженцы 
решили продолжить свой путь в Европу 
нелегальным путем, большинство посе-
лились в лагерях, созданных турецким 
правительством. Следует отметить, что до 
настоящего времени Анкара потратила 
более 37 миллиардов долларов на ока-
зание гуманитарной помощи сирийским 
беженцам с 2011 года, что более чем в 17 
раз превышает объем, полученный этой 
страной от Европейского союза (2,1 мил-
лиарда евро) (Iletisim.gov.tr, 2019). Однако 

2019 жылдың наурыз айында Сирия-
дағы режим мен оппозиция арасындағы 
азаматтық соғыстың басталғанына тоғыз 
жыл толды. Бұл соғыс салдарынан шама-
мен 13 миллион сириялық өз үйлерін та-
стап, шетелге немесе ел ішіндегі қауіпсіз 
аймақтарға қоныс аударуға мәжбүр бол-
ды. Біріккен Ұлттар Ұйымының Босқын-
дар істері жөніндегі Жоғарғы Комиссары 
басқармасының (БҰҰ БЖКБ) мәліметтері 
бойынша, 2019 жылдың 13 маусымында 
көбінесе көрші елдерге бас сауғалаған 
босқындардың саны 5,635,301 адамға 
жетті. Бұл елдердің арасында 3,614,108 
яғни 64,1% босқынды қабылдаған Түр-
кия елі көш бастап келеді. Босқындардың 
қалған бөлігі Ливан (935,454 адам), Иор-
дания (664,330 адам), Ирак (252,983 адам) 
және Мысыр (132,713 адам) елдеріне бас 
сауғалаған. Сонымен қатар, 6,6 миллион 
сириялық ел ішіндегі басқа аймақтарға 
көшсе, босқындардың шамамен 1 мил-
лионы негізінен заңсыз жолмен Еуропаға 
жетті (БҰҰ БЖКБ, 2019).

«Ашық есік» саясатын ұстанған Түр-
кия Сирия үкіметінің азаматтық нараз-
ылық күштерін басып-жаншуынан кейін 
туындаған азаматтық соғыстан қашқан 
сириялық босқындарды 2011 жылдан 
бері қабылдап келеді. Кейбір босқындар 
Еуропаға заңсыз жолмен жетуге тырысса, 
көпшілігі түрік үкіметі құрған босқындар 
лагерьлеріне қоныстануды жөн санай-
ды. 2011 жылдан бері Анкара сириялық 
босқындарға гуманитарлық көмек көр-
сету үшін 37 миллиард доллардан астам 
қаражат жұмсады, бұл Еуропа одағы Түр-
кияға жіберген 2,1 миллиард еуродан 17 
есе артық екенін ерекше атап өткен жөн 
(Iletisim.gov.tr, 2019). Дегенмен, қақтығыс 

СИРИЙСКИЕ МИГРАНТЫ В ТУРЦИИ: 
ОТ ГОСТЕЙ ДО ПОСЕЛЕНЦЕВ

ТҮРКИЯДАҒЫ СИРИЯЛЫҚ МИГРАНТТАР: 
ҚОНАҚ БОЛУДАН ҚОНЫСТАНУҒА ДЕЙІН

Женгизхан Жаналтай *

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. cengizhancnlt@gmail.com 



112

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

күшейе түскен сайын көші-қон ағыны да 
күрт өсті деуге болады. Бұл жағдай түрік 
үкіметінің Сириядан келген босқындар-
дың үлкен ағынына байланысты туын-
даған ұйымдастырушылық және бюро-
кратиялық мәселелер бойынша баламалы 
және жылдам шешім қабылдауын талап 
етті.

Нәтижесінде, түрік үкіметі осы мәсе-
лелерді шешу үшін пана беру тәртібіне 
бірқатар өзгерістер енгізу жөнінде шешім 
қабылдады. 1951 жылғы Босқындар мәр-
тебесі туралы конвенция мен оның 1967 
жылғы Хаттамасы шығу тегі бойынша еу-
ропалық және түрік тобының адамдарына 
ғана Түркияны паналауға рұқсат береді. 
Осылайша, ереже аясындағы географи-
ялық шектеулер сириялықтарды қамты-
майтындықтан оларға уақытша мәрте-
бе берілді. 2013 жылы түрік үкіметі 1994 
жылғы Бассауға беру туралы ережені 
Шетелдіктер мен халықаралық қорғау 
туралы кешенді заңмен жаңартты және 
елдегі көші-қонды басқаруға жауапты ор-
ган ретінде Көші-қон басқармасын құрды 
(Ичдуйгу, 2015).

Осылайша, Шетелдіктер мен халықара-
лық қорғау туралы заң қабылданғаннан 
кейін пана берудің шарттары жақсарды. 
Алайда жаңа ережелер енгізілгеніне қара-
мастан, кейбір мәселелер әлі де шешімін 
тапқан жоқ. Мысалы, жаңа заң бойынша 
сириялықтарға уақытша босқын мәрте-
бесіне байланысты жұмыс істеуге рұқсат 
берілмейді. Өйткені еңбек нарығына қа-
тысты жаңа өзгерістер тек қана жоғары 
білікті шетелдіктер мен елде ұзақ уақыт 
бойы тұрып келе жатқан босқындарға 
жұмыс істеу құқығын береді. 2016 жылы 
қаңтарда шығарылған Уақытша құқықтық 
мәртебе берілген шетелдіктерге жұмысқа 
орналасуға рұқсат беру туралы ережені 
енгізген соң оларға Түркияда заңды түрде 
жұмыс істеуге мүмкіндік берілді (Кадкой & 
Каймаз, 2017; Ичдуйгу, 2016).

Қазіргі уақытта сириялық босқындар-
дың басым бөлігі негізінен елдің оңтүстігі 
мен Ыстамбұл, Измир және Анкара сияқты 
ірі қалаларда тұрады. Егер олар босқын-
дарға арналған лагерлерден тыс жерде 
өмір сүргілері келсе, өз отбасыларының 

с эскалацией конфликта число прибыва-
юших резко возросло, и лагеря столкну-
лись с трудностями при приеме такого ко-
личества беженцев. Массовые потоки из 
Сирии создали организационные и бюро-
кратические проблемы, которые требова-
ли от турецкого правительства альтерна-
тивных и быстрых решений.

В результате турецкое правительство 
решило внести некоторые изменения в 
свои процедуры предоставления убежи-
ща, чтобы ослабить бюрократические ба-
рьеры. Конвенция о беженцах 1951 года и 
Протокол к ней 1967 года предоставляли 
право искать убежища в Турции людям 
европейского происхождения и группе 
«турецкого происхождения и культуры». 
Таким образом, в правилах было геогра-
фическое ограничение, которое не рас-
пространяется на сирийцев. Вот почему 
они получили временный статус. В 2013 
году правительство Турции обновило По-
ложение о предоставлении убежища 1994 
года, приняв новый, более всеобъемлю-
щий Закон об иностранцах и междуна-
родной защите, и учредило Генеральный 
директорат по управлению миграцией в 
качестве органа, отвечающего за управ-
ление процедурами, связанными с мигра-
цией в стране (Ичдуйгу, 2015).

С принятием Закона об иностранцах 
и международной защите условия для 
лиц, ищущих убежища, улучшились, но 
все равно существовали определенные 
проблемы. Даже согласно новому закону, 
сирийцы не могли получить разрешение 
на работу из-за своего временного стату-
са беженца, поскольку новые изменения 
на рынке труда предоставляли право на 
работу только высококвалифицирован-
ным иностранцам и беженцам, которые 
долгое время находились в стране. С вве-
дением в январе 2016 года Положения о 
разрешении на работу для иностранцев, 
находящихся под временной защитой, им 
была предоставлена легальная возмож-
ность работать в Турции (Кадкой & Кай-
маз, 2017; Ичдуйгу, 2016).

На текущий момент значительная 
часть сирийских беженцев проживает в 
городах, в основном в южной части стра-
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қажеттіліктерін өздері қамтамасыз етуі ке-
рек. 2016 жылдың қаңтар айына дейін 400 
мыңға жуық босқын тоқыма, құрылыс, 
өндіріс және ауыл шаруашылығы салала-
рында заңсыз еңбек еткені белгілі (Таш-
кын, 2016). 2017 жылы БҰҰ БЖКБ жүргіз-
ген сауалнамаға сәйкес, Түркиядағы си-
риялықтардың 76%-ы жақын болашақта 
өз еліне қайтып оралуды қарастырмайды, 
олардың тек 6%-ы ғана Сирияға қайтуды 
жоспарлап отыр (БҰҰ БЖКБ, 2018). Осы екі 
тұжырымды ескере отырып, қабылдаушы 
елде жаңа өмір бастау ниеті Түркиядағы 
әрбір он сириялықтың тоғызын босқын-
дар лагерлерінен кетуге итермеледі деуге 
болады  (БҰҰ БЖКБ, 2019).

Уақытша құқықтық мәртебе берілген 
шетелдіктерге жұмысқа орналасуға рұқ-
сат беру туралы ережеге сәйкес, сири-
ялық босқындар елде алты айдан астам 
уақыт бойы болғанын дәлелдеп, ал жұ-
мыс берушілері Түркияның Еңбек және 
әлеуметтік қауіпсіздік министрлігіне он-
лайн өтініш жіберуі керек. Әдетте, жұмыс 
берушілер сириялық босқындарға ең 
төменгі жалақы төлеуі тиіс және олардың 
компания немесе кәсіпорындағы үлесі 
жұмысшылардың жалпы санының 10%-
ынан аспауы керек. Сонымен қатар, сири-
ялық босқындар тек тіркелген аймақтарда 
ғана жұмыс істей алады. Дегенмен, жұ-
мысқа рұқсат беру ережесіндегі ең төмен-
гі жалақы талабы жұмыс берушілер тұрғы-
сынан сириялық босқындарды жұмысқа 
қабылдауда белгілі бір шектеулер немесе 
тіпті жағымсыз жағдайлар тудырса да, ең 
төменгі жалақы шарты босқындардың өз 
еңбектері үшін лайықты деңгейде жалақы 
алуларына жақсы ынталандыру болады. 
Алайда, олардың көпшілігі түрік тілінде 
еркін сөйлей алмағандықтан немесе мүл-
дем білмегендіктен, жұмыс берушілер ең-
бек шығындары бойынша ешқандай айы-
рмашылық болмаған жағдайда олардың 
орнына тіл білетін жергілікті қызметкер-
лерді алуды жөн көреді (Кадкой & Каймаз, 
2017; Ичдуйгу, 2016). 

Тағы бір мәселе компанияның ішінде-
гі 10%-дық шектеуге байланысты. Түрки-
яның Статистика институтының дерек-
тері бойынша, 2018 жылы елдегі жұмыс 

ны, и в крупных городах, таких как Стам-
бул, Измир и Анкара. Если они решают 
жить за пределами лагерей беженцев, 
им необходимо заботиться о себе и сво-
их семьях. Однако до января 2016 года 
примерно 400,000 из них работали неле-
гально в различных секторах, таких как 
текстильная промышленность, строитель-
ство, производство и сельское хозяйство, 
в качестве низко оплачиваемой рабочей 
силы. Согласно опросу, проведенному 
УВКБ ООН в 2017 году, 76% сирийцев в 
Турции не хотят возвращаться на родину в 
ближайшем будущем, и только 6% из них 
планируют вернуться в Сирию. Принимая 
во внимание эти два вывода, можно ска-
зать, что готовность начать новую жизнь в 
принимающей стране подтолкнула почти 
9 из 10 сирийцев в Турции покинуть лаге-
ря беженцев и попытаться начать новую 
жизнь для себя (УВКБ, 2019).

Согласно Положению о разрешении на 
работу для иностранцев, находящихся под 
временной защитой, сирийские беженцы 
должны доказать, что они находятся в 
стране более шести месяцев, а их работо-
датель должен отправить онлайн-заявку в 
министерство труда и социальной защиты 
Турции. Как правило, работодатели долж-
ны платить им минимальную заработную 
плату, и их доля в компании или на пред-
приятии не может превышать 10% от об-
щей численности работников. Более того, 
сирийские беженцы могут работать толь-
ко в своем зарегистрированном регионе. 
Тем не менее, требование о минимальной 
заработной плате, установленное прави-
лами о разрешении на работу, ограничи-
вает, а в некоторых случаях, возможно, 
мешает большинству работодателей на-
нимать сирийских беженцев в законном 
порядке. Хотя обязательная выплата ми-
нимальной заработной платы является 
хорошим стимулом для сирийских бежен-
цев, чтобы они получали достойную за-
работную плату за свою тяжелую работу, 
тем не менее, это наносит ущерб их срав-
нительному преимуществу на рынке тру-
да. Поскольку значительная часть из них 
не может свободно говорить на турецком 
языке, если они вообще говорят, работо-
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датели предпочли бы нанимать местных 
работников, которые являются носителя-
ми языка, при отсутствии разницы в сто-
имости рабочей силы (Кадкой & Каймаз, 
2017; Ичдуйгу, 2016).

Еще одна загвоздка связана с 10%-
ным ограничением найма в компанию. 
По данным Турецкого статистического 
института, в стране в качестве рабочей 
силы зарегистрировано 31,4 миллиона 
человек, из которых 28 миллионов тру-
доустроены, а уровень безработицы в 
2018 году составил около 10% (Tuik, 2019). 
Если принять во внимание правило 10% 
в макро перспективе, это будет равно 2,8 
миллиона разрешений, в то время как в 
трудоспособном возрасте находится поч-
ти 1,9 миллиона сирийских беженцев. 
Таким образом, технически ограничение 
распространяется на всех сирийских бе-
женцев, представляющих собой рабочую 
силу. Однако из-за их неравного распре-
деления по стране и различной доли си-
рийских беженцев по сравнению с общей 
численностью населения в городах их ре-
гистрации возникает ряд дополнительных 
проблем. Например, город Килис пред-
ставляет собой один из крайних случаев, 
связанных с такими проблемами. В этом 
городе общая численность рабочей силы 
составляет около 16,000 человек, и со-
гласно правилу 10%, должно быть выдано 
только 1,600 разрешений на работу. Тем 
не менее, в городе проживает 130,000 за-
регистрированных сирийских беженцев. 
Правило географического ограничения, 
согласно которому они могут работать 
только в своем районе регистрации, соз-
дает неизбежную бюрократическую стену 
для оставшихся 128,400 сирийских бежен-
цев в Килисе. Единственное послабление 
правила о 10%, приведенного в Положе-
нии, заключается в том, что работодатель 
может обратиться в Министерство труда 
и социального обеспечения за месяц до 
найма иностранного работника, указав, 
что нет квалифицированного гражданина 
Турции, который мог бы выполнять такую 
же работу. Только если заявка будет одо-
брена, компания может нанять больше 
сирийских беженцев, выйдя за пределы 

күшінің саны 31,4 миллион адамды құра-
ды. Олардың 28 миллионы жұмыспен 
қамтылған, ал жұмыссыздық деңгейі 10% 
шамасында (Tuik, 2019). Еңбек жасындағы 
1,9 миллион сириялық босқынға 10% 
ережесі қолданылатынын ескеретін бол-
сақ, макро перспективада 2,8 миллион 
рұқсат қағазы жеткілікті деңгейде екенін 
байқауға болады. Осылайша, 10%дық 
шектеу техникалық тұрғыда барлық ең-
бек жасындағы сириялық босқындарды 
қамтиды. Алайда, сириялық босқындар-
дың ел ішінде әртүрлі деңгейде таралуы 
мен тіркелген қалаларындағы халықтың 
жалпы санымен салыстырғанда сириялық 
босқындардың әртүрлі үлесіне байланы-
сты бірқатар қосымша мәселелер туын-
дайды. Мәселен, Килис қаласында осын-
дай мәселе орын алған. Бұл қалада жалпы 
жұмыс күшінің саны шамамен 16 мың 
адамды құрайды және 10%-дық ережеге 
сәйкес 1,600 босқынға ғана жұмысқа істе-
уге рұқсат беріледі. Алайда, Килисте тір-
келген сириялық босқындардың саны 130 
мыңнан асады. Тіркелген аймақта ғана жұ-
мыс істеуге мүмкіндік беретін географи-
ялық шектеу ережесі Килис қаласындағы 
қалған 128,400 сириялық босқын үшін жұ-
мыс істеуге рұқсат алуда бюрократиялық 
кедергі туғызады. Бұл жағдайдың шешімі 
ретінде жұмыс беруші шетелдік қызмет-
керді жұмысқа алудан бір ай бұрын Еңбек 
және әлеуметтік қамтамасыз ету министр-
лігіне өтініш беріп, осы жұмысқа қабілетті 
білікті түрік азаматы жоқ екендігін көрсе-
туі тиіс. Тек өтініш мақұлданған жағдайда 
ғана компания 10%-дық шектеуден артық 
сириялық босқындарды жұмысқа алуға 
құқылы (Кадкой & Каймаз, 2017).

Жоғарыда айтылған себептерге байла-
нысты, сириялық босқындардың жұмыс 
істеуге рұқсат алу санының өсуі күтілмей-
ді. Себебі жұмыс берушілер сириялық 
босқындарды жұмысқа алу кезінде, әсіре-
се, жұмысқа алынатын адамдардың білік-
тілігі төмен немесе жұмыс орындарын 
жергілікті жұмыс күшімен оңай қамта-
масыз ететін жағдайда мұндай бюрокра-
тиялық рәсімдерден өткілері келмейді. 
Сандарға көз жүгіртсек, 2016 жылға қарай 
13,298 сириялық босқынға жұмыс істеуге 
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рұқсат берілді, 2019 жылғы наурызда бұл 
көрсеткіш 31,185-ке дейін өскенін көруге 
болады (Гонулташ, 2016). Түркиядағы си-
риялық босқындардың жалпы санымен 
салыстырғанда, бұл көрсеткіш тек 0,9%-
ды құрайды (Зульфикар, 2019). 

Қорытындылай келе, 2013-2016 
жылдар Түркия үкіметі үшін сириялық 
босқындардың мәселелерін шешуде 
құқықтық және операциялық тиімділікті 
дамыту тұрғысынан айтарлықтай жемісті 
кезең болды деуге болады. Бұл әрекеттер 
сириялық босқындардың түрік қоғамына 
әлеуметтік және экономикалық тұрғы-
дан интеграциялануына негіз болатын 
жақсы бастама болып саналады және 
бұл үдерісті қонақ болудан қоныстануға 
дейінгі үдеріс деп атауға болады. Алайда 
кейінірек түрік үкіметінің күн тәртібін-
дегі өзекті ішкі және сыртқы оқиғаларға 
байланысты бұл үдеріс біраз баяулады, 
өйткені сириялық босқындарға қатысты 
саясатта айтарлықтай өзгерістер болған 
жоқ. Мысалы, 10%-дық компания квота-
сы қатарлы мәселелерге арнайы шешім 
табу қажет. Осыған байланысты қоныс ау-
дарған елде қалуға және жаңа өмірге бей-
імделуге ұмтылған сириялық босқындар 
интеграция үдерісінен табысты өту үшін 
Түрік үкіметі мен басқа да мүдделі тарап-
тардың бірлесіп жұмыс істеуі және қажет 
болған жағдайда қолданыстағы тәсілдерді 
өзгертуі қажет.
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10% (Кадкой & Каймаз, 2017).
По причинам, упомянутым выше, ожи-

даемый всплеск числа разрешений на 
работу, выданных сирийским беженцам, 
не наблюдается, поскольку многие рабо-
тодатели не желают проходить через все 
эти бюрократические процедуры найма, 
особенно если они не имеют квалифика-
ции или хотят работать на позициях, кото-
рые можно с легкостью закрыть с помо-
щью местной рабочей силы. К 2016 году 
было выдано 13,298 разрешений на рабо-
ту, и это число выросло до 31,185 в марте 
2019 года (Гонультас, 2017). По сравнению 
с общей численностью рабочей силы, 
состоящей из сирийских беженцев, это 
лишь  0,9% (Zulfikar, 2019).

В заключение можно сказать, что 2013-
2016 годы стали плодотворным периодом 
для турецкого правительства, когда оно 
развивало свою правовую и оператив-
ную эффективность для решения про-
блем сирийских беженцев в стране. Эти 
попытки были расценены как хорошее 
начало, которое закладывает основу для 
интеграции сирийских беженцев в турец-
кое общество, как в экономическом, так и 
в социальном плане – процесс,  который 
можно назвать переходом от статуса го-
стей к поселенцам. Однако позже, из-за 
многочисленных внутренних и внешних 
событий с высоким приоритетом для ту-
рецкого правительства, этот процесс, по 
всей видимости, замедлился, так как не 
произошло никаких существенных изме-
нений в политике в отношении сирий-
ских беженцев, таких как, например, бо-
лее гибкий подход к решению проблемы 
10%-ной квоты. Чтобы стабильно продол-
жать успешный процесс перехода и инте-
грации для сирийских беженцев, которые 
хотят остаться в принимающей стране и 
адаптироваться к своей новой жизни, ту-
рецкому правительству и другим заинте-
ресованным сторонам необходимо рабо-
тать вместе и при необходимости менять 
существующие подходы.   
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Одному из крупнейших вынужденных 
миграционных кризисов этого столетия 
пошел девятый год, и не видно света в 
конце туннеля для мира и стабильности в 
Сирии. Начиная с 2011 года 13 миллионов 
человек были вынуждены мигрировать, в 
том числе около 6,6 миллиона человек, 
перебравшихся в более безопасные ре-
гионы страны. По словам Верховного ко-
миссара по делам беженцев ООН (УВКБ), 
к 12 сентября 2019 года было зарегистри-
ровано 5,640,126 зарегистрированных 
беженцев, которые проживают за пре-
делами Сирии. Самую большую группу 
принимает Турция с 3,663,863 человек, 
или 65%, за которой следуют Ливан, Иор-
дания и Ирак с 924,161, 657,445 и 228,573 
беженцами соответственно. Кроме того, 
около 1,1 миллиона сирийцев проникли 
на европейскую землю незаконными пу-
тями (УВКБ, 2019).

Этот миграционный поток оказывает 
разное воздействие на многие аспекты, 
такие как экономика, политика, общество 
и другие на широком пространстве, кото-
рое занимают Ближний Восток, Северная 
Африка, Европа и Турция. Вне всякого со-
мнения, миграционный кризис также по-
влиял на внешнюю и внутреннюю поли-
тику вовлеченных стран. В целом, можно 
сказать, что Турция, придерживаясь по-
литики открытых дверей, демонстрирует 
положительное отношение к сирийским 
беженцам и к текущему моменту потра-
тила около 40 миллиардов долларов на 
гуманитарную помощь (Hurriyetdailynews.
com, 2019). 

В то же время в случае Евросоюза мож-
но наблюдать как позитивное, так и нега-
тивное, отношение среди стран-участниц. 

Сириядағы дағдарыс шешімін таппауы 
салдарынан тұрақтылық пен бейбітшілік 
қамтамасыз етілмегендіктен осы ғасыр-
дағы ең үлкен мәжбүрлі көші-қон толқы-
нының жалғасып жатқанына тоғыз жыл 
болады. Билік пен оппозиция арасында 
мәселелер туындай бастаған 2011 жыл-
дан бері жалпы 13 миллион адам бас-
паналарын тастап кетуге мәжбүр болды. 
Оның ішінде 6,6 миллионы елдің қауіпсіз 
аймақтарына бас сауғаласа, қалғандары 
көрші елдерге немесе заңсыз жолмен 
Еуропаға қоныс аударды. Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Босқындар істері жөніндегі 
Жоғарғы Комиссары басқармасының (БҰҰ 
БЖКБ) мәліметтеріне сәйкес, 2019 жыл-
дың 12 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 
Сириядан тыс жерде 5,640,126 босқын 
тіркелген. Бұл көрсеткіштің 65%-ы неме-
се 3,663,863 адам қазіргі таңда Түркия-
да тұрып жатыр. Ливан, Иордания және 
Ирак сәйкесінше 924,161, 657,445 және 
228,573 босқын қабылдады. Сонымен 
қатар, Еуропа жеріне заңсыз жолдармен 
жеткен сириялықтардың саны шамамен 
1,1 миллионды құрайды (БҰҰ БЖКБ, 2019).

Бұл көші-қон ағыны Таяу Шығыс, Сол-
түстік Африка, Еуропа және Түркияны 
қамтитын кең аймақта түрлі экономика-
лық, саяси және әлеуметтік мәселелердің 
туындауына әкелуде. Бұған қоса, көші-қон 
дағдарысы аймақтағы елдердің халықа-
ралық және ішкі саясатына да әсер етуде. 
Бұл ретте сириялық босқындарды қабыл-
даған елдер көші-қон дағдарысына қаты-
сты әртүрлі көзқарастар мен саясаттарды 
ұстанатынын атап өткен жөн. Сириялық 
босқындарды ең көп қабылдаған Түркия-
ның босқындар саясатына гуманитарлық 
тұрғыдан оң баға беруге болады. «Ашық 
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Из неграничащих стран Евросоюза Герма-
ния и Финляндия проводят более друже-
ственную миграционную политику, тогда 
как Польша и Венгрия имеют негативный 
подход к вопросам миграции и даже от-
казываются сотрудничать с другими госу-
дарствами-участниками по конкретным 
программам Еврокомиссии, касающимся 
вопросов переселения. Этому, главным 
образом, способствует внутренняя поли-
тическая ситуация в этих двух странах и 
ориентации их правящих политических 
партий. В целом, левые партии в Евросо-
юзе имеют более конструктивный подход 
к вопросу миграции и поддерживают по-
тенциально полезные планы и действия, 
тогда как правые и, особенно, крайне 
правые партии используют антимигрант-
скую риторику как главный инструмент 
своей пропаганды, чтобы заручиться 
электоральной поддержкой (Барсбай и 
др., 2016, Льюис & Деол 2017). 

В связи с изменениями политической 
атмосферы в европейских странах в по-
следние пару лет, вызванными ростом 
общественной поддержки крайне правых 
партий и групп, многие исследователи 
стали уделять больше внимания причи-
нам этого явления. Таким образом, не-
которые исследования показывают, что 
существует корреляция между ростом 
иммиграционного потока и увеличени-
ем голосов, получаемых крайне правыми 
партиями, обычно за счет левых.

Общие результаты выборов в Европей-
ский парламент в 2019 году показывают, 
что в распределении 751 члена Европей-
ского парламента произошло несколько 
изменений. Как и ожидалось, группа Ев-
ропейской народной партии (ЕНП) взяла 
на себя инициативу с 182 членами Евро-
парламента (24,23%), за которыми следует 
группа Прогрессивного альянса социали-
стов и демократов (S&D) с 154 членами 
Европарламента (20,51%), группа «Воз-
обновить Европу», ранее известная как 
группа Альянса либералов и демократов 
для Европы (ALDE) с 108 членами Евро-
парламента (14,38%), группа зеленых / 
Европейского свободного альянса (зеле-
ные/EFA) с 74 членами Европарламента 

есік» саясатын ұстанған Түркияның сири-
ялық босқындарға гуманитарлық көмек 
мақсатында дағдарыс басталғаннан осы 
күнге дейін шамамен 40 миллиард доллар 
жұмсауы босқындарға деген оң көзқара-
стың айқын көрсеткіші болып табылады 
(Hurriyetdailynews.com, 2019).

Алайда, Еуропа одағының (ЕО) көші-
қон саясатына келетін болсақ, оған мүше 
елдер арасында оң және теріс көзқа-
растардың бар екенін көреміз. Мысалы, 
көші-қон ағыны тікелей әсер етпейтін 
артқы шептегі Германия мен Финляндия 
елдері оң көші-қон саясатын жүргізсе, 
Польша мен Венгрия бұл мәселеге теріс 
көзқарас танытады. Бұл елдер тіпті Еуро-
па комиссиясының босқындарды орнала-
стыру және көшіру бағдарламалары ая-
сында басқа мүше мемлекеттермен ынты-
мақтасудан бас тартады. Бұл негізінен осы 
екі елдегі ішкі саяси ахуалға және билеуші 
саяси партиялардың көзқарастарына бай-
ланысты екені белгілі. Жалпы алғанда, ЕО-
дағы солшыл партиялар көші-қон мәсе-
лелеріне қатысты сындарлы қадамдар 
жасап, мәселелерді шешуге өз үлестерін 
қосуда. Оңшыл және әсіре оңшыл парти-
ялар болса мигранттарға қарсы ритори-
каны үгіт-насихат құралы ретінде қолдана 
отырып, қолдауды арттыруға тырысуда 
(Барсбай т.б., 2016; Льюис & Деол, 2017).

Соңғы жылдары Еуропа елдеріндегі са-
яси ахуал өзгеріп, әсіре оңшыл партиялар-
дың барған сайын күшеюіне байланысты 
көптеген зерттеушілер бұл құбылыстың 
себептеріне көбірек көңіл бөле бастады. 
Жүргізілген бірқатар зерттеулер көші-қон 
ағынының артуы мен әсіре оңшыл парти-
яларға берілген дауыстардың артуы ара-
сында байланыс бар екенін көрсетеді. Бұл 
үрдіс дауыстардың солшыл партиялардан 
гөрі оңшыл партияларға көбірек беріле 
бастауы нәтижесінде туындады. Осы 
әсердің негізгі динамикасын түсіну үшін 
2019 жылғы Еуропарламент сайлауының 
нәтижелерін қарастырған жөн.

2019 жылы өткен Еуропарламент сай-
лауының нәтижелері Еуропарламенттің 
751 мүшесін (ЕПМ) бөлуде бірнеше өз-
герістер болғандығын көрсетеді. Сайлау-
дың жалпы қорытындысы бойынша, «Еу-
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ропа халық партиясы» (EPP) 182 ЕПМ мен 
(24.23%) көш бастады. Еуропарламентте 
депутаттық орынға ие болған қалған пар-
тиялар: «Социалистер мен демократтар-
дың прогрессивті альянсы» (S&D) 154 
ЕПМ (20.51%), бұрын «Еуропа либералдар 
мен демократтар альянсы» (ALDE) деген 
атпен белгілі болған «Жаңарған Еуропа» 
саяси тобы 108 ЕПМ (14.38%), «Жасылдар 
/ Еуропалық еркін альянс» («Жасылдар / 
EFA») 74 ЕПМ (9.85%). 2014 жылғы сайла-
умен салыстырғанда «Еуропалық консер-
ваторлар мен реформистер» (ECR) тобы 
және «Еуропа еркіндік пен тікелей демо-
кратия үшін» (EFDD) тобы сияқты оңшыл 
популистік партиялар айтарлықтай дауыс 
санын жоғалтқан. ECR 2019 жылғы сай-
лауда Парламенттегі 15 орынды жоғалт-
са, EFDD топ ретінде тіркеле алмады. Со-
нымен қатар, «Жасылдар / EFA» 22 орынға 
ие болып, парламенттегі орындар санын 
74-ке, ал «Жаңарған Еуропа» орындары-
ның санын 69-дан 108-ге дейін көтерді. 
2019 жылғы сайлауда көш бастаған EPP 
және S&D 2014 жылғы сайлаумен салы-
стырғанда парламентте сәйкесінше 34 
және 31 орын жоғалтты (Еуропалық пар-
ламент, 2019).

Әрбір елдің сайлау нәтижелеріне же-
ке-жеке тоқталып қараған кезде кейбір 
қызықты тұстарды байқауға болады. Мы-
салы, S&D фракциясы Германия, Румы-
ния, Словакия және Швеция елдерінде 
көп дауыс жоғалтқанын көруге болады. 
«Жасылдар / EFA» тобы болса Финляндия, 
Германия, Ирландия, Швеция, Ұлыбрита-
ния, Франция және Португалия елдерінде 
едәуір қолдауға тап болды. Бұған басқа 
партиялардың жоғалтқан дауыстарының 
осы партияға ауысқандығы себеп болуы 
мүмкін. Өйткені әсіре оңшыл партиялар-
дың жеңіс кезеңі әдетте 45 жыл ішінде 
аяқталады. Бұл жағдайды 2019 жылы өт-
кен сайлауды 2014 жылғымен салысты-
рған кезде Дания, Испания, Франция және 
Бельгиядағы саяси оқиғалардан көруге 
болады (Еуропалық парламент, 2019).

Және бір назар аударарлық жайт, «Жа-
сылдар / EFA» тобына берілген дауыстар 
әсіре оңшыл партиялар аса көп қолдауға 
ие болмаған Финляндия сияқты елдерде 

(9,85%) и другие. По сравнению с выбо-
рами 2014 года правые популистские пар-
тии, такие как группа европейских кон-
серваторов и реформистов (ECR) и группа 
Европы за свободу и прямую демократию 
(EFDD), потеряли значительное количе-
ство голосов: первые потеряли 15 мест, а 
последним не удалось зарегистрировать-
ся в качестве группы. Между тем, зеле-
ные/EFA получили 22 места, достигнув 74, 
а «Возобновить Европу» увеличила свои 
места с 69 до 108. С другой стороны, ЕНП 
и S&D потерпели неудачу в 2019 году, по-
теряв 34 и 31 место в Европейском пар-
ламенте, соответственно (Европейский 
парламент, 2019).

Если посмотреть на результаты выбо-
ров в разрезе стран, можно наблюдать 
различные интересные моменты. Напри-
мер, S&D столкнулась с большой потерей 
голосов в таких странах, как Германия, Ру-
мыния, Словакия и Швеция. Между тем, 
Зеленые/EFA удивили всех неожиданной 
поддержкой со стороны граждан по все-
му Европейскому Союзу, значительно по-
высив электоральную поддержку в Фин-
ляндии, Германии, Ирландии, Швеции, 
Великобритании, Франции и Португалии. 
Что касается крайне правых партий, ос-
новная тенденция такова, что их триум-
фальный период обычно заканчивается 
в течение 45 лет, что подтвердилось на 
выборах в Европейский парламент 2019 
года, поскольку, по сравнению с выбо-
рами 2014 года, они потеряли поддерж-
ку своих избирателей во многих странах, 
в том числе Дании, Испании, Франции и 
Бельгии (Европейский парламент, 2019).

Интересно наблюдать подъем группы 
Зеленых/EFA не только в таких странах, 
как Финляндия, где крайне правые партии 
слабы, но также и в странах, как Австрия. 
В этой стране Зеленые повысили элек-
торальную поддержку почти в три раза 
и достигли 14%, тогда как популистская 
право-центристская Австрийская народ-
ная партия бывшего канцлера Себастьяна 
Курца также набрала в поддержке с 8% до 
34,9% по сравнению с предыдущими вы-
борами в Европарламент 2014 года. Более 
того, во Франции,  другом оплоте правых 
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партий, зеленые увеличили свою под-
держку до 13,4% голосов, в то время как 
поддержка крайне правой партии Марин 
Ле Пен «Национальное собрание» упала 
до 23,31%. Неожиданный итог также слу-
чился в Дании, где крайне правая Датская 
народная партия лишилась почти поло-
вины своей избирательной поддержки и 
трех из четырех своих мест, полученных 
группами «Возобновить Европу» и Зеле-
ных/EFA (BBC, 2019). 

Общий взгляд на выборы в Европей-
ский парламент в 2019 году показывает, 
что крайне правые партии потеряли под-
держку, которую они получили во время 
избирательной кампании 2014 года на 
волне таких событий, как массовый ми-
грационный поток и экономические труд-
ности в некоторых странах ЕС. Тот факт, 
что зеленые получили большую под-
держку, можно рассматривать как хоро-
шие новости в контексте миграционной 
политики ЕС, поскольку их позиция в от-
ношении миграции более позитивна, чем 
у крайне правых партий.

В дополнение к этому, 1 ноября 2019 
года произойдут изменения в двух клю-
чевых позициях ЕС: Урсула фон дер Ляй-
ен сменит Жан-Клода Юнкера на посту 
председателя Европейской комиссии, а 
Джозеп Боррелл станет следующим Вер-
ховным представителем ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности. В 
рамках своих предвыборных обещаний 
Урсула фон дер Лайен сделала особый 
акцент на климатической нейтральности, 
миграционном пакте и сбалансирован-
ном представительстве между Восточной 
и Западной Европой, что обеспечило ей 
дополнительную поддержку со стороны 
групп S&D и Зеленых/EFA.

Если рассматривать в контексте мигра-
ции, эти изменения представляют собой 
хорошие новости, поскольку поддержи-
вающие миграцию высокопоставленные 
чиновники Евросоюза могут оказать по-
зитивное воздействие на текущие и пред-
стоящие усилия Евросоюза, касающиеся 
урегулирования конкретных проблемных 
миграционных вопросов. В этом отноше-
нии недавний визит Урсулы фон Ляйен в 

ғана емес, сонымен бірге Австрия сияқты 
ықпалы күшті елдерде де артқан. Мыса-
лы, Австрияда «Жасылдар / EFA» тобына 
берілген дауыстар үш есеге артып 14%-
ға жетті, ал бұрынғы канцлер Себастьян 
Курцтың популистік орталық оңшыл «Ав-
стрия Халық партиясына» берілген дауы-
стар 2014 жылғы Еуропарламент сайла-
уымен салыстырғанда 8%-дан 34,9%-ға 
дейін өсті. Сонымен қатар, 2019 жылы 
оңшыл партиялардың тағы бір тірегі бо-
лып табылатын Францияда «Жасылдар» 
13,4% дауысқа ие болса, Марин Ле Пенн 
бастаған әсіре оңшыл «Ұлттық майдан» 
партиясының дауыстары 23,31%-ға дейін 
төмендеді. Данияда орын алған таңқалар-
лық нәтижеге келетін болсақ, әсіре оңшыл 
«Дания халық партиясы» дауыстарының 
жартысын жоғалтып, «Жаңарған Еуропа» 
және «Жасылдар / EFA» топтары алған 
парламенттегі төрт орынның үшеуінен 
айырылды (BBC, 2019). 

Еуропарламенттің 2019 жылғы сайлау 
нәтижелерін жалпы алатын болсақ, жап-
пай көшіқон ағыны мен ЕО елдеріндегі 
экономикалық қиындықтар аясында әсіре 
оңшыл партиялардың 2014 жылғы сайлау 
науқаны кезінде алған қолдауын жоғал-
тқанын көруге болады. Осы нәтижелерге 
сәйкес, «Жасылдар» тобының күшеюін 
ЕО шеңберіндегі көші-қон саясаты тұрғы-
сынан оң динамика ретінде қарастыруға 
болады.

ЕО-ға мүше мемлекеттердегі саяси 
оқиғалармен қатар, 2019 жылдың 1 қара-
шасында ЕО басшылығында екі маңызды 
өзгеріс болатындығын атап өткен жөн. 
Урсула фон дер Ляйен Еуропа комиссия-
сының төрағасы Жан-Клод Юнкердің, ал 
Жозеп Боррель ЕО Сыртқы істер және 
қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы 
өкілі Федерика Могеринидің орнын баса-
тын болады. 2019 жылдың 1 қарашасын-
да Комиссия төрағасы қызметіне ресми 
кірісетін Урсула фон дер Ляйен төраға 
ретінде климаттық бейтараптық, көші-қон 
келісімі және Шығыс пен Батыс Еуропа 
елдері өкілдерінің тең дәрежеде өкілдік 
етуі сияқты мәселелерге ерекше назар ау-
даратынын мәлімдеген болатын. Бұл Урсу-
ла фон дер Ляйенге S&D және «Жасылдар 
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/ EFA» топтары тарапынан қолдауға ие бо-
луын қамтамасыз ететіні сөзсіз.

Бұл өзгерістер көші-қон тұрғысынан 
жақсы жаңалық болып табылады, өйткені 
көші-қон саясатын жақтайтын ЕО-ның 
жоғары лауазымды тұлғалары ЕО-ның 
көші-қон мәселелерін шешуге қатысты 
ағымдағы және болашақтағы әрекеттері-
не оң әсер етуі мүмкін. Жақында Урсула 
фон дер Ляйеннің көші-қон мәселелері 
бойынша Италияға баруы оның Еуропа 
комиссиясына төрағалық ету кезеңінде 
бұл мәселеге басымдық беретінінің бел-
гісі ретінде қарастырылуы мүмкін.

Қорытындылай келе, Еуропарламент-
тегі өзгерістер мен ЕО-ның атқарушы 
органдарына көші-қон және босқындар 
мәселелеріне оң көзқарас танытатын 
кадрлардың келуі ЕО-ның босқындарға 
қатысты бюрократиялық рәсімдерін жақ-
сартады деп күтілуде.
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Италию по вопросам миграции можно 
рассматривать как сигнал того, что тема 
миграции будет одной из приоритетных 
для Еврокомиссии под ее руководством. 

Подводя итоги, изменения в Евро-
парламенте и исполнительных органах 
Евросоюза, которые привели кадры с 
более позитивными и полными энтузи-
азма взглядами на проблемы миграции 
и беженцев обещают трансформацию, 
которая усовершенствует исключительно 
бюрократические процедуры Евросоюза 
по отношению к беженцам. 

Источники

Барсбай Томан, Гилель Рапопорт, Андре-
ас Штайнмайр и Кристоф Требеш (2016). 
Влияние трудовой миграции на распро-
странение демократии: свидетельства из 
бывшей советской республики. Доступен 
по адресу: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/
wp/2016/wp2016-26.pdf Дата обращения: 
01.10.2019.

BBC (2019). Новая команда Комиссии ЕС 
поддерживает гендерное равенство. До-
ступен по адресу: https://www.bbc.com/
news/world-europe-49646809. Дата обра-
щения: 01.10.2019.

Европейский парламент (2019). Итоги вы-
боров Европейского парламента в 2019 
году. Доступен по адресу: https://election-
results.eu/. Дата обращения: 01.10.2019.

Hurriyetdailynews.com (2019). ЕС должен 
держать обязательства по соглашению 
о миграции, как и Турция: глава МИД 
Турции. Доступен по адресу: http://www.
hurriyetdailynews.com/eu-must-keep-
pledges-on-migration-deal-as-turkey-
did-turkish-fm-147145. Дата обращения: 
01.10.2019.

Льюис Дэвис, Деол Сумит (2017). Имми-
грация и восстание ультраправых партий 
в Европе. Доступен по адресу: https://
www.cesifo-group.de/DocDL/dice-report-
2017-4-davis-deole-deDecember.pdf. Дата 
обращения: 01.10.2019.

Управление Верховный комиссар Орга-
низации Объединенных Наций по делам 



124

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

беженцев (2019). Реакция беженцев в 
Сирии. Доступен по адресу: https://data2.
unhcr.org/en/situations/syria. Дата обра-
щения: 01.10.2019.

eu-must-keep-pledges-on-migration-deal-
as-turkey-did-turkish-fm-147145. Қаралған 
уақыты: 01.10.2019.

Льюис Дэвис, Деол Сумит, Деул Сумит 
(2017). Иммиграция және Еуропадағы 
оңшыл партиялардың өсуі. Сілтеме: 
https://www.cesifo-group.de/DocDL/dice-
report-2017-4-davis-deole-december.pdf 
Қаралған уақыты: 01.10.2019.



125

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВО В
 ВОЕННОМ СЕКТОРЕ

ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ СЕКТОРДАҒЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ



126

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ



127

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

Кибербезопасность – это охрана ин-
формационных систем от повреждений 
их компьютерного оборудования, про-
граммного обеспечения или электронных 
данных, а также от сбоев в их функциони-
ровании и предоставляемых ими услуг. К 
кибератаке относят любую злоумышлен-
ную попытку раскрыть, украсть, уничто-
жить, изменить или получить несанкци-
онированный доступ к информации или 
активу. Кибератаку можно устроить на 
информационные системы, цифровые 
инфраструктуры, объекты, сети, персо-
нальные компьютеры и другие электрон-
ные приборы. В этом свете проблема 
кибербезопасности становится одной из 
главных вопросов, вызывающих обеспо-
коенность по всему миру.   Подсчитано, 
что в среднем каждые четыре секунды 
создается новая вредоносная программа, 
а урон, наносимый кибератаками, исчис-
ляется миллиардами долларов в мировом 
масштабе. Так, считается, что ущерб от 
массовой атаки вирусов WannaCry, кото-
рая произошла в мае 2017 года, превы-
сил 1 миллиард долларов и коснулся 150 
стран (Symantec.com, 2017).

В настоящий момент кибербезопас-
ность разрабатывается как отдельная ака-
демическая область в науке об информа-
ционных системах и является значитель-
ным аспектом политики, связанной с на-
циональной безопасностью многих стран. 
Важность кибербезопасности  в контексте 
общей политики безопасности происте-
кает из того, что в результате глобальной 
дигитализации и широкого распростра-
нения современных информационных 
систем во всех сферах жизни человека, 
в том числе в управлении, экономике, 

Киберқауіпсіздік ақпараттық жүйе-
лердің аппараттық құралдарына, бағдар-
ламалық жасақтамаларына немесе 
электронды деректеріне зақым келуден, 
сондай-ақ олардың жұмыс істеуі мен көр-
сететін қызметтерінің бұзылуынан қорға-
уды білдіреді. Кибершабуыл – ақпаратты 
немесе активті ұрлауға, жоюға, өзгертуге 
немесе оларға рұқсатсыз қол жеткізу-
ге әрекет жасаудың кез келген түрі. Ки-
бершабуыл ақпараттық жүйелерге, сан-
дық инфрақұрылымдарға, нысандарға, 
желілерге, дербес компьютерлерге және 
басқа электрондық құрылғыларға қарсы 
жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл тұрғыда ки-
берқауіпсіздік мәселесі әлемдегі ең маңы-
зды мәселелердің біріне айналды. Орташа 
алғанда әрбір төрт секунд сайын жаңа зи-
янды бағдарлама жасалады және кибер-
шабуылдардан келген шығын құны бүкіл 
әлем бойынша миллиардтаған доллар-
ды құрайды деп болжануда. Осылайша, 
2017 жылдың мамыр айында WannaCry 
вирусының жаппай шабуылынан келген 
шығын 1 миллиард доллардан асып, 150 
елге әсер етті. (Symantec.com, 2017).

Қазіргі уақытта киберқауіпсіздік Ақпа-
раттық жүйе ғылымдарында жеке акаде-
миялық сала ретінде дамыған және көп-
теген елдердің ұлттық қауіпсіздік саяса-
тының маңызды бөлігі болып табылады. 
Жалпы қауіпсіздік саясаты тұрғысынан 
киберқауіпсіздіктің маңыздылығы адам 
өмірінің барлық салаларында, соның ішін-
де басқару, экономика, қорғаныс, қаржы 
және қоғамның күнделікті іс-әрекеттерін-
де заманауи ақпараттық жүйелерді кеңі-
нен пайдалану және жаһандық цифрлан-
дыру нәтижесінде «киберкеңістік» деп 
аталатын мүлдем жаңа өлшемнің пайда 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ: 
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обороне, финансовой системе и повсед-
невной общественной деятельности воз-
никло абсолютно новое измерение под 
названием «киберпространство». Таким 
образом, многие действия правительств, 
учреждений, организаций и обычных лю-
дей переведены в киберизмерение, кото-
рое, как и любая значимая среда, требует 
определенных степеней безопасности 
(Ccdcoe.org, 2018).  

В числе многих видов кибератак фи-
шинговое мошенничество является наи-
более популярным: это, по сути, попытка 
получить персональную информацию о 
финансовых активах пользователей ин-
тернета, таких как имена пользователей, 
пароли и другие детали, касающиеся 
банковских счетов, кредитных карт и т.д. 
Этот способ кибератаки довольно прими-
тивен, поскольку он просто направляет 
пользователей интернета на фейковые 
вебсайты, специально созданные интер-
нет-хакерами. Во многих случаях интер-
нет-пользователи не осознают угрозу, с 
которой они сталкиваются, так как под-
дельные вебсайты на вид не отличаются 
от настоящих вебсайтов, используемых 
банками и другими финансовыми учреж-
дениями (Iss.europa.eu, 2018).

Казахстан с его быстро растущим чис-
лом кибератак является одной из наибо-
лее уязвимых стран мира в отношении 
кибербезопасности. В 2018 году Казахстан 
занимал 40-е место в Индексе глобальной 
кибербезопасности с общим показателем 
0,778, слегка улучшив свою позицию по 
сравнению с 2017 годом, когда он нахо-
дился на 83-м месте. Однако число заре-
гистрированных атак выросло с 34,014 
в 2017 до 57,534 в 2018 годах (Kapital.kz, 
2019).

В течение 2014-2018 годов число за-
фиксированных интернет подписчиков 
в Казахстане, использующих высокоско-
ростной широкополосный доступ, растет 
на уровне около  6,57% в год и достигло 
2,5 миллиона к 2018 году. В то же вре-
мя число организаций, имеющих доступ 
к интернету, составляло 100,7 тысяч из 
общего количества 132,2 тысяч органи-
заций. Так, 76,2% компаний в Казахстане 

болуына байланысты. Осылайша, үкімет-
тердің, мекемелердің және қарапайым 
адамдардың көптеген іс-әрекеттері ки-
берөлшемге ауысты және бұл басқа да 
маңызды орталар сияқты белгілі бір дәре-
жеде қауіпсіздікті талап етеді (Ccdcoe.org, 
2018).

Кибершабуылдың көптеген түрлерінің 
арасында фишингтік алаяқтық ең жиі 
орын алатын шабуыл болып қалуда. Фи-
шингтік алаяқтық негізінен интернет пай-
даланушылардың жеке қаржы ақпарат-
тары, мысалы, пайдаланушы аты, құпия 
сөздер, сондай-ақ банктік шоттар, неси-
елік карталар және т.б. мәліметтерді алу 
әрекеті. Бұл кибершабуыл әдісі интернет 
пайдаланушыларды интернет хакер-
лер тарапынан мақсатты түрде жасалған 
жалған веб-сайттарға жеке мәліметтерін 
енгізу үшін сілтемелер мен жылдам хабар 
алмасу арқылы бағыттайды және айтар-
лықтай ескі болып табылады. Көптеген 
жағдайларда интернет пайдаланушылар 
жалған веб-сайттар көбінесе банктер мен 
басқа қаржы институттары қолданатын 
нақты веб-сайттарға ұқсас болғандықтан 
қауіп-қатер туралы білмеуі мүмкін (Iss.
europa.eu, 2018).

Кибершабуылдар саны қарқынды өсіп 
келе жатқан Қазақстан киберқауіпсіздік 
тұрғысынан әлемдегі ең әлсіз елдердің 
бірі болып табылады. 2018 жылы Қа-
зақстан Жаһандық киберқауіпсіздік ин-
дексінде 0,778 баллмен 40-шы орынды 
иеленді және 2017 жылғы 83-ші орынмен 
салыстырғанда өз позициясын сәл жақ-
сартты деуге болады. Алайда, 2017 жылы 
тіркелген шабуылдардың саны 34,014 
болса, 2018 жылы бұл көрсеткіш 57,534-
ке дейін өсті (Kapital.kz, 2019).

2014-2018 жылдары Қазақстанда жоға-
ры жылдамдықты кең жолақты интернетті 
пайдаланушы абоненттер саны жылына 
шамамен 6,57%-ға артып, 2018 жылға қа-
рай 2,5 млн. адамға жетті. Сонымен бірге, 
жалпы 132,2 мың ұйымның ішінде интер-
нет желісіне қатынасы бар ұйымдардың 
саны 100,7 мыңды құрады. Осылайша, 
2018 жылы қазақстандық мекемелердің 
76,2%-ы интернетке қосылып, киберша-
буылдар қаупіне ұшырады. 2017 жылы 
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подключены к интернету и подвергаются 
риску кибератак, в то время как в 2017 
году это число составляло 69,3%. На те-
кущий момент из всех административных 
учреждений свыше 90% или 7,6 тысяч уч-
реждений имеют доступ к интернету.  Со-
гласно доступным данным, в Казахстане, 
как и во многих других странах, кибера-
таки намного чаще направлены против 
частных предприятий и индивидуальных 
пользователей, а не против обществен-
ных  учреждений. Также известно, что 
малые предприятия более подвержены 
кибератакам, чем крупные компании, ко-
торые склонны больше инвестировать в 
обеспечение кибербезопасности (Zakon.
kz, 2019).

Улучшение позиции Казахстана в гло-
бальном рейтинге кибербезопасности в 
2018 году произошло главным образом 
благодаря проекту «Киберщит», иниции-
рованному правительством. Вопрос о ки-
бербезопасности впервые был затронут 
на правительственном уровне Президен-
том Нурсултаном Назарбаевым в его об-
ращении к народу Казахстана под назва-
нием «Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» от 
31 января 2017 (Mfa.gov.kz, 2017). В част-
ности, глава государства поручил прави-
тельству создать систему под названием 
«Киберщит Казахстана», которая защитит 
информационные системы, цифровые 
медиа и инфраструктуру электронных 
коммуникаций от внешних и внутренних 
источников киберугроз. В соответствии с 
этой инструкцией, Министерство оборо-
ны и аэрокосмической промышленности 
Казахстана разработало проект Концеп-
ции кибербезопасности, который был 
утвержден постановлением правитель-
ства № 407 от 30 июня 2017 года. 

Можно ожидать, что вопрос кибербез-
опасности станет еще более критичным 
в ближайшем будущем, тогда как коли-
чество и разнообразие потенциальных 
и реальных угроз будет расти. Одним из 
факторов, которые определенно повысят 
уязвимость Казахстана, так же как и дру-
гих стран, в отношении рисков кибератак, 
является распространение технологий 

бұл көрсеткіш 69,3%-ды құраған бола-
тын. Қазіргі уақытта барлық мемлекеттік 
басқару органдарының 90%-нан астамы 
немесе 7,6 мың мекеме интернетке қол 
жеткізе алады. Қолда бар мәліметтерге 
сәйкес, Қазақстанда, сондай-ақ көптеген 
басқа елдерде кибер-шабуылдар мем-
лекеттік мекемелерге қарағанда жеке 
меншік кәсіпорындар мен жеке пайда-
ланушыларға қарсы жиірек жүзеге асы-
рылуда. Сонымен қатар, кіші кәсіпорын-
дар киберқауіпсіздікке көбірек қаражат 
жұмсайтын ірі кәсіпорындардан гөрі ки-
бер-шабуылдарға әлдеқайда бейім екен-
дігі белгілі. (Zakon.kz, 2019).

2018 жылы жаһандық киберқауіпсіздік 
рейтінгінде Қазақстанның позициясының 
жақсаруы көбінесе үкіметтің бастама-
сымен жүзеге асырылатын «Киберқалқан» 
жобасына байланысты. Киберқауіпсіздік 
мәселесі алғаш рет мемлекеттік деңгейде 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре-
зиденті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстан-
ның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсе-
кеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқы-
на Жолдауында талқыланды. (Mfa.gov.kz, 
2017). Атап айтқанда, мемлекет басшысы 
үкіметке ақпараттық жүйелерді, сандық 
медиаларды және электронды байла-
ныс инфрақұрылымын сыртқы және ішкі 
қауіп-қатер көздерінен қорғайтын «Қа-
зақстанның киберқалқаны» атты жүйені 
құруды тапсырды. Осы бұйрыққа сәйкес, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 2017 
жылғы 30 маусымдағы № 407 Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен 
бекітілген «Киберқауіпсіздік тұжырымда-
масы» жобасын әзірледі.

Жақын болашақта киберқауіпсіздік 
мәселесі одан әрі күрделене түсіп, әлеу-
етті, әрі нақты қауіп-қатерлер саны мен 
түрлерінің артуы күтіледі. Қазақстанның 
және басқа да елдердің киберкеңісті-
гінің кибершабуылдарға ұшырау қаупін 
арт-тыратын факторлардың бірі – 5G тех-
но-логиясының таралуы. Интернет-тра-
фик жылдамдығы артқан сайын киберша-
буылдар саны да артатыны белгілі. Себебі 
бұл жағдай әлеуетті зиянкестер үшін ин-
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тернет пайдаланушылардың шоттарына, 
электрондық құрылғыларына және сан-
дық желілерге қолжетімділікті жеңілде-
теді. Тағы бір фактор – көптеген қызмет-
тер мен іс-әрекеттердің цифрлануы және 
барған сайын интернет пайдаланушылар 
санының артуына байланысты қазақстан-
дық киберкеңістіктің кеңеюі. Осылайша, 
киберқауіпсіздіктің қауіп-қатерлері ин-
тернеттің кең етек алуы мен адам өмірінің 
барлық салаларының цифрлануын қоса 
алғанда технологиялық жетістіктермен 
одан да қауіпті бола бастады деп қоры-
тынды жасауға болады (Isdp.mdai.gov.kz, 
2019).

«Киберқалқан» жобасын жүзеге асы-
рудың бірінші кезеңінде Қазақстанда ки-
берқауіпсіздікті күшейту бойынша бірқа-
тар қадамдар жасалды. Киберқауіпсіздік 
саласындағы мамандардың жетіспе-
ушілігі сияқты негізгі мәселелердің бірін 
шешу үшін үкімет 2018-2019, 2019-2020 
және 2020-2021 жылдарға арналған ки-
берқауіпсіздік саласындағы академиялық 
бағдарламалар бойынша 500 стипендия, 
соның ішінде магистратура бағдарла-
малары үшін 165 және PhD бағдарлама-
лары үшін 10 стипендия бөлді. Бірнеше 
мемлекеттік университеттер киберқа-
уіпсіздік, үлкен деректерді талдау, желілік 
қауіпсіздік және басқа да маңызды тақы-
рыптар бойынша курстар мен оқу бағдар-
ламаларын іске қосты. Бүгінгі таңда Қа-
зақстанда 700-ден астам мемлекеттік 
қызметші Мемлекеттік басқару академия-
сында осындай курстардан өтті. Сонымен 
қатар, электронды құралдарды киберқа-
уіпсіздіктің белгілі бір стандарттарына 
сәйкестігін қамтамасыз ету үшін мемле-
кеттік сертификаттау ережелері әзірленді 
(Zakon.kz, 2019).

Қазақстанның «Киберқауіпсіздік тұжы-
рымдамасы» өте күрделі заңнама және 
оның жүзеге асырылуы кешенді тәсілді 
қажет етеді. Жоспарланған қадамдардың 
көбі орташа және ұзақ мерзімді перспек-
тивада нәтиже береді деп көзделеді және 
жүзеге асырылған жағдайда болашақта 
киберқауіпсіздікті күшейтуге ықпал етеді. 
Үкімет қазіргі уақытта Қазақстанның ки-
беркеңістігінде кибер-қауіпсіздікті күшей-

5G. Широко известно, что число кибера-
так имеет тенденцию расти с растущей 
скоростью интернет трафика, поскольку 
это облегчает для потенциальных злоу-
мышленников доступ к счетам, электрон-
ным устройствам, цифровым сетям и т.д. 
интернет-пользователей. Другой фактор 
– это дальнейшая цифровизация многих 
услуг и активностей, а также расширение 
киберпространства Казахстана благода-
ря растущему числу интернет-пользо-
вателей. Таким образом, можно сделать 
вывод, что угрозы кибербезопасности 
становятся более опасными по мере раз-
вития технологий, в том числе распро-
странения интернета и всеобщей дигита-
лизации жизни (Isdp.mdai.gov.kz, 2019).  

Для укрепления кибербезопасности в 
Казахстане предпринят ряд шагов на пер-
вом этапе реализации проекта «Кибер-
щит». В целях решения одной из насущ-
ных проблем, заключающейся в нехват-
ке специалистов по кибербезопасности, 
правительство распределило 500 стипен-
дий для академических программ в об-
ласти кибербезопасности на 2018-2019, 
2019-2020 и 2020-2021 годы, в том числе 
165 для магистерских программ и 10 для 
программ PhD. Несколько государствен-
ных университетов запустили курсы и 
программы подготовки по кибербезопас-
ности, анализу больших данных, сетевой 
безопасности и другим актуальным во-
просам. На сегодня более 700 госслужа-
щих в Казахстане прошли такие курсы в 
Академии государственного управления. 
Более того,  разработаны государствен-
ные сертификационные правила, чтобы 
обеспечить соответствие электронных 
устройств указанным стандартам кибер-
безопасности (Zakon.kz, 2019).  

Концепция кибербезопасности Казах-
стана является довольно сложной и тре-
бует комплексного подхода. Многие из 
запланированных шагов рассчитаны на 
отдачу в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе и бесспорно внесут вклад 
в укрепление кибербезопасности в бу-
дущем. В данный момент правительство 
осуществляет второй этап  проекта «Ки-
берщит», который направлен на укрепле-



131

ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
ЕВРАЗИИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

туге бағытталған 2022 жылға дейін созы-
латын «Кибер-қалқан» жобасының екінші 
кезеңін жүзеге асыруда. Бұның нәтижесін-
де Қазақстан ағымдағы және жаңа кибер-
ша-буылдарға төтеп беруге толығымен 
дайын болады деп күтуге болады.     
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Международное сообщество возла-
гало высокие надежды на то, что вторая 
встреча между Трампом и Кимом, состо-
явшаяся во Вьетнаме в феврале 2019 года, 
станет поворотным моментом в ядерном 
разоружении Корейской Народно-Де-
мократической Республики (КНДР) и в 
конечном итоге приведет к окончатель-
ной денуклеаризации Корейского полу-
острова. Этот оптимизм был подкреплен 
несколькими мерами, которые КНДР 
предприняла с начала разрядки на Ко-
рейском полуострове в начале 2018 года 
для снижения напряженности в отноше-
ниях с Соединенными Штатами, от пре-
кращения ядерных и ракетных испытаний 
до возвращения останков американских 
солдат, павших во время Корейской во-
йны. Однако при том, что динамика дву-
сторонних контактов между Вашингтоном 
и Пхеньяном давала хорошие основания 
для таких оптимистичных надежд, сам-
мит не принес каких-либо исторических 
прорывов, а некоторые наблюдатели рас-
ценили его результат как полный провал 
(Фридман, 2019). Для такого итога было 
несколько причин. Прежде всего, по-ви-
димому, стороны не занимались доста-
точной подготовкой на более низком ди-
пломатическом и экспертном уровне на-
кануне саммита: они не смогли выяснить 
переговорные позиции друг друга, сузить 
разногласия и предложить конструктив-
ные решения, которые сделали бы воз-
можным достижение взаимоприемлемо-
го компромисса. Не было заранее согла-
сованных документов, и главы двух стран 
не смогли договориться во время личных 
переговоров. Северная Корея, которая 
ожидала ослабления режима санкций в 

2019 жылы ақпанда Вьетнамда өткен 
екінші Трамп-Ким саммиті Корей түбегін 
ядролық қарудан толық арылтуға үлес 
қосып, Корей Халық Демократиялық Ре-
спубликасы (КХДР) ядролық қарусыздан-
дыру үдерісінде бетбұрыс болатынына 
қатысты халықаралық қоғамдастықтың 
үміттерін арттырды. 2018 жылдың басын-
да Америка Құрама Штаттарымен (АҚШ) 
қарым-қатынастардағы шиеленісті азай-
ту мақсатында Корей түбегіндегі шие-
леніс бәсеңдегеннен бері ядролық және 
зымырандық сынақтарды тоқтату және 
Корей соғысында қаза тапқан америка-
лық жауынгерлердің сүйегін қайтару си-
яқты КХДР тарапынан жасалған кейбір 
қадамдар бұл оптимистік көзқарастың 
қалыптасуына арқау болды. Вашингтон 
мен Пхеньян арасындағы екіжақты бай-
ланыстардың серпіні осындай оптимистік 
үміттерге негіз болса да, аталған саммитте 
ешқандай тарихи шешім қабылданбады. 
Сондықтан, кейбір бақылаушылар оның 
нәтижесін сәтсіздік деп бағалады (Фрид-
ман, 2019). Бұл нәтижеге бірқатар себеп-
тер әсер етті. Ең бастысы, тараптар саммит 
қарсаңында төменгі дипломатиялық және 
сараптамалық деңгейде жеткілікті дай-
ындық жұмыстарын жүргізбеген тәрізді. 
Сондай-ақ, тараптар бір-бірінің келіссөз 
жүргізуге деген ұстанымдарын нақты-
лай алмады, айырмашылықтарды азайта 
алмады және өзара қолайлы ымыраға 
келуге мүмкіндік беретін конструктивті 
ұсыныстар жасай алмады. Алдын ала 
келісілген құжаттар болмағандықтан екі 
елдің басшылары бетпе-бет келіссөздер 
барысында келісімге келе алмады. Ядро-
лық нысандардың ішінара жабылуына 
жауап ретінде санкция режимінің жеңіл-
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детілуін күткен Солтүстік Корея маңызды 
қауіпсіздік кепілдігі мен экономикалық 
артықшылықтарсыз толық, тексерілетін 
және қайтымсыз ядролық қарусыздану 
туралы АҚШ-тың талаптарына тап болды.

Сонымен бірге, аталмыш келіссөздер 
Солтүстік Кореяның ядролық мәселесінің 
шешімі бойынша болашаққа бағытталған 
бірқатар оң өзгерістер әкелді деуге бола-
ды. Түпкілікті нәтижелерге қол жеткізіл-
месе де, достық жағдайында өткен келіс-
сөздер арқылы Трамп пен Ким арасында 
өзара жақсы қарым-қатынас орнатылып, 
Вашингтон мен Пхеньян келіссөздерді 
жалғастыруға дайын екендіктерін біл-
дірді. 2019 жылы мамырда Солтүстік Ко-
рея қысқа қашықтықтағы зымырандар-
ды ұшыру арқылы зымыран сынақтарын 
қайта бастаса да, маусым айының аяғын-
да тараптар Кореяның қарусызданған ай-
мағында Трамп пен Ким арасында бей-
ресми кездесу ұйымдастырып, алдағы 
уақытта ядролық келіссөздердің қайта 
басталатынын жариялады (Мартин және 
т.б., 2019). Солтүстік Кореяны ядролық 
қарудан азат ету үшін Ливия үлгісін қол-
дануды насихаттаған АҚШ президентінің 
ұлттық қауіпсіздік мәселелері жөніндегі 
кеңесшісі Джон Болтон қызметтен боса-
тылғаннан кейін бұл үдеріс күшейе түсті. 
Алайда, 2019 жылдың қазан айында 
Стокгольмде өткен жұмыс деңгейінде-
гі екіжақты келіссөздерде айтарлықтай 
жетістікке қол жеткізілмеді. Солтүстік Ко-
рея жаңа зымыран сынақтарын өткізді 
және келіссөздерге қатысты ұстанымын 
өзгертіп, көбірек жеңілдіктер беруі бой-
ынша АҚШ-қа жыл соңына дейін уақыт 
берді (Ким, 2019). Сондай-ақ, келіссөз-
дердің тұйыққа тірелуі Пхеньянға ядро-
лық қару мен баллистикалық зымыран 
мүмкіндіктерін сапалық жағынан да, сан 
жағынан да дамытуға мүмкіндік беретінін 
атап өткен жөн.

Корей түбегіндегі жағдайды жақсарту 
үшін мүмкіндіктер терезесі әлі бар болған-
мен, бұған дейін бірнеше рет қайталанған-
дай оның жабылып қалу қаупі бар екенін 
ұмытпаған жөн. Бүгінгі жағдайда КХДР 
өзінің барлық ядролық арсеналынан не-
месе соған байланысты өндірістік мүмкін-

ответ на частичный демонтаж своих ядер-
ных объектов, столкнулась с требованием 
США о безусловной, поддающейся про-
верке и необратимой денуклеаризации, 
без получения каких-либо существенных 
гарантий безопасности и экономических 
выгод. 

В то же время, было несколько поло-
жительных аспектов, которые содержали 
обещание лучшего результата в решении 
северо-корейского ядерного вопроса. Не-
смотря на отсутствие результатов, перего-
воры прошли в дружеской атмосфере, и на 
фоне того, что Трамп и Ким смогли поддер-
жать довольно хорошие личные взаимоот-
ношения, Вашингтон и Пхеньян выразили 
стремление продолжить переговоры. Хотя 
Северная Корея возобновила ракетные ис-
пытания, выпустив снаряды малой дально-
сти в мае 2019 года, сторонам удалось ор-
ганизовать неформальную встречу Трампа 
и Кима в демилитаризованной зоне Кореи 
в конце июня и объявить о предстоящем 
возобновлении ядерных переговоров 
(Мартин и др., 2019). Процесс еще больше 
активизировался после отставки советника 
по национальной безопасности США Джо-
на Болтона, который выступал за примене-
ние ливийской модели денуклеаризации в 
Северной Корее. Однако в очередной раз, 
на двусторонних рабочих переговорах, со-
стоявшихся в Стокгольме в октябре 2019 
года, не было достигнуто существенного 
итога, а Северная Корея провела новые 
ракетные испытания и настаивает на том, 
чтобы к концу года США поменяли свою 
переговорную позицию и предложили 
больше уступок (Ким, 2019). Следует также 
отметить, что продолжающаяся тупиковая 
ситуация в переговорах позволяет Пхенья-
ну консолидировать свое ядерное оружие 
и баллистические ракетные мощности как 
в качественном, так и количественном от-
ношении.

Тем не менее, окно возможностей для 
улучшения ситуации на Корейском полу-
острове все также открыто, но оно может 
захлопнуться, как это не раз происходило 
в прошлом. На текущем этапе представ-
ляется весьма сомнительным, что КНДР 
откажется от всего арсенала своего ядер-
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діктерінен бас тартуы екіталай. Солтүстік 
Корея режимі АҚШ пен халықаралық 
қоғамдастықтың жеңілдіктері үшін ішіна-
ра қарусыздану ұстанымына берік болып 
қалады. Осы тұрғыдан алып қарағанда, 
Солтүстік Кореяны ядролық қарусыздан-
дыру үшін Қазақстанның ядролық қару-
сыздану тәжірибесінен сабақ алуға бо-
лады және бұл тәжірибе Корей түбегінде 
тұрақты бейбітшілік орнатуға бағытталған 
әрекеттер үшін үлгі болуы мүмкін.

КХДР-дің қазіргі жай-күйі мен тәу-
елсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қа-
зақстанның жағдайы арасында кейбір ұқ-
састықтар бар екенін көруге болады. Қа-
зақстан Кеңес Одағынан ядролық қаруды 
сынау және уран өндірісі инфрақұрылы-
мымен қатар, 1,410 ядролық оқтұмсық, 40 
стратегиялық бомбалаушы және 104 кон-
тинентаралық баллистикалық зымыран-
нан тұратын әлемдегі төртінші ірі ядролық 
қару арсеналын иемденді (NTI, 2018a). 
Солтүстік Кореяның ядролық және зымы-
рандық бағдарламаларында да кеңестік 
мұра бар, өйткені олар негізінен КСРО 
кезінде алынған жабдықтарға, білім мен 
технологияларға негізделген (NTI, 2018b; 
Энгель және Вернер, 2018). 1990-шы 
жылдардың басында Қазақстан ядролық 
қаруға ие көршілермен қоршалған мем-
лекет ретінде күрделі геосаяси жағдайда 
болды және ықтимал территориялық та-
ластар мен сепаратистік қозғалыстарға 
қатысты алаңдаушылық білдірді. Сон-
дықтан Қазақстан билігі біршама уақыт 
ядролық арсеналды сақтауды ықтимал 
әскери қауіп-қатерлерге қарсы құрал 
ретінде қарастырып, ядролық қарудан де-
реу бас тарту мен «ядролық клубқа» мүше 
болу арасында тепе-теңдікті сақтауға ты-
рысты. Солтүстік Кореяға келетін болсақ, 
ядролық қарудың болуы агрессиялық 
актілер мен басқа да ықтимал сыртқы 
қауіп-қатерлерден қорғану кепілі болып 
табылады.

Ұқсастықтармен қатар, Қазақстан мен 
Солтүстік Кореяның жағдайлары ара-
сында айқын айырмашылықтар да бар. 
Ірі державалардың, әсіресе АҚШ пен Ре-
сейдің қысымына ұшыраған Қазақстан 
ядролық арсеналды сақтауға қажетті қа-

ного вооружения или сопутствующих 
производственных мощностей. Североко-
рейский режим, скорее всего, продолжит 
придерживаться позиции частичной дену-
клеаризации в обмен на уступки со сторо-
ны США и международного сообщества. В 
этом отношении, опыт разоружения Казах-
стана может послужить уроком или даже 
частично возможной моделью в попытках 
денуклеаризации Северной Кореи и уста-
новления прочного мира на Корейском 
полуострове. 

Существуют определенные сходства те-
кущей ситуации в КНДР с тем положени-
ем, в котором оказался Казахстан на заре 
своей независимости. Казахстан унаследо-
вал от Советского Союза четвертый круп-
нейший в мире арсенал ядерного оружия, 
состоящий из 1,410 ядерных боеголовок, 
40 стратегических бомбардировщиков и 
104 межконтинентальных баллистических 
ракет, помимо инфраструктуры по испыта-
нию ядерного оружия и уранового произ-
водства (NTI, 2018a). В ядерных и ракетных 
программах Северной Кореи также при-
сутствует некоторое советское наследие, 
поскольку они основаны на оборудова-
нии, знании и технологиях, полученных в 
свое время из СССР (NTI, 2018b; Энгель и 
Вернер, 2018). В начале 1990-х годов Ка-
захстан оказался в сложной геополитиче-
ской обстановке, окруженный соседями, 
обладающими ядерным оружием, и опа-
сался возможных территориальных пре-
тензий и сепаратистского движения. Поэ-
тому на краткий промежуток времени ка-
захское руководство рассматривало воз-
можность сохранения ядерного арсенала 
в качестве сдерживающей силы против 
потенциальных военных угроз и баланси-
ровало между немедленным отказом от 
ядерного оружия и членством в ядерном 
клубе. В случае Северной Кореи, похоже, 
что гарантия защиты от актов агрессии и 
других предполагаемых внешних рисков 
также является основным мотивирующим 
фактором сохранения запасов ядерного 
оружия.

В то же время, есть очевидные разли-
чия между кейсами Казахстана и Северной 
Кореи. Испытывая огромное давление со 
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ражат пен жергілікті білікті кадрлардың 
жетіспейтінін анық түсінді. Сондай-ақ, 
ядролық қарудан бас тартпау тура-
лы шешім Қазақстанның халықаралық 
қоғамдастық тарапынан аластатылуына, 
халықаралық санкцияларға немесе тіпті 
интервенцияға алып келуі мүмкін еді. Со-
нымен қатар, Семей полигонында адам 
денсаулығы мен қоршаған ортаға орасан 
зор зиян келтірген 456 ядролық сынақ 
нәтижесінде Қазақстанда ядролық қаруға 
қарсы қоғамдық пікір қалыптасты. Алай-
да, Пхеньян қатаң санкциялар режиміне 
қарамастан, ядролық қаруды өз мүмкін-
діктерімен дамыта берді. Сонымен қа-
тар, Чучхе идеологиясының жемісі болып 
есептелетін Солтүстік Кореяның ядролық 
бағдарламасы ұлттық мақтаныш пен ха-
лықаралық беделдің қайнар көзі болып 
табылады (Макгуайр, 2018).

Сондықтан әр түрлі контекстегі және 
жағдайдағы екі елдің ядролық дилем-
маларын ескере отырып, Қазақстанның 
тәжірибесін Солтүстік Кореяны ядролық 
қарусыздандыру мәселесінде тікелей қол-
дануға болады деп айта алмаймыз. Бірақ 
Қазақстан тәжірибесі ядролық қарусызда-
ну мен қауіпсіздік, саяси, экономикалық 
және басқа да пайда арасында ымыраға 
қалай қол жеткізуге болатыны жөнін-
де пайдалы сабақ бере алады. Ядролық 
қарусыздану жолында алға жылжу үшін 
Пхеньянға қауіпсіздік кепілдігі, сенімді 
нығайту шаралары мен экономикалық 
ынталандырудың сенімді үйлесімі ұсы-
нылуы керек. Мұны Ұжымдық қауіпсіздік 
шарт ұйымына қосылып, кейін ядролық 
державалардың жазбаша саяси міндетте-
мелерімен расталған тәуелсіздік, егемен-
дік және аумақтық тұтастық туралы кепіл-
деме алған соң ядролық қарудан бас тарту 
туралы шешім қабылдаған Қазақстанның 
мысалы растайды. Қарусыздану нәтиже-
сінде Қазақстанға ауқымды инвестиция-
лар жасалды, сондай-ақ ядролық қаруды 
жою және әскери ядролық қондырғы-
ларды бөлшектеу бойынша экономика-
лық және техникалық көмек көрсетілді. 
АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Уильям 
Мозердің айтуынша, АҚШ Қазақстанда 
ядролық қаруды таратпау мәселелеріне 

стороны крупных держав, особенно США 
и России, Казахстан четко понимал, что 
не имеет контроля, финансов и местного 
квалифицированного персонала для под-
держания ядерного арсенала. Также было 
понимание, что отказ от сдачи ядерного 
оружия сделает Казахстан страной-изгоем 
и приведет к международным санкциям 
или даже интервенции. Кроме того, в стра-
не были сильные антиядерные настрое-
ния вследствие 456 испытаний ядерного 
оружия на Семипалатинском полигоне, 
которые нанесли огромный ущерб здоро-
вью людей и окружающей среде. С другой 
стороны, Пхеньян практически смог само-
стоятельно разработать ядерное оружие и 
содержит его без сторонней помощи, не-
смотря на жесткий режим санкций. Более 
того, ядерная программа Северной Кореи, 
которая считается продуктом чучхейской 
идеологии самодостаточности и самоо-
беспечения, является источником нацио-
нальной гордости и международного ав-
торитета (Макгуайр, 2018).

Поэтому, учитывая различные кон-
тексты и условия ядерных дилемм двух 
стран, опыт Казахстана не может служить 
как прямое практическое руководство по 
разоружению Северной Кореи, но может 
предложить несколько полезных уроков 
по тому, как добиться приемлемого ком-
промисса между ядерным разоружением 
и желаемой безопасностью, политически-
ми, экономическими и другими выгодами. 
Для дальнейшего продвижения на пути 
разоружения Пхеньяну следует предло-
жить надежный набор гарантий безопас-
ности, мер по укреплению доверия и эко-
номических стимулов. Это подтверждается 
примером Казахстана, который принял ре-
шение быть безъядерным после того, как 
стал частью системы коллективной безо-
пасности СНГ и получил гарантии своей 
независимости, суверенитета и террито-
риальной целостности, подкрепленные 
позднее письменными политическими 
обязательствами ядерных держав. Не ме-
нее важным был тот факт, что в обмен на 
разоружение Казахстан получил широко-
масштабные инвестиции, а также эконо-
мическое и техническое содействие, в том 
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840 млн. доллардан астам қаражат жұм-
сады (Азаттық радиосы, 2019). Осылайша, 
іс жүзінде ядролық қаруы бар мемле-
кет мәртебесін көзір ретінде пайдалана 
отырып, Қазақстан өзінің стратегиялық 
жетістіктерін барынша арттыра алды.

Қорытындылай келе, Қазақстан тәжіри-
бесі Солтүстік Корея үшін толығымен 
қолайлы үлгі болмаса да, оның кейбір 
аспектілерін Корей түбегін ядролық қа-
русыздандыруда бейімдеп қолдануға бо-
лады. Бұл үдерістің жетістікке жетуі үшін 
бірнеше шарттар қажет. Бұл шарттарды 
КХДР басшылығының саяси ерік-жігері, 
АҚШ және басқа да ядролық держава-
лар тарапынан қауіпсіздік кепілдемесі, 
сонымен қатар Пхеньян үшін елеулі эко-
номикалық пайда ретінде тізіп шығуға 
болады. КХДР-ді ядролық қарусыздан-
дыру қатерлерге негізделген мәжбүрлеу 
шаралары арқылы емес, кезеңді, ашық 
және сындарлы дипломатиялық тәсілдер 
мен көпжақты келіссөздер арқылы жүзе-
ге асыруға болады. Осыған байланысты 
көпжақты келіссөздер тетігін жанданды-
руды қарастырған жөн. Солтүстік Коре-
яның ядролық қаруы мен соған байла-
нысты инфрақұрылымды нақтылы жою 
айтарлықтай қаржылық шығындар мен 
техникалық сараптаманы қажет етеді, 
сондықтан халықаралық қауымдастық Қа-
зақстан жағдайында болғандай ядролық 
қарусыздандыру ауыртпалығын көтеруге 
дайын болуы керек. Бұған қоса, ядролық 
қарусыздандыру саяси және техникалық 
себептерге байланысты баяу және күр-
делі үдеріс болып табылады, сондықтан 
бұл жұмысты сәтті орындау үшін шыдам-
дылық пен сенім ортасы қажет.
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Ким Мин Джу (2019).  Егер Трамп әкімшілігі 
Солтүстік Кореяның ядролық бағдарлама-
сы бойынша келіссөздерді жалғастыруды 

числе по ликвидации ядерного оружия и 
демонтажу военных ядерных объектов. По 
словам посла США в Казахстане Уильяма 
Мозера, Соединенные Штаты потратили в 
Казахстане более 840 миллионов долларов 
на вопросы ядерного нераспространения 
(Радио Свобода, 2019). Таким образом, ис-
пользуя статус государства, фактически об-
ладающего ядерным оружием, в качестве 
разменной монеты, Казахстан смог макси-
мизировать свои стратегические выгоды.

Подводя итоги, хотя модель Казахстана 
не подходит полностью для Северной Ко-
реи, его определенные элементы можно и 
нужно адаптировать для применения в де-
нуклеаризации Корейского полуострова. 
Для успешного процесса потребуется ряд 
условий: политическая воля руководства 
КНДР, твердые гарантии безопасности со 
стороны США и других ядерных держав, а 
также ощутимые экономические выгоды 
для Пхеньяна. КНДР не примет принуди-
тельной денуклеаризации, а возможного 
консенсуса можно добиться лишь путем 
пошаговых, прозрачных и конструктивных 
дипломатических подходов без примене-
ния ядерных угроз. В этом отношении, сто-
ит рассмотреть возрождение механизма 
многосторонних переговоров. Поддающе-
еся проверке уничтожение ядерного ору-
жия и соответствующей инфраструктуры в 
Северной Корее потребует значительных 
финансовых расходов и технических зна-
ний, так что международное сообщество 
должно быть готово нести бремя денукле-
аризации, как произошло в случае с Казах-
станом. Прежде всего, денуклеаризация 
– это медленное и сложное начинание, 
как по политическим, так и техническим 
причинам, поэтому для успешных усилий 
важны терпение и атмосфера доверия.
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ГЛАВА 1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН 
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1-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ: 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕР

На сегодняшний день терроризм оста-
ется одной из главных глобальных угроз, 
которые подвергают риску безопасность 
каждой отдельной взятой страны. Начи-
ная с 2000 года, Институт экономики и 
мира публикует доклад «Глобальный ин-
декс терроризма» (GTI), в котором дается 
анализ данных с 1970 года до настоящего 
времени для оценки воздействия терро-
ризма и предлагается краткий целостный 
обзор его ключевых тенденций в мире. 
Согласно последнему докладу, опубли-
кованному в ноябре 2019 года, количе-
ство смертей от терроризма снизилось на 
52% по сравнению с 2014 годом. Однако 
число стран, попавших под воздействие 
терроризма, все еще остается высоким. 
Поэтому было бы интересно взглянуть на 
мировые тенденции в терроризме, обра-
тив внимание на государства Централь-
ной Азии.  

Согласно докладу GTI, по крайней 
мере, одна смерть, вызванная террориз-
мом, была зарегистрирована в 71 стране 
в 2018 году, что является вторым самым 
высоким числом с 2002 года с точки зре-
ния количества стран, попавших под вли-
яние терроризма. Что касается снижения 
смертности от терроризма, то в докла-
де приводится несколько причин. Они, 
главным образом, связаны со снижени-
ем конфликтности на Ближнем Востоке 
и спадом террористической активности 
так называемого Исламского государ-
ства (ДАИШ). Согласно докладу, посред-
ством анализа смертности выявлено, что 
четыре террористические группы были 
ответственны за 57,8% смертей, связан-
ных с терроризмом, в 2018 году, а имен-
но Талибан, ДАИШ, Хорасанское отделе-
ние ДАИШ и Боко Харам.  Помимо этих 

Қазіргі уақытта терроризм әлемнің 
кез-келген еліне қауіп төндіретін басты 
ғаламдық қатерлердің бірі болып қалуда. 
Экономика және бейбітшілік институты 
2000 жылдан бері Жаһандық терроризм 
индексін (ЖТИ) жариялап келеді. Бұл рей-
тинг 1970 жылдан бастап осы уақытқа 
дейінгі деректерді талдап, терроризмнің 
әсер ету деңгейін бағалайды және оның 
негізгі әлемдік үрдістері туралы толық 
мәлімет береді. 2019 жылдың қараша ай-
ында жарияланған соңғы есеп бойынша, 
терроризмнің салдарынан туындайтын 
өлім-жітім көрсеткіші 2014 жылмен са-
лыстырғанда шамамен 52%-ға төмендеді. 
Осыған қарамастан, террористік қауіп-қа-
терге ұшыраған елдердің саны әлі де 
болса жоғары. Сондықтан Орталық Азия 
мемлекеттерінің жағдайына назар аудара 
отырып, терроризмнің жаһандық үрдіс-
терін қарастырған жөн.

ЖТИ есебіне сәйкес, 2018 жылы 71 
елде террорлық әрекеттердің салдарынан 
кем дегенде бір өлім жағдайы тіркелді, 
бұл терроризм қаупі төнген елдер саны 
бойынша 2002 жылдан кейінгі екінші ең 
жоғары нәтиже болып табылады. Терро-
ризмнің салдарынан туындайтын өлім-
жітімнің азаюына қатысты бірнеше себеп-
тер көрсетілген. Бұл негізінен Таяу Шығы-
ста қақтығыстардың азаюына және өзін 
«Ислам мемлекеті» деп атайтын ДАИШ 
террорлық ұйымының әрекетінің бәсең-
деуіне байланысты болып отыр. Есептегі 
өлім-жітім санына жасалған талдау 2018 
жылы терроризм салдарынан туындаған 
өлім-жітімнің 57,8%-ы үшін төрт террор-
лық топ, атап айтқанда Талибан, ДАИШ, 
ДАИШ-тің «Хорасан» тобы және «Боко 
харам» жауапты екенін көрсетеді. Аты 
аталған террорлық топтармен қатар, әсіре 
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террористических групп, растет число 
крайне правых террористических групп. 
Несмотря на то, что они ответственны за 
малую часть смертей от терроризма, их 
уровень смертности находится на подъ-
еме в последние годы – от 11 смертных 
случаев в 2017 году до 77 к концу сентя-
бря 2019 года. Помимо этих цифр, доклад 
также приводит рейтинг стран по уровню 
терроризма, в котором наиболее подвер-
женные влиянию терроризма страны 
помещены в верху списка, а наименее 
подверженные страны находятся внизу. С 
2003 года индекс возглавлял Ирак, пока 
его не обогнал Афганистан благодаря 
росту смертности от терроризма на 59% 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 
За Афганистаном и Ираком следуют Ни-
герия, Сирия, Пакистан, Сомали, Индия, 
Йемен, Филиппины и Конго (Глобальный 
индекс терроризма, 2019).

Государства Центральной Азии в до-
кладе включены в регион России и Ев-
разии, в который входит двенадцать по-
стсоветских стран. Из них Туркменистан с 
Беларусью сохранили свою позицию «без 
влияния терроризма», тогда как Казахстан 
выделился, не имея происшествий за по-
следние два года, и улучшил свою пози-
цию, спустившись с 79-й позиции до 85-й. 
Позиции Кыргызстана и Узбекистана, ко-
торые, соответственно, находятся на 87-м 
и 135-м месте, годами остаются относи-
тельно стабильными. Среди государств 
Центральной Азии Узбекистан и Туркме-
нистан считаются наименее подвержен-
ными влиянию терроризма, при этом 
первый занимает свою позицию в тече-
ние порядка 10 лет, а последний большей 
частью располагается в конце списка.  В 
целом, из двенадцати государств СНГ в 
2019 году девять улучшили свою позицию 
(Глобальный индекс терроризма, 2019). 
Тем не менее, Таджикистан представляет 
собой исключение в стабильной, в целом, 
Центральной Азии, из-за недавно проис-
шедших в стране инцидентов, имеющих 
отношение к терроризму, снизив в итоге 
свой индекс. Несомненно, основным фак-
тором многих проблем безопасности в 
Таджикистане является его близость к Аф-

оңшыл террорлық топтардың саны да 
артып келеді. Олар терроризмнің салда-
рынан болған өлім-жітімнің аз бөлігі үшін 
жауапты болғанымен, бұл топтардың тер-
рорлық әре-кеттері салдарынан болған 
өлім-жітім деңгейі 2017 жылғы 11-ден 
2019 жылдың қыркүйек айының аяғында 
77-ге дейін өсті. Есепте осы көрсеткіштер-
мен қатар, терроризмнің елдерге әсер ету 
деңгейі туралы ақпарат беріліп, тізімнің 
басында терроризмнен ең көп зардап 
шеккен елдер, ал тізімнің соңғы жағын-
да аз зардап шеккен елдер көрсетілген. 
2003 жылдан бері бұл тізімде Ирак көш 
бастап тұрды, алайда 2018 жылы оның 
орнын Ауғанстан басып, бірінші орынға 
шықты. Бұл 2018 жылы Ауғанстанда тер-
роризмнен қайтыс болғандардың саны-
ның 2017 жылмен салыстырғанда 59%-ға 
өсуіне байланысты болды. Ауғанстан мен 
Ирактан кейінгі орындарда Нигерия, Си-
рия, Пәкістан, Сомали, Үндістан, Йемен, 
Филиппин және Конго мемлекеттері тұр 
(Жаһандық терроризм индексі, 2019).

Орталық Азия мемлекеттері есепте он 
екі посткеңестік елден тұратын «Ресей 
және Еуразия аймағы» тобына кірді. Бұл 
елдердің ішінде Түрікменстан мен Бела-
русь ең қауіпсіз елдер ретінде өз пози-
цияларын сақтап қалды. Ал Қазақстан-
да соңғы екі жыл ішінде ешқандай оқыс 
оқиғалар байқалмай, оның рейтингтегі 
позициясы 79-ші орыннан 85-ші орынға 
дейін жақсарды. Сәйкесінше 87-ші және 
135-ші орындарды иемденген Қырғызстан 
мен Өзбекстанның позициялары жылдар 
бойы салыстырмалы түрде тұрақты болып 
келеді. Орталық Азия елдері арасында Өз-
бекстан мен Түрікменстан терроризм ең 
аз әсер еткен елдер болып саналады, өй-
ткені біріншісі өз позициясын 10 жылдай 
сақтаса, екіншісі көбінесе тізімнің соңын-
да болды. Жалпы алғанда, 2019 жылы он 
екі посткеңестік елдің тоғызы ЖТИ тізімін-
дегі жағдайын жақсартты (Жаһандық тер-
роризм индексі, 2019). Алайда, азды-көпті 
тұрақты Орталық Азиядағы Тәжікстанның 
жағдайы терроризмге қатысты оқиғаларға 
байланысты күрт ерекшеленеді. Осының 
нәтижесінде оның рейтингтегі көрсет-
кіштері төмендеді. Террорлық топтардың 
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көптеген ұяшықтары шоғырланған Ауған-
стан шекараларына жақын орналасуы 
Тәжікстан үшін көптеген қауіпсіздік мәсе-
лелерін тудыратын негізгі фактор екендігі 
сөзсіз.

ДАИШ-тің террорлық әрекеттерінің 
бәсеңдеуі екінші жыл бойына жалғасып, 
Тәжікстанда өлім-жітім мен шабуылдар 
саны 2016 жылғы ең жоғары деңгеймен 
салыстырғанда сәйкесінше 69%-ға және 
63%-ға дейін төмендесе де, мемлекет ше-
каралары жеткілікті қорғалмағандықтан 
Тәжікстан, хабарларға сәйкес, ДАИШ та-
рапынан ұйымдастырылатын террорлық 
әрекеттерден әлі де зардап шегуде. Атап 
айтқанда, террорлық шабуылдың ең 
соңғы оқиғасы 2019 жылғы 6 қарашада 
Тәжікстанның Конституциясы күнін мере-
келеу қарсаңында түнгі сағат 3:00 шама-
сында орын алды. Бұл түні бетперде таққан 
20 қарулы адам тәжік-өзбек шекарасында, 
Душанбеден 60 шақырым жердегі Руда-
ки ауданында орналасқан № 4 «Ишко-
бод» шекара бекетіне шабуыл жасаған. 
Тәжікстанның Ұлттық қауіпсіздік мемле-
кеттік комитетінің мәлімдемесі бойынша, 
шабуыл нәтижесінде қарулы қылмыстық 
топтың 15-і жойылып, тағы бес содыр 
тұтқынға алынды. Сондай-ақ, атыс бары-
сында екі тәжік қызметкері қаза тапты. Екі 
күннен кейін ДАИШ содырлары шабуыл 
үшін жауапкершілікті өз мойнына алған 
бейнежазба жариялады. Ресейдің Қазіргі 
заманғы Ауғанстанды зерттеу орталығы-
ның жетекші сарапшысы Андрей Серенко 
шабуылға екі түсініктеме ұсынды. Оның 
пайымдауынша, шабуыл халифат көшбас-
шысы ауысуы мен ДАИШ-тің жаңа мүм-
кіндіктерін көрсету әрекетімен байланы-
сты болуы мүмкін немесе ДАИШ қаупінің 
Орталық Азия мемлекеттерінде шындық 
екендігін көрсету мақсатында жасалған 
арандату әрекеті болуы мүмкін (Спутник, 
2019). Дегенмен, Тәжікстан үкіметінен 
егжей-тегжейлі ақпараттың болмауына 
байланысты ДАИШ-тің шабуылға қаты-
сы бар екендігі бірқатар күмән туғызады. 
Әсіресе, содырлар Ауғанстанның Калай-
и-Зал ауданынан Тәжікстанның Кабоди-
ен ауданына шекараны заңсыз кесіп өтті 
деген мәлімде-менің дұрыстығына қа-

ганистану, где оперируют многие ячейки 
террористических групп. 

Несмотря на спад террористической 
деятельности ДАИШ, наблюдаемый вто-
рой год и выраженный, как в числе смер-
тей, так и нападений, соответственно, на 
69% и 63%, по сравнению с подъемом в 
2016 году, Таджикистан со своими слабо 
защищенными границами продолжает 
страдать от террористических актов, ко-
торые, как сообщается, организует ДАИШ. 
Например, последний теракт произошел 
около 3 часов ночи 6 ноября 2019 года, 
накануне празднования Дня конституции 
Таджикистана, когда 20 боевиков в масках 
напали на пограничный пост №4 «Ишко-
бод» в районе Рудаки, расположенном в 
60 км от Душанбе на таджикско-узбек-
ской границе. В результате, 15 нападавших 
были убиты, а пятеро взяты в плен, тогда 
как, по данным Государственного коми-
тета национальной безопасности Таджи-
кистана, были убиты два таджикских со-
трудника. Спустя два дня боевики ДАИШ 
распространили видео, в котором взяли 
ответственность за это нападение. Андрей 
Серенко, эксперт Российского центра ис-
следований современного Афганистана, 
предложил два объяснения нападению: 
оно могло быть связано со сменой главы 
халифата и стремлением ДАИШ проде-
монстрировать свои новые возможности, 
либо нападение могло быть устроено с 
целью провокации, чтобы показать суще-
ствование угрозы ДАИШ в государствах 
Центральной Азии (Спутник, 2019). Тем 
не менее, по поводу причастности ДАИШ 
к нападению существует множество со-
мнений из-за отсутствия подробной ин-
формации от таджикского правительства. 
В частности, возникли вопросы отно-
сительно достоверности заявления, что 
боевики незаконным путем пересекли 
границу с афганского района Калай Золи 
в Габодионский район Таджикистана. До 
сих пор нет объяснения тому, как боевики 
незамеченными передвигались в тече-
ние двух дней. Кроме того, Министерство 
обороны Афганистана заявило, что не су-
ществует доказательств того, что боеви-
ки проникли в Таджикистан с афганской 
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территории (Cabar.asia, 2019). Помимо 
этого, есть сомнения относительно того, 
пришли ли они с соседнего, контролиру-
емого талибами севера Афганистана, или 
востока страны, находящегося под влия-
нием ДАИШ (Тейлор, 2019). Как бы то ни 
было, таджикские власти воздерживаются 
от комментирования подробностей напа-
дения. В любом случае, после нападения 
Совет командующих Пограничными вой-
сками стран СНГ заявил о готовности обе-
спечить поддержку в укреплении таджик-
ско-афганской границы, в то время как 
антитеррористические подразделения 
201-й российской военной базы в Тад-
жикистане провели учения для провер-
ки обороноспособности Душанбинского 
гарнизона (Степанов, 2019).

Примечательно, что с прошлого года 
Таджикистан столкнулся с рядом терро-
ристических актов, связанных с ДАИШ. В 
феврале 2018 года Государственный ко-
митет национальной безопасности задер-
жал 12 членов ДАИШ, которые готовили 
теракт в стране. В июле 2018 года ДАИШ 
взял ответственность за убийство четырех 
иностранных туристов во время их вело-
тура в стране. Связанные с ДАИШ тюрем-
ные заключенные также устроили бунты 
в колониях строгого режима в Худжанде 
(ноябрь 2018 года) и Вахдате (май 2019 
года), в которых было убито около 30 че-
ловек. Неудивительно, что, как следствие, 
Таджикистан спустился в отчете GTI с 74-й 
позиции в 2018 до 50-й в 2019 году. Что 
касается недавнего нападения на таджик-
ский погранпост и других происшествий, 
то стоит обратить внимание на сообщение 
российского Министерства внутренних 
дел, опубликованное в начале 2019 года, 
о массовом переходе боевиков ДАИШ 
из Пакистана к границам Таджикистана. 
Таким образом, российское сообщение 
прозвучало как раннее предупреждение 
Таджикистану, чтобы были приняты необ-
ходимые меры обеспечения готовности к 
возможному теракту.  (Гусаров, 2019).

В любом случае, недавние террори-
стические акты в Таджикистане вызвали 
обеспокоенность в других государствах 
региона, а также у основных региональ-

тысты сұрақтар көтерілді. Содырлардың 
қалай екі күн өздерін білдіртпей жүріп 
өткені де сұрақтар туғызады. Сонымен 
қатар, Ауғанстан Қорғаныс министрлігі 
шабуылдаушылардың Тәжікстанға Ауған-
стан аумағынан кіргендігі туралы еш-қан-
дай дәлел жоқ деп мәлімдеді (Cabar.asia, 
2019). Бұған қоса, олар көрші Ауғанстан-
ның Талибандар басым болған солтүстік 
аймағынан келді ме, жоқ әлде ДАИШ-тің 
ықпалы басым шығыс аймағынан кел-
ді ме белгісіз (Тейлор, 2019). Дегенмен, 
Тәжікстан билігі шабуылдың мән-жайын 
түсіндіруден қалыс қалып отыр. Қалай 
болғанда да, шабуылдан кейін ТМД елдері 
Шекара әскерлері қолбасшыларының 
кеңесі тәжік-ауған шекарасын нығайтуға 
қолдау көрсетуге дайын екендігін мәлім-
деді, ал Тәжікстандағы 201-ші ресейлік 
әскери базаның антитеррорлық бөлімше-
лері Душанбе гарнизонының қорғанысын 
сынап көру үшін жаттығулар өткізді (Сте-
панов, 2019).

Өткен жылдан бері Тәжікстан ДАИШ-
ке қатысы бар бірқатар оқиғаларға тап 
болғанын айта кеткен жөн. 2018 жылғы 
ақпанда Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік 
комитеті елде террорлық шабуыл жа-
самақ болған ДАИШ тобының 12 мү-
шесін ұстады. 2018 жылдың шілдесінде 
ДАИШ Тәжікстанды велосипедпен аралап 
жүрген төрт шетелдік туристтің қазасы 
үшін жауапкершілікті өз мойнына алды. 
ДАИШ-ке қатысы бар сотталушылар да 
2018 жылдың қараша айында Худжанд 
қаласында және 2019 жылдың мамырын-
да Вахдат қаласында орналасқан қатаң 
режимдегі түрмелерде тәртіпсіздіктер ұй-
ымдастырды. Тәртіп-сіздіктер нәтижесін-
де шамамен 30 адам қаза тапты. Соның 
салдарынан Тәжікстанның ЖТИ есебін-
дегі позициясы төмендеп, 2018 жылғы 
74-ші орыннан 2019 жылы 50-ші орынға 
тұрақтағаны таңқаларлық емес. Жақында 
Тәжікстанның шекара бекетіне жасалған 
шабуыл-ға және басқа да оқиғаларға бай-
ланысты 2019 жылдың басында Ресей Ішкі 
істер министрлігі тарапынан жарияланған 
есепте ДАИШ содырларының Пәкістан-
нан Тәжікстан шекараларына жаппай кө-
шуі туралы айтылды. Осылайша, Ресейдің 
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есебі Тәжікстанға қажетті шаралар қабыл-
дап, ықтимал террорлық шабуылға дайын 
болу туралы алдын ала ескерту ретінде 
жарияланды деуге болады (Гусаров, 2019).

Қорытындылай келе, Тәжікстанда 
соңғы уақытта орын алған террорлық 
оқиғалар Орталық Азия аймағының басқа 
мемлекеттері мен ірі аймақтық актор-
ларда алаңдаушылық туғызып, мемле-
кеттік және мемлекетаралық деңгейдегі 
қауіпсіздік шараларының маңыздылығын 
еске салды. Сондықтан терроризмге 
қарсы күрес мәселелерін посткеңестік 
кеңістіктегі елдердің лауазымды тұлға-
лары, соның ішінде Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымы мен Шанхай ынты-
мақтастық ұйымы аясында жан-жақты 
талқылауы кездейсоқтық емес. Терро-
ризмнің әсері бүкіл әлемде азайып, тер-
рорлық шабуылдардың саны азайғанмен, 
терроризм қаупі жойылмай әлі белең 
алуда. Осыған байланысты Орта-лық Азия 
елдері террорлық оқиғалардың алдын алу 
және аймақта тұрақтылық пен қауіпсіздік-
ті сақтау үшін бірлесіп жұмыс жасауы ке-
рек.     
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ных игроков, и они напомнили о важ-
ности превентивных мер обеспечения 
безопасности, как на национальном, так 
и межгосударственном уровне. Поэтому 
неслучайно вопросы борьбы с террориз-
мом тщательно обсуждаются при уча-
стии официальных лиц из постсоветских 
стран, в том числе в рамках Организации 
договора о коллективной безопасности 
и Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Несмотря на снижение террористи-
ческой деятельности в глобальном мас-
штабе, а также уменьшение количества 
терактов, угроза терроризма не исчезла и 
продолжает расти, претерпевая измене-
ния. Таким образом, страны Центральной 
Азии должны действовать сообща, чтобы 
предотвращать террористические акты и 
поддерживать стабильность и безопас-
ность в регионе.   
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Центральная Азия-претерпевает зна-
чительные перемены с точки зрения 
международных отношений. Примерами 
являются смены руководства в регионе, 
которые могут привести к трансформа-
ции динамики региона, в сочетании со 
смещением интереса крупных держав к 
Востоку, особенно к Центральной Азии. 
Правительства Центральной Азии вни-
мательно отслеживают этот процесс и 
одновременно ищут новые возможности 
для своих стран. Таджикистан, который до 
сих пор не испытывал фундаментальных 
перемен в своей внутренней и внеш-
ней политике, прилагает усилия, чтобы 
воспользоваться преимуществами этого 
переходного периода. Поэтому будет ин-
тересно проанализировать недавние со-
бытия в Таджикистане при пожизненном 
президенте Эмомали Рахмоне в контексте 
региональных событий.   

Будучи одной из наиболее уязвимых 
стран Центральной Азии, благодаря сво-
ему экономическому потенциалу и поли-
тической структуре, Таджикистан имеет 
ключевое значение для поддержания 
безопасности и стабильности в регионе. 
Географическая связанность с Афганиста-
ном на юге вызывает обеспокоенность 
не только у Таджикистана, но и соседних 
Узбекистана, Кыргызстана, Китая и даже 
у Казахстана и России. В дополнение к 
своему неудобному географическому по-
ложению Таджикистан – это единственная 
страна Центральной Азии, которая стол-
кнулась с проблемой гражданской войны 
1992-1997 годов, последствия которой 
до сих наблюдаются в социально-эконо-
мической сфере. Поэтому Россия и Китай 
активно вовлечены в обеспечение поли-

Соңғы кездері Орталық Азия аймағын-
да халықаралық қатынастар тұрғысынан 
маңызды өзгерістер орын алуда. Ай-
мақтық динамиканың өзгеруіне әкелетін 
билік басындағы өзгерістер, ірі держава-
лардың шығысқа, әсіресе Орталық Азияға 
бетбұрыс жасауы осы өзгерістерге мысал 
болып табылады. Орталық Азия елдерінің 
үкіметтері бұл үдерісті мұқият қадағалап 
отырып, өз елдері үшін жаңа мүмкіндік-
тер іздестіруде. Осы уақытқа дейін ішкі 
және сыртқы саясатында түбегейлі өзгері-
стерге ұшырамаған Тәжікстан бұл өтпелі 
кезеңнен барынша пайда табуға ұмтыла-
ды. Сондықтан, Тәжікстанды өмір бойы 
басқару құқығына ие болған Президент 
Эмомали Рахмон режимі кезіндегі соңғы 
оқиғаларды аймақтық өзгерістер аясында 
зерттеген жөн.

Экономикалық әлеуеті мен саяси 
құрылымына байланысты Орталық Ази-
яның ең осал елдерінің бірі болып та-
былатын Тәжікстан аймақтық қауіпсіздік 
пен тұрақтылықты сақтау тұрғысынан үл-
кен маңызға ие. Оңтүстікте Ауғанстанмен 
көрші болуы Тәжікстан үшін ғана емес, 
сонымен қатар көрші Өзбекстан, Қырғыз-
стан, Қытай, тіпті Қазақстан мен Ресей үшін 
де бірқатар қауіпсіздік мәселелерін туды-
руы мүмкін. Географиялық орналасуы-
ның қолайсыздығымен қатар, Тәжікстан 
1992-1997 жылдар аралығында болған 
азамат соғысынан зардап шеккен Орта-
лық Азия елі болып табылады. Бұл соғы-
стың салдары елдің әлеуметтік-экономи-
калық құрылымында әлі де байқалады. 
Осы себептерге байланысты, әсіресе ай-
мақтық қауіпсіздік тұрғысынан Ресей мен 
Қытай Тәжікстанда саяси-экономикалық 
тұрақтылықты қалыптастыруға мүдделілік 
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тической и экономической стабильности 
Таджикистана, особенно для обеспечения 
региональной безопасности. В свою оче-
редь, таджикское правительство понимая 
упомянутые опасения, использует новые 
возможности во внешней политике, учи-
тывая инвестиционный потенциал круп-
ных держав, таких как Россия и Китай. 

Таджикистан проводит политику «от-
крытых дверей», следуя многовекторной 
стратегии и поддерживая многовековой 
опыт дружественного сосуществования 
народов Центральной Азии. В рамках 
этих принципов, Таджикистан ведет свою 
внешнеполитическую деятельность на 
основе равноправия и взаимных интере-
сов и поощряет иностранные инвестиции 
для развития страны (Tajemb.org, 2016). В 
результате, таджикская внешняя полити-
ка, в последние годы, ставила приоритет 
на экономику, торговлю и иностранные 
инвестиции. В частности, за последние 
пять лет  в страну было привлечено около  
5 миллиардов долларов иностранных ин-
вестиций, из которых 2 миллиарда долла-
ров – в виде прямых иностранных инве-
стиций. Инвестиции были направлены в 
промышленный, энергетический и строи-
тельный сектора, а также в развитие сфер 
инфраструктуры и туризма. В результате 
инвестиций, доля частного сектора в ВВП 
страны в 2019 году составила 70%, что на 
12% больше, чем в 2013 году (Лаумулин, 
2019).  Учитывая, что сельское хозяйство 
и промышленность, соответственно, со-
ставляют 18,9% и 21,9% ВВП страны, эти 
инвестиции можно рассматривать как 
значительные для экономики Таджики-
стана (Саидов, 2017).

Несомненно, ключевую роль в прове-
дении многовекторной внешней полити-
ки Таджикистана следует отдать прези-
денту Эмомали Рахмону, который управ-
ляет страной с 1992 года (в 1992-1994 го-
дах в качестве председателя Верховного 
совета). Согласно поправкам в Конститу-
цию от 2016 года, президент Рахмон стал 
«Лидером нации», что позволяет ему бал-
лотироваться на неопределенный срок и 
быть пожизненно защищенным от судеб-
ного преследования. С учетом того, что 

танытып отыр. Осы мәселелерді түсінген 
Тәжікстан билігі Қытай және Ресей сияқты 
ірі державалардың инвестициялық әле-
уетін ескере отырып, сыртқы саясатында 
жаңа бағыттарды дамытуға тырысады.

Тәжікстан көпвекторлы сыртқы сая-
сат қағидаттары аясында Орталық Азия 
халықтарының бейбітшілік пен өзара 
келісім ішінде өмір сүрудің сан ғасыр-
лық тәжірибесін қолдай отырып, «ашық 
есік» саясатын ұстанады. Осы қағидаттар 
шеңберінде сыртқы саясатын теңдік пен 
өзара мүдделер негізінде қалыптасты-
рған Тәжікстан елдің дамуы үшін шетел-
дік инвестицияларды ынталандыруға ты-
рысады (Tajemb.org, 2016). Нәтижесінде, 
соңғы жылдары Тәжікстанның сыртқы 
саясаты экономика, сауда және шетелдік 
инвестицияларды тарту мәселелеріне на-
зар аударады. Соңғы 5 жылда елге шама-
мен 5 млрд. доллар шетелдік инвестиция 
тартылып, оның 2 млрд. доллары тікелей 
шетелдік инвестициялар түрінде болды. 
Бұл инвестициялар өнеркәсіп, энергетика 
және құрылыс, сондай-ақ инфрақұрылым 
мен туризм салаларын дамытуға бағыт-
талған. Осы инвестициялардың арқасын-
да 2019 жылы жеке сектордың ЖІӨ-де-
гі үлесі 70%-ға жетті, бұл 2013 жылмен 
салыстырғанда 12%-ға көп (Лаумулин, 
2019). Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп 
салаларының ЖІӨ-дегі үлестері тиісінше 
18,9%-ды және 21,9%-ды құрайтынын 
ескеретін болсақ, аталмыш инвестиция-
лар Тәжікстан экономикасы үшін айтар-
лықтай маңызды деуге болады (Саидов, 
2017).

Тәжікстанның көп векторлы сыртқы 
саясатында елді 1992 жылдан бері басқа-
рып келе жатқан Президент Эмомали Рах-
монның (1992-1994 жылдары Жоғарғы 
кеңестің төрағасы ретінде) шешуші рөл 
атқарғаны айқын. 2016 жылы ел консти-
туциясына енгізілген өзгерістерге сәйкес, 
«Ұлт көшбасшысы» атанған Президент 
Рахмонға шексіз мәрте президенттіке сай-
лану мүмкіндігі және қылмыстық қуда-
лаудан өмір бойы қорғайтын иммунитет 
берілген. Келесі президенттік және пар-
ламенттік сайлаудың 2020 жылға жоспар-
ланғанын ескере отырып, Рахмонның 
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Орталық Азиядағы билік басында ең ұзақ 
болған көшбасшы екенін атап өтуге бола-
ды.

Тәжікстанның тұрақты және автокра-
тиялық режимі елдің негізгі сауда серік-
тестеріне, оның ішінде Ресей және Қытай 
сияқты аймақтық державалардың сыртқы 
саясат мүдделеріне сай келеді. Ресей эко-
номикалық, әскери және саяси қолда-
уының арқасында Тәжікстанның негізгі 
серіктестерінің бірі болып қала бермек. 
Ал Ресейден тәжік еңбек мигранттары-
ның ақша аударымдары Тәжікстанның 
маңызды табыс көзі болып табылады. 
Ресей Орталық банкінің мәліметтері бой-
ынша, 2018 жылы Ресейден жіберілген 
ақша аударымдарының көлемі 2,5 млрд. 
доллар шамасында болды, бұл Тәжікстан-
ның ЖІӨ-нің 34%-на тең (Спутник, 2019). 
Бұл деректердің өзі Тәжікстанның Ре-
сей экономикасына тәуелділік деңгейін 
көрсетеді. Екі ел арасындағы жалпы са-
уда көлемі 2018 жылы 1 млрд. долларға 
жетті, ал Ресейдің Тәжікстанға жасаған 
инвестициялар көлемі 1,7 млрд. доллар-
дан асты (Спутник, 2017). Экономикалық 
және сауда қатынастарымен қатар, екі 
ел арасындағы әскери ынтымақтастық 
та барған сайын дамып келеді. Тәжікстан 
тәуелсіздік алғаннан бері, әсіресе азамат-
тық соғысқа байланысты Ресеймен әске-
ри салада тығыз ынтымақтастықты сақтап 
келеді. Ресейдің шетелдегі ең ірі әске-
ри нысандарының бірі – 201-ші әскери 
база Тәжікстанда орналасқан және 2012 
жылғы келісімге сәйкес 2042 жылға дейін 
сол жерде болады. Елдегі Ресей әскерлері 
Ауғанстанмен шекара қауіпсіздігі мәсе-
лесінде де, тәжік армиясын даярлауда 
да белсенділік танытты. Соңғы 5 жылда 
Ресей Тәжікстанға жалпы құны 122 млн. 
долларға тең қару-жарақ пен әскери тех-
ника жіберді (Регнум, 2019). Ресейдің сы-
ртқы саясатта да Тәжікстанды ашық түрде 
қолдайтынын атап өткен жөн. Мәселен, 
Тәжікстан Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 
(ШЫҰ), Ұжымдық Қауіпсіздік Шарт Ұйымы 
(ҰҚШҰ) сияқты интеграциялық үдерістерге 
қатысады. Ресей бұл ұйымдардың құрыл-
тайшысы немесе белсенді мүшесі болып 
табылады. Бұған қоса, Ресей Тәжікстан-

следующие президентско-парламентские 
выборы намечены на 2020 год, можно 
утверждать, что Рахмон останется в Цен-
тральной Азии президентом, дольше всех 
находящимся у власти. 

Тем временем, стабильный и автокра-
тический режим Таджикистана устраи-
вает внешнеполитические интересы его 
крупных партнеров, в том числе Россию и 
Китай, которые находятся в числе основ-
ных торговых партнеров страны. Россия 
остается в числе ключевых партнеров 
благодаря ее экономической, военной и 
политической поддержке, тогда как де-
нежные переводы от таджикских трудо-
вых мигрантов в России являются важным 
источником национального дохода. В 
частности, согласно данным Центробанка 
России, в 2018 году из России было пере-
ведено около 2,5 миллиарда долларов, 
что эквивалентно  34% ВВП Таджикистана, 
и это справедливо показывает уровень 
зависимости Таджикистана от российской 
экономики (Спутник, 2019). Между тем, 
общий объем торговли между странами 
достиг 1 миллиарда долларов в 2018 году, 
тогда как Россия инвестировала около 
1,7 миллиарда долларов в Таджикистан 
(Спутник, 2017).  В дополнение к торго-
во-экономическим отношениям, другой 
сферой сотрудничества является военная, 
где российское правительство поддержи-
вает значительное присутствие с момента 
обретения Таджикистаном независимо-
сти, особенно из-за гражданской войны. 
В частности, 201-я военная база, одна из 
крупнейших военных баз России за ру-
бежом, расположена в Таджикистане до 
2042 года согласно соглашению 2012 года. 
Кроме того, российские военные специа-
листы работают на таджикско-афганской 
границе и обучают таджикскую армию. 
В целом, за последние пять лет прави-
тельство России передало таджикским 
вооруженным силам оружия и военного 
оборудования на сумму 122 миллионов 
долларов США (Регнум, 2019).  Диплома-
тическая поддержка Таджикистана Рос-
сией также очевидна на международных 
платформах, тогда как Таджикистан оста-
ется в орбите пророссийских интеграци-
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онных процессов, включая Шанхайскую 
организацию сотрудничества и Органи-
зацию договора коллективной безопас-
ности, при этом Москва активно подтал-
кивает Душанбе к вступлению в Евразий-
ский экономический союз.  

Китайское участие в делах Таджики-
стана достойно глобального внимания, 
поскольку задолженность перед китай-
ским Eximbank составляет 1,3 миллиарда 
долларов, то есть более 40% от общего 
объема внешнего долга страны (Иванов, 
2019). Неудивительно, что сотрудничество 
Таджикистана с Китаем изучается как кейс 
китайской «долговой ловушки» в рамках 
инициативы «Пояс и путь». Однако этот 
факт не остановил таджикские власти от 
подписания соглашения по финансируе-
мому Китаем строительству здания пар-
ламента в 2018 году. В целом, в различных 
секторах в Таджикистане работает более 
100 китайских компаний с объемом ин-
вестиций на сумму более 500 миллионов 
долларов. Другим примером участия ки-
тайского бизнеса в Таджикистане являет-
ся китайская система видеонаблюдения и 
дорожные камеры. Кроме того, китайские 
компании, работают в таких областях, как 
инфраструктура, строительство промыш-
ленных объектов, использование место-
рождений, строительство школ и т. д., в 
то время как успешная работа золотопе-
рерабатывающих заводов и добывающей 
промышленности страны также в значи-
тельной степени обусловлена китайскими 
инвестициями. Двусторонняя торговля 
между Китаем и Таджикистаном состави-
ла 560 миллионов долларов, но импорт 
превысил экспорт почти в 16 раз (Спут-
ник, 2018). Кроме того, около 2,000 гек-
таров земли было выделено китайским 
фермерам в Горно-Бадахшанской авто-
номной области (Иванов, 2019).

Значительный интерес Пекина к Таджи-
кистану, как показывают цифры, приве-
денные выше, обусловлен его близостью 
к Афганистану, поскольку Китай связывает 
безопасность своих западных границ со 
стабильностью в Таджикистане. Угроза 
терроризма и нестабильности, которые 
могут проникнуть в Таджикистан из Афга-

ның Еуразиялық экономикалық одаққа 
(ЕАО) қосылу ниетін қолдайды. 

Қытайдың Тәжікстанға ықпалы назар 
аударуға тұрарлық екені даусыз. Өйт-
кені Тәжікстанның Қытай Эксимбанкіне 
қарызы 2018 жылы шамамен 1,3 млрд. 
доллардан асты және бұл көрсеткіш ел-
дің жалпы сыртқы қарызының 40%-нан 
астамын құрайды (Иванов, 2019). Осыған 
байланысты Тәжікстан - Қытай ынты-
мақтастығының «Белдеу және жол» ба-
стамасы аясында «қарыз тұзағы» деген 
жағдаяттық талдауда зерттелуі таңқалар-
лық жайт емес. Алайда, бұл жағдай 2018 
жылы тәжік билігінің қытайлық инвести-
циялар арқылы парламенттік ғимаратты 
салу жөнінде келісім жасауына кедергі 
келтірмеді. Бүгінгі таңда 100-ден астам 
қытайлық компания 500 млн. доллардан 
асатын инвестиция көлемімен Тәжікстан-
ның түрлі салаларында қызмет көрсетуде. 
Тәжікстанда қытайлық жаппай бақылау 
бейнекамераларының орнатылуы – қы-
тай кәсіпкерлігінің тағы бір мысалы. Со-
нымен қатар, инфрақұрылым, өндірістік 
нысандар құрылысы, кен орындарын 
пайдалану, мектеп салу және т.б. көпте-
ген салаларда қытайлық компаниялар-
дың болуы назар аударарлық. Елдің ал-
тын және минералды ресурстарының көп 
бөлігі қытайлық компаниялар тарапынан 
игеріліп жатыр. Қытай - Тәжікстан сыртқы 
сауда көлемі шамамен 560 млн. долларды 
құраса да, Тәжікстанға жасалатын импорт 
оның экспортынан 16 есе асып түсті (Спут-
ник, 2018). Сонымен қатар, Тәжікстан 
үкіметі Таулы Бадахшан автономиялық ай-
мағындағы 2 мың гектарға жуық ауыл ша-
руашылығы мақсатындағы жерді Қытай 
ауылшаруашылық компанияларына берді 
(Иванов, 2019). 

Жоғарыдағы көрсеткіштерден байқа-
уға болатындай, Қытайдың Тәжікстанға 
деген мүдделілік танытуының басты 
себептерінің бірі Ауғанстан факторы 
екені белгілі. Себебі Қытай батыс шека-
раларының қауіпсіздігін Тәжікстанның 
тұрақтылығымен бірге қарастырады. 
Тәжікстанға Ауғанстан аумағы арқылы 
таралуы мүмкін терроризм мен тұрақ-
сыздық қаупі Қытайдың батыс шекара-
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сы үшін негізгі қауіп-қатер факторлары 
болып табылады. Сондықтан да Қытай 
Тәжікстанмен әскери ынтымақтастығын 
2016 жылы Пәкістан және Ауғанстанның 
да қатысуымен құрылған «Төрт жақты 
ынтымақтастық және үйлестіру тетігі» 
арқылы одан әрі дамытты. Аталмыш тетік-
ке сәйкес, Қытай Ауғанстанмен шекаралас 
Памир аймағында 10 қарауыл қызметін 
орнатып, аймақтағы ауған әскерлерін 
жаттықтыруға және жабдықтауға мін-
деттелген (Богуш & Марсевский, 2019). 
Алайда, Washington Post сияқты кейбір 
ақпарат көздері Ауғанстан мен Тәжікстан 
шекарасында Қытай әскери базалары 
одан көбірек екенін және олардың кей-
бірі жасырын әскери база болып табы-
латынын мәлімдейді (Ши, 2019). Бұл Қы-
тайдың Тәжікстанға инвестицияларының 
қауіпсіздігі мен қауіп-қатерлердің алдын 
алумен тығыз байланысты екені анық. 
Әскери базалар мәселесі Қытай Халық 
Республикасының Төрағасы Си Цзинь-
пиннің 2019 жылғы маусымда Душанбе 
қаласына жасаған сапары барысында та-
раптар өздерінің жанжақты стратегиялық 
серіктестігін одан әрі тереңдетуге уағда-
ласқан кезде де көтерілген болатын.

Тәжікстан Қытай мен Ресейден бөлек, 
Орталық Азия мемлекеттерімен де ынты-
мақтастықты дамытуға тырысуда. Себебі 
Қазақстан екінші ірі сауда серіктесі ретін-
де; Өзбекстан автомобиль және теміржол 
көлік жүйелері тұрғысынан; және Қырғыз-
стан сауда-экономикалық қатынастармен 
қатар, гидроэнергетика саласындағы ын-
тымақтастық тұрғысынан Тәжікстан үшін 
үлкен маңызға ие. Аймақтық ынтымақта-
стық әлеуетін біле отырып, Тәжікстан Пре-
зиденті Рахмон басқа аймақ елдері сияқты, 
Орталық Азиядағы аймақтық ынтымақта-
стықты дамытуға белсенді үлес қосуда. 
Географиялық орналасуы мен тәуелсіздік 
алғаннан кейінгі жылдары елде орын 
алған оқиғалар нәтижесінде Тәжікстан-
да діни саяси қозғалыстар өте белсенді 
екені белгілі. Тәжікстан 2016 жылғы ре-
ферендумға дейін Тәжікстан ислам қайта 
өрлеу партиясы (ТИҚП) сияқты саяси пар-
тия құрған жалғыз Орталық Азия мемле-
кеті болды. Ауғанстанда орналасқан діни 

нистана, можно рассматривать как основ-
ные факторы риска для западных границ 
Китая. По этой причине, Китай продолжил 
развивать свое военное сотрудничество с 
Таджикистаном в 2016 году, создав Четы-
рехсторонний механизм сотрудничества 
и координации, в который также вошли 
Пакистан и Афганистан. На основе этого 
механизма, китайская сторона построила 
10 охранных пунктов в Памире, грани-
чащем с Афганистаном, и предприняла 
шаги по оснащению и обучению горной 
бригады афганской армии (Богуш & Мар-
шевский, 2019). Однако, согласно инфор-
мации Washington Post, присутствие ки-
тайских военных на афгано-таджикской 
границе намного больше, причем неко-
торая его часть засекречена (Ши, 2019). 
Таким образом, в целом, взаимодействие 
Китая с Таджикистаном основывается на 
интересе Китая, связанном с поддержани-
ем стратегической безопасности, который 
еще более возрос благодаря его инвести-
циям в Таджикистан. Вопрос о военных 
базах также был в приоритете во время 
недавнего визита председателя КНР Си 
Цзиньпина в Душанбе в июне 2019 года, 
когда стороны договорились углубить 
свое всеобъемлющее стратегическое 
партнерство.

Помимо Китая и России, Душанбе стре-
мится расширять сотрудничество с госу-
дарствами Центральной Азии. Казахстан 
имеет огромное значение для Таджики-
стана как второй по величине торговый 
партнер; Узбекистан важен с точки зре-
ния автодорожных  и железнодорожных 
транспортных систем; а Кыргызстан – с 
точки зрения сотрудничества в области 
гидроэнергетики, а также торгово-эко-
номических отношений. Поэтому, как 
и другие центральноазиатские лидеры, 
президент Рахмон понимает потенциал 
регионального сотрудничества и актив-
но поддерживает сотрудничество в Цен-
тральной Азии в рамках региональных 
договоренностей. Также, в результате 
внутренних событий после обретения 
независимости в Таджикистане активи-
зировались радикальные религиозные 
движения из-за географического поло-
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жения страны. Более того, Таджикистан 
был единственной страной Центральной 
Азии, в которой до референдума 2016 
года функционировала официальная ре-
лигиозная политическая партия – Партия 
исламского возрождения Таджикиста-
на (ПИВТ). Следовательно, сталкиваясь 
с рисками и угрозами, исходящими от 
базирующихся в Афганистане религиоз-
но-экстремистских групп и террористиче-
ских организации, Таджикистан является 
одной из ключевых стран, которые обе-
спечивают стабильность во всем регионе. 

При этом, хотя внешняя политика Тад-
жикистана не претерпевает радикальных 
изменений, наблюдается относительно 
стабильный процесс при содействии и 
поддержке России, Китая и стран Цен-
тральной Азии. Хотя долговая нагрузка 
страны растет день за днем, политику «от-
крытых дверей» можно считать успешной 
для президента Рахмона в плане поддер-
жания экономики страны. В то же время, 
учитывая текущее экономическое устрой-
ство и ресурсы страны, можно утвер-
ждать, что у таджикских властей нет иного 
выбора.  

Источники

Богуш Михал и Маршевский Мариуш 
(2019). Военное присутствие Китая в 
Таджикистане. Доступен по адресу: 
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/
analyses/2019-02-27/chinas-military-
presence-tajikistan. Дата обращения: 29.0 
9.2019.

Лаумулин Мурат (2019). Новая динамика 
сотрудничества в Центральной Азии: пер-
спективные цели и задачи. Доступен по 
адресу: http://isca.kz/ru/analytics-ru/3445. 
Дата обращения: 29.09.2019.

Иванов Роман (2019). За событиями в 
Таджикистане нужно следить всем сосе-
дям. Доступен по адресу: https://365info.
kz/2019/01/chem-zakonchitsya-kitajskaya-
ekspansiya-v-tadzhikistan-issledovanie. 
Дата обращения: 29.09.2019.

Саидов Зафар (2019). Внешняя полити-
ка Республики Таджикистан (1991-2017).

экстремистік топтар мен террористік ұй-
ымдардың қауіп-қатерлеріне тап болған 
Тәжікстан аймақтық тұрақтылықты қамта-
масыз ету және сақтау тұрғысынан үлкен 
маңызға ие.

Қорытындылай келе, Тәжікстанның 
сыртқы саясатында елеулі өзгерістер бол-
мағанына қарамастан, Ресей, Қытай және 
басқа да Орталық Азия мемлекеттерінің 
көмегі мен қолдауының арқасында салы-
стырмалы түрде тұрақты жағдай байқа-
лады. Елдің қарыздық ауыртпалығы күн 
санап артып келе жатқанына қарамастан, 
«ашық есік» саясатын ұлттық экономика-
ның тұрақтылығы тұрғысынан Президент 
Рахмонның жетістігі деп бағалауға бола-
ды. Елдің қазіргі экономикалық құрылы-
мы мен ресурстарын ескеретін болсақ, 
биліктің бұдан басқа таңдауы болмағанын 
көруге болады.
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В октябре 2019 года состоялся пер-
вый российско-африканский саммит в 
российском курортном городе Сочи, где 
председательствовали президенты Рос-
сии и Египта, Владимир Путин и Абдель 
Фаттах эль-Сиси, последний в качестве 
действующего председателя Африкан-
ского союза (Кривошеев и Строкан, 2019). 
В общей сложности, в Сочи прибыли 43 
главы государств и правительств, и еще 
11 стран были представлены на разных 
уровнях. Прежде всего, этот саммит рас-
сматривался как крупный успех россий-
ской дипломатии, поскольку собрать в 
одном месте и в одно время столько глав 
африканских государств было трудной 
задачей. Что более важно, саммит стал 
символом российского возращения в 
Африку, откуда она ушла после распада 
СССР. Очевидно, усиление африканского 
направления российской внешней поли-
тики связано не только с политическими 
и экономическими интересами Москвы, 
но и ее геостратегическими целями. Это 
часть российской стратегии расширения 
своего влияния и конкуренции с Западом 
по всему миру, будь то Африка, Европа, 
Латинская Америка или Ближний Восток. 

У Советского Союза исторически сло-
жился хороший имидж в Африке, и Рос-
сия пытается активно использовать это 
наследие. СССР активно поддерживал 
борьбу за независимость на африканском 
континенте, в том числе в Анголе, Мозам-
бике и Гвинее-Бисау и приветствовал ле-
вые режимы, такие как в Эфиопии. Одна-
ко вся эта деятельность угасла после 1991 
года, и Россия практически отсутствовала 
на континенте до середины 2010-х годов, 
пока российская экономика не окрепла, 
а внешнеполитические амбиции заметно 
не возросли. В самом начале Россия была 

2019 жылдың қазан айында Ресейдің 
Сочи курорттық қаласында Ресей және 
Мысыр елдерінің президенттері Влади-
мир Путин мен Әбдел Фаттах Ас-Сисидің 
төрағалығымен алғашқы Ресей-Африка 
саммиті өтті. Әбдел Фаттах Ас-Сиси сам-
митке Африка Одағының қазіргі төрағасы 
ретінде қатысты (Кривошеев және Стро-
кан, 2019). Жалпы, Сочиге 43 мемлекет 
және үкімет басшысы келіп, тағы 11 ел 
түрлі деңгейде қатысты. Біріншіден, бұл 
саммит Ресей дипломатиясының үлкен 
жетістігі деп саналды, өйткені Африка 
мемлекеттерінің көптеген басшыларын 
бір жерде, бір уақытта жинау өте күрделі 
міндет болды. Ресей КСРО ыдырағаннан 
кейін Африкадан кеткен болатын. Осыған 
байланысты аталмыш саммит Ресейдің 
Африкаға «оралуының» символына ай-
налды. Ресей сыртқы саясатының аф-
рикалық бағытының күшеюі Мәскеудің 
саяси-экономикалық мүдделерімен ғана 
емес, сонымен бірге оның геостратеги-
ялық мақсаттарымен де байланысты екені 
анық. Бұл Ресейдің Африка, Еуропа, Латын 
Америкасы немесе Таяу Шығыста болсын, 
бүкіл әлем бойынша ықпалын арттырып, 
Батыс елдерімен бәсекеге түсу стратегия-
сының бір бөлігі болып табылады.

Тарихи тұрғыдан алғанда, Кеңес Одағы 
Африкада жақсы имидж қалыптастырды 
және Ресей бұл мұраны белсенді пайдала-
нуға тырысады. КСРО Африка құрлығын-
да, оның ішінде Ангола, Мозамбик және 
Гвинея-Бисауда тәуелсіздік үшін күресті 
белсенді түрде қолдады және Эфиопия-
дағы сияқты солшыл режимдерге қамқор-
лық жасады. Алайда, бұл іс-шаралар-
дың барлығы 1991 жылдан кейін тоқтап, 
2010 жылдың ортасына дейін Ресейдің 
құрлықта ықпалы болмады. Бұл кезде 
Ресей экономикасы күшейіп, сыртқы са-

РОССИЙСКИЙ РАЗВОРОТ В АФРИКУ 
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особенно активна в развитии отношений 
с Южной Африкой, которая впоследствии 
присоединилась к БРИК. 

Так, Россия постепенно наращивает 
свое присутствие в Африке, главным об-
разом, в военном отношении. Москва 
усилила свое присутствие в Африке через 
участие в миротворческих операциях и 
международной целевой группе по борь-
бе с пиратством у побережья Сомали. По 
мере продвижения вглубь континента 
Россия подписала соглашение по военно-
му сотрудничеству с Центральноафрикан-
ской Республикой (ЦАР) в 2018 году  (Тасс, 
2018). Согласно этому соглашению, поми-
мо поставок оружия и боеприпасов в ЦАР 
направляются группы российских воен-
ных и гражданских инструкторов, чтобы 
обучить вооруженные силы. Как сообща-
ется, две страны ведут переговоры по от-
крытию российской военной базы в ЦАР 
(Эхо Москвы, 2019). Также примечательно 
то, что Россия является лидером в постав-
ках оружия в Африку. В 2018 году Россия 
поставила в страны Африки вооружений 
на сумму более 2 миллиардов долларов. 
Североафриканские страны являются ос-
новными покупателями российского ору-
жия – на этот регион приходилось около 
75% общего объема военного импорта 
Африки в 2014-2018 годах (Веземан и др., 
2018).

Последние события предполагают, что 
российский истеблишмент решил расши-
рить свое присутствие в экономической 
и политической жизни Африки. Посколь-
ку на Африку приходится около 30% ми-
ровых минеральных запасов (Aljazeera, 
2018), российские экономические инте-
ресы связаны с добычей драгоценных ме-
таллов и других природных ископаемых, 
разработкой нефтегазовых месторожде-
ний и проектами в области мирного ато-
ма. Россия не производит оборудование 
для разработки месторождений минера-
лов, но, безусловно, располагает соот-
ветствующим опытом и технологиями в 
данных сферах и даже имеет сравнитель-
ное преимущество в разработке атомной 
энергии. Экономика африканских стран 
потребуют неуклонного роста энергопо-

яси амбициясы айтарлықтай артқан еді. 
Бастапқыда Ресей БРИКС ұйымына кірген 
Оңтүстік Африка елімен қарым-қатынасты 
дамытуда ерекше белсенділік танытты.

Осылайша, Ресей Африкада ең ал-
дымен әскери саладағы ықпалын біртін-
деп арттыруда. Мәскеу бітімгершілік опе-
рацияларына және Сомали жағалауында 
қарақшылыққа қарсы халықаралық іс-қи-
мылдарға қатысу арқылы Африкадағы 
ықпалын күшейте түсті. Құрлықтағы ықпа-
лын нығайтқан Ресей 2018 жылы Орталық 
Африка Республикасымен (ОАР) әскери 
ынтымақтастық туралы келісімге қол қой-
ды (Тасс, 2018). Осы келісім негізінде ОАР-
ға қару-жарақ пен оқ-дәрілер жеткізумен 
қатар, қарулы күштерді жаттықтыру мақ-
сатында Ресейдің әскери және азаматтық 
нұсқаушы топтары жіберіледі. Хабарларға 
сәйкес, екі ел ОАР-да Ресей әскери база-
сын ашу туралы келіссөздер жүргізу үстін-
де (Эхо Москвы, 2019). Сондай-ақ, Ресей-
дің Африканы қару-жарақпен қамтама-
сыз етуде көшбасшы екендігін атап өткен 
жөн. Мәселен, 2018 жылы Ресей Африка 
елдеріне жалпы құны 2 млрд. доллардан 
асатын қару-жарақ жеткізді. Солтүстік 
Африка елдері ресейлік қару-жарақтың 
негізгі тұтынушылары болып табылады. 
Бұл аймақ 2014-2018 жылдар аралығын-
да Африканың қару-жарақ импортының 
шамамен 75%-ын құрады (Веземан және 
т.б., 2018).

Соңғы оқиғалардан Ресей билігінің Аф-
риканың экономикалық және саяси са-
лаларында өз ықпалын кеңейту жөнінде 
шешім қабылдағанын байқауға болады. 
Африка әлемдегі минералды қордың ша-
мамен 30%-ын құрайтындықтан (Aljazeera, 
2018), Ресейдің экономикалық мүдделері 
қымбат металдар мен басқа табиғи ресур-
старды өндірумен, мұнай-газ кен орын-
дарын игерумен, сондай-ақ бейбіт атом 
саласындағы жобалармен байланысты. 
Ресей кен орындарын игеруге арналған 
жабдықтар шығармаса да, бұл салаларда 
тиісті тәжірибе мен технологияларға ие, 
тіпті атом энергетикасын дамытуда са-
лыстырмалы артықшылыққа ие. Африка 
экономикаларына энергиямен жабдықта-
уды тұрақты түрде арттыру қажет болады, 
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сондықтан атом электр стансалары салу 
Ресей үшін айқын перспектива болып та-
былады (Рождественская, 2012).

Келесі маңызды аспект – Африканың 
ресейлік тауарлар үшін маңызды нарыққа 
айналу мүмкіндігі. Батыс елдері Мәскеуге 
қарсы санкциялар салғаннан бері Афри-
ка Ресейден импорт көлемін арттырған 
жалғыз аймақ болып табылады. Сонымен 
қатар, қарсы санкциялар енгізілгеннен 
кейін ресейлік агроөнеркәсіп секторы 
бәсекенің болмауы мен үлкен мемлекет-
тік қаржыландырудың арқасында өз әле-
уетін едәуір арттырды және қазіргі таңда 
өз өнімдері үшін жаңа нарықтарды қажет 
етеді. Ресей мен Африка арасындағы та-
уар айналымы 2018 жылы шамамен 20,4 
млрд. долларды құрады, оның 17,4 млрд. 
доллары – Ресей экспорты (Фаляхов, 
2019). Мәселен, ресейлік «Уралхим» және 
«Уралкалий» компаниялары Африкаға 
жыл сайынғы тыңайтқыштар экспортын 
шамамен 100 мың тоннадан 500-600 мың 
тоннаға дейін арттыруды жоспарлап отыр.

Саяси салада Ресей Қытайдан үлгі алып, 
БҰҰ-да Африка елдерінің әлеуетін белсен-
ді пайдалануға тырысады, өйткені бұл құр-
лық БҰҰ Бас ассамблеясында 55 дауысқа 
ие. Тұтастай алғанда Ресейдің саяси жүй-
есі мен идеологиялық тұғырнамасы көп-
теген африкалық режимдерге өте жақын 
болып келеді. Бұған қоса, Мәскеу АҚШ 
пен еуропалық серіктестер сияқты адам 
құқықтарын құрметтеу және қару-жарақ 
саудасы туралы келісімдер, несие немесе 
басқа көмек бойынша қаржы операция-
ларының ашықтығын сақтау талаптарын 
қоймайды. Сондықтан Ресей билігіне көп-
теген Африка елдерімен, әсіресе Кеңес 
Одағында оқыған саяси элиталармен ор-
тақ тіл табу оңайырақ.

Алайда Ресейдің Африка бағытындағы 
өршіл мақсаттарына кедергі келтіретін 
бірқатар мәселелер бар. Тұрақты эконо-
микалық мәселелердің салдарынан Ре-
сейдің Африкаға инвестицияларын айтар-
лықтай ұлғайту мүмкіндігі жоқ. Бұл көр-
сеткіш бүгінде шамамен 3 млрд. доллар-
ды құрап, Қытай, АҚШ және ЕО елдерінен 
едәуір артта қалып отыр (Соколов, 2019). 
Африка елдері инфрақұрылымды дамыту-

ставок, поэтому строительство атомных 
электростанций является реальной пер-
спективой для России (Рождественская, 
2012).

Следующим ключевым аспектом явля-
ется то, что Африка может стать значимым 
рынком для российских товаров. После 
введения Западом санкций против Мо-
сквы Африка – это единственный регион, 
который увеличивает объемы импорта из 
России. Кроме того, после введения кон-
трсанкций российский агропромышлен-
ный сектор значительно нарастил мощно-
сти в отсутствие конкуренции и благодаря 
внушительному бюджетному финансиро-
ванию и в текущий момент нуждается в 
новых рынках сбыта для своих товаров. 
Товарооборот между Россией и Африкой 
в 2018 году составил около 20,4 миллиар-
да долларов, из которых 17,4 миллиарда 
долларов приходится на российский экс-
порт (Фаляхов, 2019). К примеру, россий-
ские компании «Уралхим» и «Уралкалий» 
планируют увеличить экспорт удобрений 
в Африку с приблизительно 100,000 тонн 
до 500-600,000 тонн. 

В политическом отношении Россия 
постарается последовать примеру Китая 
и активно использовать потенциал афри-
канских стран в ООН, поскольку конти-
нент имеет 55 голосов в Генеральной Ас-
самблее ООН. Российская политическая 
система и идеологическая платформа в 
целом очень близки по духу к большин-
ству африканских режимов.  Более того, 
в отличие от США и европейских партне-
ров Москва не будет требовать уважения 
прав человека и соблюдения прозрачно-
сти финансовых сделок по торговле ору-
жием, займам и другой помощи. Поэтому 
российскому руководству легко найти об-
щий язык со многими странами Африки, 
особенно с теми, часть политической эли-
ты которых обучалась в Советском Союзе. 

Тем не менее, у России есть ряд про-
блем, которые могут помешать реализа-
ции амбициозных целей в африканском 
направлении. Из-за постоянных эконо-
мических проблем Россия не имеет воз-
можности значительно увеличить свои 
инвестиции в Африке, а их объем сегодня 
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составляет около 3 миллиардов долла-
ров, то есть сильно отстает от Китая, США 
и ЕС (Соколов, 2019). Африканские страны 
нуждаются в развитии инфраструктуры, 
поэтому они активно сотрудничают с Ки-
таем в рамках инициативы «Пояс и путь». 
В сентябре 2018 года во время Форума по 
китайско-африканскому сотрудничеству 
в Пекине Си Цзиньпин объявил о новом 
пакете финансирования для Африки в 
размере около 60 миллиардов долларов 
и льготных кредитов, которые выдаются 
по сниженным или нулевым процентным 
ставкам (Сунь, 2018).

Помимо Китая есть США и ЕС, которые 
к данному времени сделали значитель-
ные инвестиции в Африке и активно уча-
ствуют в гуманитарных операциях, таких 
как борьба с лихорадкой Эбола. Как и Мо-
сква, Вашингтон всегда может увеличить 
продажу оружия в Африку, закрыв глаза 
на идеологические вопросы, как это ча-
сто случается на Ближнем Востоке. Таким 
образом, похоже, что, в отличие от Китая, 
Европы и США, Россия должна предло-
жить африканскому континенту некую 
альтернативную стратегию. Однако сам-
мит в Сочи не обрисовал или сформули-
ровал каких-либо общих контуров такой 
стратегии. В свое время Советский Союз 
использовал антиколониальную идеоло-
гию и был известен тем, что многое делал 
бесплатно, хотя его помощь предполага-
ла соблюдение неких условий. Очевидно, 
сегодняшняя Россия не может позволить 
проведение такой политики.  

С другой стороны, активное участие 
России в делах Африки может вызвать 
недовольство в Китае, который пытается 
вести себя как мировая держава в своих 
отношениях с африканскими странами. В 
2013 году Пекин выступил посредником 
в гражданской войне в Южном Судане, 
сделав свою первую попытку повлиять 
на внутриполитические процессы дру-
гой страны (Ху, 2018). Постепенно Китай 
будет все больше сталкиваться с необхо-
димостью действовать в качестве лидера 
в Африке и использовать свое растущее 
влияние. В этой связи интересы России и 
Китая могут столкнуться, но конфликт ма-

ды қажет етеді, сондықтан олар «Белдеу 
және жол» бастамасы аясында Қытаймен 
белсенді жұмыс істейді. 2018 жылдың қы-
ркүйегінде Пекинде өткен Қытай-Африка 
ынтымақтастық форумында Си Цзиньпин 
Африка үшін шамамен 60 млрд. доллар-
лық жаңа қаржыландыру пакеті және 
төмендетілген немесе нөлдік пайыздық 
мөлшерлемелер бойынша жеңілдетілген 
несиелердің ұсынылатыны туралы жари-
ялады (Сун, 2018).

Қытайдан бөлек, АҚШ пен ЕО елдері 
де осы уақытқа дейін Африкаға қомақты 
қаржы салып, Эболамен күресу сияқты 
гуманитарлық операцияларға белсен-
ді қатысты. Мәскеу сияқты Вашингтон да 
Таяу Шығыста жиі болатындай идеоло-
гиялық мәселелерге көз жұма отырып, 
Африка елдеріне қару сатуды әрдайым 
арттыра алады. Сондықтан, Ресей Африка 
құрлығына Қытай, Еуропа және АҚШ-тан 
өзгеше стратегияны ұсынуы қажет. Деген-
мен, Сочиде өткен саммит мұндай стра-
тегияның қандай да бір ортақ белгілерін 
ашып көрсетті не тұжырымдады деп айта 
алмаймыз. Сонымен қатар, антиколони-
ялық идеологияны ұстанған Кеңес Одағы 
белгілі бір шарттарға сай болса да, ақы-
сыз негізде көп көмек көрсетті. Қазіргі 
заманғы Ресейдің мұндай саясат жүргізе 
алмайтыны анық.

Екінші жағынан, Ресейдің Африкаға 
белсенді араласуы Африка елдерімен қа-
рым-қатынаста әлемдік держава ретінде 
әрекет етуге тырысатын Қытайда нараз-
ылық тудыруы мүмкін. 2013 жылы Пе-
кин Оңтүстік Судандағы азаматтық соғы-
ста делдал ретінде әрекет етті, бұл оның 
басқа елдегі ішкі саяси үдерістерге әсер 
етудің алғашқы әрекеті болды (Xu, 2018). 
Қытайдың Африкада көшбасшы болу 
және өсіп келе жатқан ықпалын пайдала-
ну қажеттілігі біртіндеп артатын болады. 
Бұл тұрғыда Ресей мен Қытайдың мүдде-
лері қақтығысуы мүмкін, бірақ қандай да 
бір теке-тірестің туындауы екіталай. Өйт-
кені қазіргі таңда Ресей үшін оның Қытай-
мен қарым-қатынасы әлдеқайда маңыз-
дырақ деу болады. Егер Орталық Азияда 
Мәскеу үшін тәуекелге барудың көптеген 
артықшылықтары мен себептері болса, 
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алыс орналасуына байланысты Ресей-
дің Африкадағы мүдделері соншалықты 
маңызды емес.

Сайып келгенде, Сочи саммитінің күн 
тәртібі экономикалықтан гөрі саяси си-
патқа ие болды. Ресей үшін аталмыш 
саммит оның ұлы держава мәртебесін 
көрсетуге тағы бір мүмкіндік туғызды. Бұл 
сонымен бірге өз халқына және сыртқы 
әлемге Ресейдің халықаралық аренада 
оқшауланбағанын көрсететін ішкі саяси 
күн тәртібіне және сыртқы саясатқа қа-
тысты болды. Қалай болғанда да, Ресей 
Африкаға қатысты дәйекті сыртқы саясат 
жүргізуді әрі қарай жалғастыра беретін 
болса, ол өзінің берік тауашасын тауып, 
сауда көлемін ұлғайта алады. Бұл өз кезе-
гінде Ресейдің экономикасына жағымды 
әсер етуі мүмкін.
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ловероятен, поскольку для России сегод-
ня ее отношения с Китаем более важны. 
Если в случае с Центральной Азией Мо-
сква имеет много преимуществ и причин 
идти на риски, то африканский континент 
находится далеко, а российские интересы 
там не настолько критичны. 

По сути, Сочинский саммит имел боль-
ше политическую, чем экономическую 
повестку дня. Для России он явился еще 
одним проявлением ее статуса как ве-
ликой державы. Он также был связан с 
внутриполитической повесткой дня и 
внешней политикой: продемонстриро-
вать собственному населению и внешне-
му миру, что Россия не изолирована на 
международной арене. В любом случае, 
если Россия продолжит вести последова-
тельную политику в отношении Африки, 
она может с успехом занять свою нишу 
и увеличить объемы торговли, что может 
оказать положительное влияние на эко-
номику страны.
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Денежно-кредитная политика является 
одним из основных направлений эконо-
мической политики любого государства, 
которая проводится уполномоченной 
организацией, такой как центральный 
банк, с целью обеспечения экономиче-
ской стабильности и баланса денежного 
обращения. Такую роль в нашей стране 
выполняет Национальный банк Респу-
блики Казахстан, целью которого явля-
ется проведение денежно-кредитной 
политики, направленной на обеспечение 
экономики необходимыми денежными 
ресурсами и поддержание приемлемого 
уровня экономического роста и инфля-
ции. Эффективное осуществление де-
нежно-кредитной политики необходимо 
для достижения целей, поставленных в 
национальной стратегии развития, и для 
вступления Казахстана в число 50 наибо-
лее развитых стран мира. В то же время 
одной из важнейших задач государства 
для обеспечения устойчивого экономи-
ческого развития является создание ус-
ловий и принятие соответствующих мер 
по снижению уровня инфляции в стране 
(Национальный банк Казахстана, 2019). 

В Законе Республики Казахстан № 2155 
«О Национальном банке Республики Ка-
захстан», принятом 30 марта 1995 года, 
прямо говорится, что основной целью 
банка является обеспечение стабильно-
сти цен в стране. По мере прогрессив-
ного развития Казахстана в закон были 
внесены изменения и дополнения в со-
ответствии с денежно-кредитной полити-
кой правительства. Следует отметить, что 
при разработке устойчивой и эффектив-
ной денежно-кредитной политики страна 
прошла несколько основных этапов, отра-

Ақша-несие саясаты – кез-келген мем-
лекеттің экономикалық саясатының негіз-
гі бағыттарының бірі, ол экономиканың 
тұрақтылығы мен айналымдағы ақшаның 
теңгерімін қамтамасыз ету мақсатында 
орталық банк сияқты өкілетті ұйым тара-
пынан жүргізіледі. Біздің елде бұл рөлді 
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 
атқарады. Бұл банктің мақсаты – экономи-
каны қажетті монетарлық ресурстармен 
қамтамасыз етуге және экономикалық 
өсу мен инфляцияны қолайлы деңгейде 
ұстап тұруға бағытталған ақша-несие са-
ясатын жүзеге асыру. Ұлттық даму стра-
тегиясында көзделген мақсаттарға қол 
жеткізу және Қазақстанның әлемдегі ең 
дамыған 50 елдің қатарына кіруі үшін ақ-
ша-несие саясатын дұрыс әрі тиімді түр-
де жүзеге асыру қажет. Сонымен бірге, 
тұрақты экономикалық даму үшін мемле-
кеттің маңызды міндеттерінің бірі елдегі 
инфляция деңгейін бірте-бірте төмендету 
үшін жағдай жасау және тиісті шаралар 
қабылдау болып табылады (Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық Банкі, 2019).

«Қазақстан Республикасының Ұлттық 
банкі туралы» Қазақстан Республикасы-
ның 1995 жылғы 30 наурыздағы №2155 
Заңында банктің негізгі мақсаты елде 
баға тұрақтылығын қамтамасыз ету екені 
көрсетілген. Қазақстанның прогрессивті 
дамуымен мемлекеттің ақша-несие са-
ясатына сәйкес бұл заңға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Тұрақты және 
тиімді ақша-несие саясатына қол жеткізу 
барысында Қазақстан соңғы 27 жылдағы 
негізгі макроэкономикалық үрдістерді 
көрсететін бірқатар маңызды кезеңдерді 
бастан өткерді. Әрбір кезең үшін Ұлттық 
банктің ақша-несие саясатының тиісті ша-
ралары мен міндеттері анықталды, олар-
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жающих основные макроэкономические 
тенденции за последние 27 лет. Для каж-
дого периода были определены соответ-
ствующие меры и задачи денежно-кре-
дитной политики Национального банка, 
выполнение которых было продиктовано 
необходимостью снижения инфляции и 
обеспечения стабильности национальной 
валюты (Online.zakon.kz, 2019). 

Ежегодно Национальный банк разра-
батывает документ, содержащий итоги 
денежно-кредитной политики за прошед-
ший год и основные направления разви-
тия на предстоящий период. За последние 
три года Национальный банк установил 
целевые показатели для годовых темпов 
инфляции. Например, в 2017 году инфля-
ция в стране оставалась в пределах це-
левого коридора в 68%, установленного 
Национальным банком, и составила 7,1%, 
что ниже, чем в 2016 году, когда инфляция 
составляла 8,5%. С 2018 года эти параме-
тры постепенно снижаются в рамках стра-
тегии достижения среднесрочного целе-
вого показателя инфляции. Постановле-
нием Правления Национального банка № 
242 от 29 ноября 2017 года утверждены 
основные направления денежно-кре-
дитной политики Казахстана на 2018 год, 
согласно которым банк продолжал при-
держиваться принципов инфляционного 
таргетирования. Регулятор принял пере-
ход к этим принципам 20 августа 2015 
года. Следует отметить, что таргетирова-
ние инфляции, как показывает опыт стран 
с развитой экономикой, зарекомендовало 
себя как эффективный инструмент регу-
лирования для замедления и стабилиза-
ции инфляции (Kase.kz, 2019). 

В конце 2018 года Правление Нацио-
нального банка утвердило основные на-
правления денежно-кредитной политики 
на предстоящий 2019 год. Документ так-
же содержит отчет о реализации денеж-
но-кредитной политики в 2018 году. Од-
ним из главных достижений прошедшего 
года стало замедление инфляционных 
процессов. Целевой уровень инфляции 
на 2018 год был установлен в пределах 
57%, и к концу года Национальному бан-
ку удалось удержать инфляцию ближе 

дың орындалуы инфляцияны төмендету 
және ұлттық валютаның тұрақтылығын 
қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты 
болды (Online.zakon.kz, 2019).

Жыл сайын Ұлттық банк өткен жылғы 
ақша-несие саясатының нәтижелері мен 
алдағы кезеңге арналған негізгі даму 
бағыттарын қамтитын құжат әзірлейді. 
Ұлттық банк соңғы үш жылда инфляци-
яның жылдық көрсеткіштерін белгілеу-
де. Мысалы, 2017 жылы елдегі инфляция 
Ұлттық банк белгілеген 6-8%-дық бол-
жам шегінде болып, 7,1% деңгейіне жетті. 
Бұл инфляция деңгейі 8,5% болған 2016 
жылғы көрсеткіштен төмен. 2018 жылдан 
бастап бұл параметрлер орта мерзімді 
инфляцияға қол жеткізу стратегиясы шең-
берінде біртіндеп төмендеп келеді. Ұлт-
тық банк басқармасының 2017 жылғы 29 
қарашадағы №242 қаулысымен Қазақстан 
Республикасының 2018 жылға арналған 
ақша-несие саясатының негізгі бағытта-
ры бекітілді, оған сәйкес банк инфляци-
ялық таргеттеу қағидаттарына сүйенуді 
жалғастырды. Бұл қағидаттарды қолдану 
туралы Ұлттық банк 2015 жылдың 20 та-
мызында шешім қабылдаған болатын. Да-
мыған елдердің тәжірибесі көрсеткендей, 
инфляциялық таргеттеу инфляция деңгей-
ін бәсеңдету мен тұрақтандыруда тиімді 
реттеу құралы болып табылады (Kase.kz, 
2019). 

2018 жылдың соңында Ұлттық банк 
басқармасы 2019 жылға арналған ақ-
ша-несие саясатының негізгі бағыттарын 
мақұлдады. Құжат, сондай-ақ, 2018 жылғы 
ақша-несие саясатының іске асырылуы 
туралы есепті қамтиды. Өткен жылдың 
негізгі жетістіктерінің бірі инфляциялық 
үдерістің баяулауы болды. 2018 жылға 
арналған болжамды инфляция деңгейі 
57% шеңберінде белгіленді және жыл 
соңына қарай Ұлттық банк инфляция-
ны белгілінген меженің ең төменгі шегі-
не жақын 5,3% деңгейінде сақтады, бұл 
2017 жылға қарағанда 1,8%-ға төмен. Бұл 
төмендеу үрдісіне ақша-несие жағдайла-
рын тиісті деңгейде ұстап тұру, сондай-ақ, 
Қазақстанның сауда серіктестерінен әке-
летін өнімдеріндегі инфляцияның төмен 
деңгейі сияқты факторлар мен бірқатар 
тиімді шаралар ықпал етті. Инфляцияның 
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к нижней границе коридора на уровне 
5,3%, что на 1,8% ниже, чем в 2017 году. 
Этому снижению способствовал ряд эф-
фективных мер, таких как поддержание 
денежных условий на должном уровне, а 
также ограниченный импорт инфляции. 
Еще одним фактором быстрого снижения 
инфляции стали положительные темпы 
роста потребительского кредитования. 
Наряду с таргетированием инфляции 
Национальный банк продолжал придер-
живаться режима свободно плавающего 
курса национальной валюты. Курс тен-
ге формировался независимо в течение 
2018 года, и вмешательство регулятора 
было минимальным. В результате замед-
ление инфляции произошло на фоне 
девальвации национальной валюты, ко-
торая обесценилась почти на 12% за год 
(Kursiv.kz, 2019). 

Можно утверждать, что в 2019 году 
Национальный банк продолжит реализа-
цию денежно-кредитной политики в со-
ответствии с принципами таргетирования 
инфляции. В рамках этой стратегии целе-
вой коридор инфляции на 2019 год был 
сокращен на 1%. Следовательно, одной 
из основных целей является поддержание 
уровня инфляции в коридоре 4-6%, что-
бы снизить инфляцию до 4% к концу 2020 
года, и поддерживать ее на этом уровне 
в последующие годы. Принимая решения 
по денежно-кредитной политике, регуля-
тор будет отслеживать и контролировать 
воздействие внешних и внутренних фак-
торов, которые могут негативно повлиять 
на экономическую ситуацию в стране. 
Цены на нефть и динамика российского 
рубля останутся основными внешними 
факторами. В случае неблагоприятных 
внешних воздействий Национальный 
банк готов к ужесточению денежно-кре-
дитной политики (Informburo.kz, 2019). 

За последние три года Национальный 
банк принял ряд мер, направленных на 
повышение стабильности и конкуренто-
способности банковского сектора страны 
и стабильного роста всей экономики в це-
лом. Следует отметить, что начатая в 2017 
году работа по повышению эффективно-
сти механизма минимальных резервных 

күрт төмендеуінің тағы бір факторы тұты-
нушылық несиелендірудің оң өсу қарқы-
ны болды. Инфляциялық таргеттеумен 
қатар, Ұлттық банк ұлттық валютаның 
еркін өзгермелі айырбас бағамы режимін 
ұстануды жалғастырды. Теңге бағамы 2018 
жылы дербес түрде қалыптасты, реттеуші 
органның араласуы ең аз дәрежеде бол-
ды. Нәтижесінде инфляцияның бәсеңдеуі 
бағамы бір жыл ішінде 12%-ға құнсы-
зданған ұлттық валютаның девальвация-
сы аясында болды (Kursiv.kz, 2019). 

Ұлттық банк 2019 жылы да ақша-несие 
саясатын инфляциялық таргеттеу қағи-
даттарына сәйкес жүзеге асыра бермек. 
Осы стратегия шеңберінде 2019 жылға 
арналған инфляция болжамы 1%-ға 
төмендеді. Демек, негізгі мақсаттардың 
бірі инфляцияны 2020 жылдың соңына 
дейін 4%-ға дейін төмендету және кейін-
гі жылдары осы деңгейде ұстап тұру үшін 
инфляция деңгейін 4-6% шегінде сақтау 
болып табылады. Ақша-несие саясаты 
туралы шешім қабылдаған кезде Ұлттық 
банк елдегі экономикалық жағдайға теріс 
әсер ете алатын ішкі және сыртқы фактор-
лардың әсерін қадағалап, бақылайтын бо-
лады. Мұнай бағалары мен Ресей рублінің 
динамикасы негізгі сыртқы факторлар бо-
лып қала бермек. Жағымсыз сыртқы әсер 
орын алған жағдайда,Ұлттық банк қатаң 
ақша-несие саясатын жүргізуге дайын 
(Informburo.kz, 2019).  

Соңғы үш жылда Ұлттық банк елде-
гі банк секторының тұрақтылығын және 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және 
тұтастай алғанда бүкіл экономиканың 
тұрақты өсуіне бағытталған бірқатар 
шараларды қабылдады. 2018 жылы ре-
зервтік міндеттемелер мен активтердің 
құрылымы және стандарттар деңгейі бой-
ынша ең төменгі резервтік талаптар теті-
гінің тиімділігін арттыру жөніндегі 2017 
жылы басталған жұмыстардың аяқталға-
нын атап өткен жөн. 

Ақша-несие саясатының алдағы ке-
зеңге арналған негізгі міндеттері бел-
гіленді деп айтуға болады. Ұлттық банктің 
негізгі міндеті биылғы жылы да баға 
тұрақтылығын қамтамасыз ету және 
жылдық инфляцияның төмен деңгейін 
қамтамасыз ету болып қалады. Ал ретте-
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требований, как по структуре резервных 
обязательств и активов, так и по уровню 
стандартов, была завершена в 2018 году.

Можно утверждать, что основные за-
дачи денежно-кредитной политики на 
предстоящий период изложены. Обеспе-
чение стабильности цен и низкая годо-
вая инфляция остаются главной задачей 
Национального банка и в этом году. Ре-
гулятор сфокусируется на совершенство-
вании инструментов денежно-кредитной 
политики. Национальный банк будет про-
должать придерживаться принципов сво-
бодного плавания национальной валюты 
и проводить валютные интервенции для 
сглаживания дестабилизирующих коле-
баний обменного курса. Базовая став-
ка останется ключевым инструментом, 
размер которого будет определяться в 
зависимости от фактического и прогно-
зируемого уровня инфляции в стране и 
других параметров. Национальный банк 
определил, что в 2019 году решения по 
базовой ставке будут приниматься восемь 
раз, четыре из которых будут основаны на 
результатах системы анализа и прогнози-
рования банка, разработанной в рамках 
перехода к плавающему обменному кур-
су и введения таргетирования инфляции. 
В то же время базовая ставка будет под-
держиваться на уровне, сопоставимом с 
долгосрочными потенциальными темпа-
ми экономического роста. Национальный 
банк планирует повысить прозрачность 
и предсказуемость своей работы, чтобы 
повысить доверие к денежно-кредитной 
политике и сдержать инфляционные ожи-
дания.
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уші орган ақша-несие саясатының құрал-
дарын жетілдіруге бағытталатын болады. 
Ұлттық банк алдағы кезеңде де ұлттық 
валютаның еркін өзгермелі қағидаттарын 
ұстануды жалғастырады, ал айырбас баға-
мының тұрақсыздандыратын ауытқуын 
түзету үшін валюталық интервенциялар-
ды жүргізетін болады. Базалық мөлшер-
леме негізгі құрал ретінде қалады, оның 
мөлшері елдегі инфляцияның нақты және 
болжамды көрсеткіштеріне және басқа 
да параметрлерге байланысты анықта-
лады. Ұлттық банк 2019 жылы базалық 
мөлшерлеме бойынша шешімдер сегіз 
рет қабылданатынын анықтады, олар-
дың төртеуі өзгермелі айырбас бағамына 
өту және инфляциялық таргеттеуді енгі-
зу шеңберінде жасалған банктің талдау 
және болжау жүйесінің нәтижелеріне 
негізделетін болады. Бұл ретте базалық 
мөлшерлеме ұзақ мерзімді әлеуетті эко-
номикалық өсу қарқынымен салыстыр-
малы деңгейде сақталады. Ұлттық банк 
ақша-несие саясатының беделін арттыру 
және инфляциялық межені тежеу мақса-
тында өз жұмысының ашықтығы мен бол-
жамдылығын арттыруды жоспарлап отыр.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 
РЫНКА КАЗАХСТАНА

ҚАЗАҚСТАННЫҢ САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫНЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Жандос Ранов*

Во многих развитых странах страхова-
ние является одним из важных секторов 
экономики. Финансовая мощь страховых 
компаний превращает их в наиболее силь-
ных финансово-кредитных институтов. 
Оценка страхового рынка в любой стране 
основывается на объемах и темпах роста 
реальных страховых отчислений. Другим 
не менее важным показателем мирового 
рынка страхования является доля стра-
ховых премий в ВВП. Например, прямые 
мировые премии в 2018 году были равно-
значны более 6% мирового ВВП. Каждый 
год по всему миру подписывается при-
мерно 5 триллионов долларов страховых 
премий. В этой связи можно утверждать, 
что роль индустрии страхования как дол-
госрочного инвестора в мире становится 
все более значимой (Forinsurer.com, 2019).  

Перспективы развития страхового 
рынка в отдельно взятых странах слож-
но предугадать, поскольку они сильно 
зависят от таких факторов, как состояние 
экономики страны и степень ее развития. 
В каждой стране рынок страхования оце-
нивается на основании объема реальных 
страховых взносов, то есть, средств, ко-
торые страховые компании получают от 
продажи полисов. 

Что касается Казахстана, формиро-
вание и развитие страхового рынка на-
чалось в первые годы независимости и 
происходило в условиях транзитной эко-
номики. В начале своего развития рынок 
страхования Казахстана потерпел крах 
из-за отсутствия опыта и финансовых ре-
сурсов, а также по причине финансовой 
нестабильности молодого государства. 
В результате, в последующие годы насе-
ление страны относилось с недоверием 
к страховым компаниям (Zakon.kz, 2017). 

Көптеген дамыған елдерде сақтандыру 
экономиканың маңызды стратегиялық са-
лаларының бірі болып табылады. Сақтан-
дыру компанияларының қаржылық күші 
оларды ең күшті несие ұйымдарына ай-
налдыра алады. Жалпы алғанда сақтанды-
ру нарығын бағалау нақты сақтандыру со-
масының көлемі мен өсу қарқынына не-
гізделеді. Әлемдік сақтандыру нарығының 
тағы бір маңызды көрсеткіші – сақтандыру 
сомасының ЖІӨ-дегі үлесі. Мысалы, 2018 
жылы жаһандық тікелей сақтандыру со-
масы әлемдік ЖІӨ-нің 6%-ынан астамын 
құрады. Жыл сайын әлем бойынша шама-
мен 5 трлн. долларлық сақтандыру сома-
сына келісім жасалады. Осыған байланы-
сты, сақтандыру саласының әлемдегі ұзақ 
мерзімді инвестициялық сала ретіндегі 
рөлі күннен-күнге маңызды бола түскенін 
айтуға болады (Forinsurer.com, 2019).

Қазіргі таңда елдердің сақтандыру на-
рығының даму болашағын болжау қиын, 
өйткені олар көбіне ел экономикасының 
жағдайы мен оның даму деңгейі сияқты 
факторларға байланысты. Сақтандыру 
нарығы сақтандыру компанияларының 
полистерді сатудан алатын қаражаттан 
төлейтін нақты сақтандыру сомасының 
көлеміне қарай бағаланады. 

Қазақстанның сақтандыру нарығы 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
басталып, уақыт өте келе дами бастады. 
Тәжірибе мен қаржылық ресурстардың 
жеткіліксіздігі салдарынан Қазақстанның 
сақтандыру нарығы алғашқы жылдары 
нашар нәтиже көрсетіп, оған тиісті назар 
аударылмады (Zakon.kz, 2017). Сақтан-
дыру салысының қажетті деңгейде да-
мымауының тағы бір себебі – сол кезең-
дегі экономикалық жағдайдың әсерімен 
мемлекет тарапынан сақтандыру саласы-
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Примечательно, что государство не всег-
да уделяло должное внимание страховой 
индустрии в Казахстане, поскольку этот 
сектор экономики всегда считался соци-
ально незначимым. В результате, страхо-
вой рынок был в состоянии стагнации в 
течение многих лет и совсем не разви-
вался. Все постсоветские государства при-
держивались примерно одинакового от-
ношения к страховому рынку. Однако по-
степенный экономический рост, увеличе-
ние доходов граждан, рост производства 
товаров и услуг способствовали росту 
страхового рынка, как в Казахстане, так и 
в других странах СНГ. Начиная с 2010 года, 
в стране наблюдается позитивный тренд 
во всех финансовых показателях страхо-
вых организаций (Articlekz.com, 2018). 

Сегодня можно уверенно сказать, что 
страхование является одной из наиболее 
быстро развивающихся сфер финансово-
го рынка Казахстана. По данным Нацио-
нального банка Казахстана, за последние 
пять лет страховые компании набрали 
обороты, а их активы почти удвоились и 
приблизились к отметке 1 триллион тен-
ге (Fingramota.kz, 2019). В 2018 году 26 
компаний были представлены в рейтинге 
страховых компаний Казахстана. Их сум-
марный объем активов составил 1,88% 
ВВП страны, тогда как в 2017 году эта 
цифра равнялась 1,74%. Из них 20 явля-
ются общими страховыми компаниями, а 
шесть предоставляют услуги страхования 
жизни (Forbes.kz, 2019).

Согласно статистике страховых ком-
паний, в 2018 году общий объем страхо-
вых взносов по всем видам страхования 
составил 258,1 миллиарда тенге, что на 
11,2% меньше показателей 2017 года. 
Согласно рейтингу, страховая компания 
«Евразия» с рыночной долей  68,5 мил-
лиарда тенге или 26,6% занимает пер-
вое место. На втором месте страховая 
компания «Халык-Казахинстрах» с долей 
рынка 44,5 миллиарда тенге или 17,3%, 
а страховая компания «Казахмысстрах» 
с долей рынка 31,2 миллиарда тенге или 
12,1% находится на третьей позиции. Что 
касается страховых выплат в 2018 году, то 
они, наоборот, увеличились на 13,7% по 

на жеткілікті түрде қолдау көрсетілмеуі. 
Барлық осы себептер саланың әлемдік 
сақтандыру нарықтарынан артта қалуы-
на әкеп соқты. Ұқсас жағдайды Кеңес 
Одағы ыдырағаннан кейін тәуелсіздік 
алған басқа елдерден де байқауға бола-
ды. Алайда, ел экономикасының біртіндеп 
дамуы, азаматтардың кірістерінің артуы, 
тауарлар мен қызметтер өндірісінің өсуі, 
сондай-ақ аймақ елдеріндегі сақтандыру 
нарығының кеңеюі нәтижесінде сақтан-
дыру саласының даму процесі де жедел-
деді. Осыған орай, 2010 жылдан бастап 
елдегі сақтандыру компанияларының 
барлық қаржылық көрсеткіштер бойын-
ша оң динамиканы көрсеткені байқалады 
(Articlekz.com, 2018).

Қазіргі таңда сақтандыру секторын 
Қазақстанның қаржы нарығында ең 
қарқынды дамып келе жатқан бағыттар-
дың бірі деуге болады. Қазақстан Ұлттық 
банкінің мәліметтері бойынша, соңғы бес 
жылда сақтандыру компанияларының 
өсу қарқыны жеделдей түсті және олар-
дың активтері екі есеге артып, шамамен 
1 трлн. теңгеге жетті (Fingramota.kz, 2019). 
2018 жылы үздік қазақстандық сақтанды-
ру компаниялары рейтингіне 26 компания 
кірді. 2017 жылы жиынтық активтердің 
ЖІӨ-дегі үлесі 1,74% болса, 2018 жылы 
1,88%-ға дейін өсті. Осы компаниялардың 
салалық таралуын қарастырсақ, олардың 
20-сы жалпы сақтандыру компаниясы, ал 
6-уы өмірді сақтандырумен айналысады 
(Forbes.kz, 2019).

Сақтандыру компаниялары жария-
лаған статистикаға сәйкес, 2018 жылы 
сақтандырудың барлық түрлері бойынша 
сақтандыру сомасының жиынтық мөл-
шері 2017 жылға қарағанда 11,2%-ға азай-
ып, 258,1 млрд. теңгеге дейін төмендеді. 
Компаниялардың нарықтағы үлестерін 
салыстыратын болсақ, «Еуразия» сақтан-
дыру компаниясы 68,5 млрд. теңге неме-
се 26,6%-дық нарықтағы үлесімен бірінші 
орынға жайғасса, одан кейінгі орындарды 
сәйкесінше 44,5 млрд. теңге немесе 17,3%-
дық нарықтағы үлесімен «Халық-Казахин-
страх» сақтандыру компаниясы және 31,2 
млрд. теңге немесе 12,1%-дық нарықтағы 
үлесімен «Қазақмыс» сақтандыру компа-
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сравнению с 2017 годом и составили 79,8 
миллиарда тенге. Доля страховой компа-
нии «Евразия» на рынке компенсаций со-
ставила 33,4 миллиарда тенге, или 41,8%, 
Халык-Казахинстрах занимает второе ме-
сто с 10,2 миллиарда тенге или 12,8%, а 
страховая компания Interteach занимает 
третье место с 4,7 миллиарда тенге или 
5,9%. Важно отметить, что активы боль-
шинства страховых компаний стабильно 
растут из года в год. По сравнению с 2017 
годом их активы увеличились на 10,4% и 
составили 718,9 миллиарда тенге. Евразия 
(251,2 миллиарда тенге), Халык-Казахин-
страх (115,4 миллиарда тенге) и Виктория 
(94,3 миллиарда тенге) входят в тройку 
крупнейших страховых компаний по объ-
ему активов (Kapital.kz, 2019).

Сегодня, в связи с быстрым внедрени-
ем современных цифровых технологий 
в Казахстане страховые компании уделя-
ют все больше внимания электронному 
страхованию. В частности, для автовла-
дельцев была внедрена возможность по-
купки страхового полиса онлайн. Однако 
введение электронного страхования в Ка-
захстане с 1 января 2019 года было не та-
ким легким, как ожидалось. В целом, все 
проблемы связаны с отсутствием надле-
жащего регулирования этого вопроса на 
законодательном уровне. Кроме того, по-
требители не вполне понимают суть элек-
тронного страхования: например, они до 
сих пор требуют наличия документально-
го подтверждения договора страхования 
(Articlekz.com, 2018). 

По данным страховых компаний, в 
первом квартале 2019 года было продано 
около 1 миллиона электронных полисов, 
что составляет 20% среднегодового объе-
ма. Доля электронных полисов, приобре-
тенных через сайты страховых компаний, 
составила лишь 0,6%, что является очень 
низким показателем. Несмотря на то, что 
все данные по страхованию хранятся в 
Единой страховой базе данных, клиенты 
страховых компаний пока не адаптиро-
вались к страхованию через Интернет. 
К концу 2019 года доля продаж полисов 
онлайн через вебсайты страховых ком-
паний может варьироваться от 2% до 5%. 

ниясы иеленді. 2018 жылы сақтандыру 
төлемдері 2017 жылмен салыстырғанда 
13,7%-ға артып, 79,8 млрд. теңгеге жетті. 
Өтемақы саласында «Еуразия» сақтанды-
ру компаниясы 33,4 млрд. теңге немесе 
41,8%-дық нарықтық үлесімен бірінші 
орынды, «Халық-Казахинстрах» сақтан-
дыру компаниясы 10,2 млрд. теңге неме-
се 12,8%-дық нарықтық үлесімен екінші 
орынды және «Interteach» сақтандыру 
компаниясы 4,7 млрд. теңге немесе 5,9%-
дық нарықтық үлесімен үшінші орынды 
иеленді. Осы мәліметтерге сәйкес, Қа-
зақстандағы сақтандыру саласында екі 
негізгі компанияның танымал екендігін 
байқауға болады. Активтер саласында да 
«Еуразия» сақтандыру компаниясы мен 
«Халық-Казахинстрах» сақтандыру компа-
ниясы сәйкесінше 251,2 млрд. теңге және 
115,4 млрд. теңгемен алдыңғы екі орынды 
иеленсе, «Виктория» сақтандыру компа-
ниясы 94,3 млрд. теңгемен үшінші орында 
(Kapital.kz, 2019).

Қазақстанда заманауи цифрлық техно-
логиялардың дамуымен сақтандыру ком-
паниялары электронды сақтандыруға көп 
көңіл бөле бастады. Мәселен, 2019 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап автокөлік ие-
леріне сақтандыру полистерін толығымен 
интернет арқылы сатып алу мүмкіндігі 
ұсынылды. Алайда, электронды сақтан-
дыруды сатып алу деңгейі әлі де төмен 
болып отыр. Мұның себептері ретінде 
кейбір заңнамалық проблемаларды және 
тұтынушылардың әлі де қағаз жүзінде 
сақтандыру келісімшарттарынан бас тарт-
пауын атауға болады (Articlekz.com, 2018). 

Сақтандыру саласының мәліметтері 
бойынша, 2019 жылдың бірінші тоқса-
нында шамамен 1 млн. дана электрон-
ды полис сатылып, сатылым мөлшері 
жылдық орташа сақтандыру сатылымы-
ның шамамен 20%-ын құрады. Олардың 
ішінде сақтандыру компанияларының 
сайттарынан сатып алынған электронды 
полистердің үлесі бар болғаны 0,6%-ды 
ғана құрайды. Осы жерде сақтандырудың 
барлық деректері, соның ішінде интер-
нет арқылы сатып алынғандары туралы 
мәліметтер бірыңғай сақтандыру дерек-
тері базасында сақталатынын атап өткен 
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жөн. Алайда, тұтынушылар арасында ин-
тернет арқылы сақтандыру көрсеткіші әлі 
де төмен деңгейде қалып отыр. Десе де, 
2019 жылдың соңында интернет арқылы 
электронды полистердің сатылымы 2-5% 
аралығында болады деп болжануда. Элек-
тронды сақтандырудың дамып, кең етек 
жаюы алдағы кезеңде сақтандыру сала-
сының барлық аспектілеріне оң әсерін ти-
гізеді деп күтілуде (Kursiv.kz, 2019).

2020 жылдың басынан бастап Қа-
зақстанда міндетті әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Алдағы 
бес жылда медициналық қызметтерді 
нығайтудың мемлекеттік бағдарлама-
сы бойынша денсаулық сақтаудың үш 
сатылы жүйесі қарастырылуда. Бірін-
ші кезеңде мемлекеттік және жергілікті 
бюджеттен кепілдендірілген тегін меди-
циналық көмек мөлшерін қаржылан-
дыру көзделеді. Екінші кезеңде міндетті 
медициналық сақтандыруды мемлекет, 
жұмыс берушілер мен қызметкерлердің 
жарналары есебінен қаржыландыруды 
көздейді. Ал үшінші кезеңде жеке сақтан-
дыру пакеттерін дамыту қарастырылады. 
Осы бағдарлама арқылы мемлекет жеке 
сақтандыру компанияларының денсау-
лық сақтау жүйесіне қатысуын арттыруды 
жоспарлап отыр.

Қазақстан Ұлттық банкінің ұсынысы 
шеңберінде 2025 жылға қарай сақтан-
дыру секторын дамытудың жол картасы 
дайындалды. 2019 жылдың басынан бері 
сақтандырушылар осы жоспарды жетіл-
діруге белсенді қатысты. Аталмыш жол 
картасы саланың тез әрі сапалы дамуы-
на және тұтынушылардың сақтандыруға 
деген қызығушылығын арттыруға бағыт-
талған. Екінші жағынан, осы салаға шетел-
дік компаниялар кіреді деп күтілуде және 
бұл 2020 жылға арналған перспектива-
ларға оң әсер етуде. Соңғы бес жылдағы 
көрсеткіштер сақтандыру секторының 
баяу болса да нық қадамдарымен дамып 
келе жатқандығын көрсетеді. Сонымен 
бірге, сақтандыру секторына мемлекеттік 
бақылаудың күшеюімен, жыл өткен сайын 
компаниялардың саны азайып бара жа-
тыр. Бұл бәсекеге қабілетті және тәжіри-
белі компаниялардың нарықта қалуына 

Развитие, внедрение и рост онлайн-стра-
хования должны усовершенствовать 
страховой рынок и сделать его намного 
прозрачнее. Есть надежда, что продажи 
полисов онлайн возрастут в будущем. В 
этой связи страховые компании должны 
внедрять инновации и делать свои услуги 
более удобными и максимально прозрач-
ными для клиентов (Kursiv.kz, 2019).  

Стоит отметить, что с начала 2020 года 
в Казахстане будет внедрена новая систе-
ма обязательного социального медицин-
ского страхования. По государственной 
программе развития здравоохранения 
предусматривается развитие трехуров-
невой системы здравоохранения в бли-
жайшие пять лет. Первый уровень пред-
ставляет гарантированный объем бес-
платного медицинского обслуживания, 
финансируемого из республиканского 
и местного бюджетов. Второй уровень 
включает перечень медицинских услуг в 
рамках системы обязательного медицин-
ского страхования, финансируемого по-
средством государственных отчислений и 
отчислений работников и работодателей. 
Третий уровень предполагает индивиду-
альный пакет или перечень услуг, опре-
деляемый на добровольной договорной 
основе между страховыми компаниями 
и вкладчиками, который будет финанси-
роваться за счет добровольных взносов 
граждан или работодателей в пользу сво-
их сотрудников. Таким образом, государ-
ство планирует расширить участие част-
ных страховых компаний в системе здра-
воохранения.   

По предложению руководства Наци-
онального банка разрабатывается про-
ект дорожной карты развития страховой 
отрасли в Казахстане до 2025 года. С на-
чала 2019 года страховщики активно уча-
ствуют в разработке проекта. Дорожная 
карта должна помочь быстрому и каче-
ственному развитию индустрии и вызвать 
рост потребительского интереса к стра-
хованию. Более того, с начала 2020 года 
в страховом секторе ожидаются положи-
тельные перспективы, поскольку к нему 
получат доступ иностранные компании. 
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және сапалы қызмет көрсетуіне мүмкіндік 
береді және жаңа бәсекелестік ортасы-
ның қалыптасуы нәтижесінде тұтынушыға 
сапалы қызмет көрсетіліп, сақтандыру са-
ласына қосымша серпін әкеледі.

Дереккөздер

Articlekz.com (2018). Қуаншалиев Д. 
«Қазіргі жағдайда Қазақстанның сақтан-
дыру нарығының дамуы». Сілтеме: https://
articlekz.com/article/20272. Қаралған уақы-
ты: 04.11.2019.

Fingramota.kz (2019). Өмірді сақтанды-
ру. Сілтеме: https://www.fingramota.kz/
insurance/life-insurance/. Қаралған уақыты: 
04.11.2019.

Forbes.kz (2019). Сақтандыру компани-
яларының рейтингісі - 2019. Сілтеме: 
https://forbes.kz/leader/reyting_strahovyih_
kompaniy_2019_1565778573/. Қаралған 
уақыты: 05.11.2019.

Forinsurer.com (2019). Swiss Re әлемдік 
сақтандыру нарығына шолу жасады. Сіл-
теме: https://forinsurer.com/news/ 19/07/ 
24/37009. Қаралған уақыты: 02.11. 2019.

Kapital.kz  (2019). Ұлттық банктің 
мәліметтері. Сілтеме: https://kapital.kz/
finance/75355/natsbank-predstavil-reyting-
kazakhstanskikh-strakhovykh-kompaniy.
html. Қаралған уақыты: 05.11.2019.

Kursiv.kz (2019). Кудряшова О. «Қазақстан-
ның сақтандыру нарығы». Сілтеме: https://
kursiv.kz/news/strakhovanie/2019-04/kak-
izmenilsya-strakhovoy-rynok-kazakhstana-
s-vvedeniem-elektronnykh. Қаралған уақы-
ты: 06.11.2019.

Zakon.kz (2017). Қазақстан Республикасын-
дағы сақтандырудың даму тарихы. Сілте-
ме: https://www.zakon.kz/4852957-istorija-
razvitija-strakhovanija-v.html. Қаралған 
уақыты: 03.11.2019.

Поэтому можно констатировать, что в Ка-
захстане уже сложился страховой рынок 
и что в течение последних пяти лет он 
медленно, но верно продвигался вперед 
и показывал положительную динамику 
развития. В то же время число страховых 
компаний на рынке сокращается год от 
года по мере ужесточения контроля над 
ними. Со временем это приведет к тому, 
что на рынке останутся только опытные, 
конкурентоспособные компании с про-
зрачной репутацией. 

Источники

Articlekz.com (2018). Д. Куанышалиев. Раз-
витие страхового рынка Казахстана в со-
временных условиях. Доступен по адресу: 
https://articlekz.com/article/20272. Дата 
обращения: 04.11.2019.

Fingramota.kz (2019). Страхование жиз-
ни. Доступен по адресу: https://www.
fingramota.kz/insurance/life-insurance/. 
Дата обращения: 04.11.2019.

Forbes.kz (2019). Рейтинг страховых 
компаний - 2019. Доступен по адресу: 
https://forbes.kz/leader/reyting_strahovyih_
kompaniy_2019_1565778573/. Дата обра-
щения: 05.11.2019.

Forinsurer.com (2019). Swiss Re представи-
ла обзор глобального рынка страхования. 
Доступен по адресу: https://forinsurer.com/
news/19/07/24/37009. Дата обращения: 
02.11.2019.

Kapital.kz  (2019). Нацбанк представил 
рейтинг казахстанских страховых компа-
ний. Доступен по адресу: https://kapital.kz/
finance/75355/natsbank-predstavil-reyting-
kazakhstanskikh-strakhovykh-kompaniy.
html. Дата обращения: 05.11.2019.

Kursiv.kz (2019). Кудряшова О. Стра-
ховой рынок Казахстана. Досту-
пен по адресу: https://kursiv.kz/news/
strakhovanie/2019-04/kak-izmenilsya-strak 
hovoy-rynok-kazakhstana-s-vvedeniem-
elektronnykh. Дата обращения: 06.11.2019.

Zakon.kz (2017). История развития страхо-
вания в Республике Казахстан. Доступен 
по адресу: https://www.zakon.kz/4852957-



174

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

istorija-razvitija-strakhovanija-v.html. Дата 
обращения: 03.11.2019.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЕЛДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ 



176

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ



177

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

ФЕНОМЕН САМОЗАНЯТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ
ҚАЗАҚСТАНДА ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ФЕНОМЕНІ  

Жандос Ранов*

Не существует единого определения 
термина «самозанятость», но, в целом, 
этот феномен можно определить как за-
нятость, при которой физические лица 
самостоятельно осуществляют деятель-
ность по продаже продукции личного 
подсобного хозяйства и предоставлению 
услуг другим лицам с целью систематиче-
ского получения прибыли. Термин «само-
занятость» впервые появился в обиходе 
Казахстана во времена Советского Союза 
– в эпоху перестройки, когда СССР начал 
радикально реформировать свою плано-
вую экономику. В те времена государство 
не принимало всерьез явление самозаня-
тости и не признавало самозанятость на 
законодательном уровне, а в некоторых 
случаях даже вело уголовное преследо-
вание граждан. Однако после развала Со-
ветского Союза и обретения Казахстаном 
независимости в конце 1991 года в эко-
номике страны наблюдались серьезные 
проблемы. В частности, при переходе к 
рыночной экономике произошел резкий 
рост безработицы в Казахстане. В тяжелой 
ситуации перехода молодого государства 
к рынку самозанятость для многих стала 
единственной возможностью заработать 
на жизнь (Articlekz.com, 2019). 

Сегодня Казахстан почти завершил 
переход от плановой к рыночной эко-
номике, но феномен самозанятости не 
исчез. С 2011 года Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан проводит ежеквар-
тальный опрос по трудоустройству в стра-
не. Он охватывает граждан Казахстана 
в возрасте 15 лет и выше. На основании 
полученных данных население страны 
классифицируется согласно уровню эко-
номической активности как формально 
и неформально занятые, безработные 
и экономически неактивные (Oecd.org, 

«Өзін-өзі жұмыспен қамту» терминінің 
айқын анықтамасы жоқ, бірақ, жалпы 
алғанда бұл құбылысқа жеке тұлғалар 
жүйелі пайда табу мақсатында жеке қо-
салқы шаруашылық өнімдерін сату үшін 
және басқа тұлғаларға қызмет көрсету 
үшін өз қызметін дербес жүзеге асыра-
тын жұмыспен қамту деп анықтама бе-
руге болады. Қазақстандағы «өзін-өзі жұ-
мыспен қамту» термині алғаш рет Кеңес 
заманында – қайта құру кезеңінде КСРО 
өзінің жоспарланған экономикасын тү-
бегейлі реформалауды бастаған кезде 
пайда болды. Сол кезде мемлекет өзін-
өзі жұмыспен қамту феноменін елеусіз 
қалдырып, өзін-өзі жұмыспен қамтуды 
заңнамалық деңгейде мойындамаған бо-
латын, ал кейбір жағдайларда азаматтар 
тіпті қылмыстық жауапкершілікке тар-
тылған. Алайда, Кеңес Одағы ыдырап, 
Қазақстан 1991 жылдың аяғында тәуел-
сіздік алғаннан кейін ел экономикасында 
елеулі мәселелер туындады. Атап айтқан-
да, нарықтық экономикаға көшу кезінде 
жұмыссыздықтың жылдам өсуі байқалды, 
бұл еңбек нарығына кері әсерін тигізді 
және Қазақстанда жұмыспен қамтудың 
күрт өсуіне ықпал етті. Жас мемлекет үшін 
нарықтық экономикаға көшу кезіндегі 
қиын жағдайда өзін-өзі жұмыспен қамту 
өмір сүрудің жалғыз мүмкіндігі болды 
(Articlekz.com, 2019).

Бүгінгі таңда Қазақстан жоспарланған 
экономикадан нарықтық экономикаға 
көшуін іс жүзінде аяқтады бірақ өзін-
өзі жұмыспен қамту феномені жоғалып 
кеткен жоқ. Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі статисти-
ка комитеті 2001 жылдан бастап, тоқсан 
сайын елдегі жұмыспен қамту мәртебесі 
жағдайын анықтау үшін сараптама жүр-
гізеді. Оған 15 жас және одан жоғары 
жастағы Қазақстан азаматтары қатыса-

* PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. ranov.1985@mail.ru
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2019).
Согласно доступной статистике, в кон-

це 2018 года из более 18 миллионов че-
ловек в Казахстане около 8,7 миллиона 
в возрасте 15 лет и выше были трудоу-
строены. В то же время доля самозаня-
того населения достигла 2,1 миллиона 
человек, из которых около 1,3 миллиона 
– неформально занятые, что представляет 
15% всех занятых граждан Казахстана. В 
это число входит около 800,000 наемных 
рабочих, которые работают без трудовых 
контрактов, и 588,000 самозанятых. Это, 
главным образом, мелкие предприни-
матели, владельцы подсобных хозяйств, 
работники семейных предприятий и т.д. 
В экономическом смысле эти граждане 
находятся в тени, так как их деятельность 
не входит в правовую систему Казахстана. 
Другими словами, они предпочитают не 
регистрировать свой бизнес и уходить от 
уплаты налогов (Forbes.kz, 2019).   

Несколько лет назад в целях решения 
данной проблемы правительство Казах-
стана разработало и уже осуществляет 
несколько программ, которые должны 
побудить самозанятых граждан зареги-
стрироваться как предприниматели и до-
бровольно платить налоги. Однако ана-
лиз текущей ситуации показывает, что не 
все самозанятые осуществляют свою де-
ятельность в правовых рамках. Большая 
часть из них продолжает уклоняться от 
налогов или скрывает часть своих дохо-
дов от налогообложения, а также не де-
лает социальных отчислений. В результате 
государство может столкнуться с крупны-
ми вызовами в будущем, когда дело кос-
нется социального и пенсионного обе-
спечения этих граждан. Однако государ-
ство не ставит задачу включить их в число 
официально занятых, а пытается создать 
благоприятные условия, чтобы они могли 
заниматься бизнесом на законных осно-
ваниях, платить минимальные налоги и 
делать пенсионные взносы. Такие меры 
приведут к полноценному развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в 
стране, доля которого в ВВП страны на 
сегодняшний день составляет около 25%, 
в то время как в развитых странах этот по-

ды. Алынған деректерге сүйенсек, халық 
саны экономикалық белсенділік деңгейі-
не қарай ресми және бейресми түрде жұ-
мыспен қамтылған, жұмыссыз және эко-
номикалық тұрғыдан белсенді емес деген 
сыныптарға бөлінеді (Oecd.org, 2019).

Қолда бар статистика бойынша, 2018 
жылдың аяғында 18 миллионнан астам 
халықтың ішінде Қазақстанда 15 жас және 
одан жоғары жастағы тұлғалардың шама-
мен 8,7 миллионы жұмысқа орналасты. 
Сонымен қатар, өз бетінше жұмыспен 
қамтылған халықтың саны 2,1 млн. адамға 
жетеді, оның 1,3 миллионы бейресми жұ-
мыспен қамтылған, бұл Қазақстанның жұ-
мыспен қамтылған азаматтарының жалпы 
санының 15% құрайды. Бұл көрсеткішке 
келісімшартсыз жұмыс істейтін 800 мыңға 
жуық жалдамалы жұмысшылар және 
588 мың өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
кіреді. Негізінен бұл шағын бизнес кәсіп-
керлері, қосалқы шаруашылық иелері, от-
басылық бизнес қызметкерлері және т.б. 
Экономикалық тұрғыдан бұл азаматтар 
көлеңкеде жатыр, себебі олардың қыз-
меті Қазақстанның құқықтық жүйесімен 
қамтылмайды. Басқаша айтқанда, олар 
өз бизнесін тіркегісі келмейді және са-
лықтардан бас тартады (Forbes.kz, 2019).

Соңғы жылдары осы мәселені шешу 
үшін Қазақстан Үкіметі өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған азаматтарды кәсіпкер ретінде 
тіркеуге және салықты ақылы түрде төле-
уге ынталандыратын бірнеше бағдарла-
маны жасап шығарды. Алайда, ағымдағы 
жағдайды талдау өздігінен жұмыс істей-
тіндердің бәрі өз қызметін заң шеңберін-
де құрмайтынын көрсетеді. Олардың 
көпшілігі салықтан жалтаруды жалғасты-
рады немесе табысының бір бөлігін салық 
салудан жасырады, сондай-ақ әлеумет-
тік қорларға аудармайды. Нәтижесінде 
мемлекет болашақта осы азаматтардың 
әлеуметтік және зейнетақылық қауіпсізді-
гі туралы мәселе туындағанда елеулі 
проблемаларға тап болуы мүмкін. Осы 
жағдайда мемлекет оларды ресми жұ-
мыспен қамтылғандар санына дейін жет-
кізу туралы тапсырма берген жоқ бірақ 
олар заңды түрде өз бизнесімен айналысу 
үшін, ең төменгі салықтарды төлеуге және 
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казатель достигает 60-70% (24.kz, 2019). 
Стоит отметить, что в законодательстве 

Казахстана наблюдается довольно широ-
кое понимание концепта самозанятости, 
что усложняет работу правительства по 
принятию мер для перевода деятельно-
сти самозанятых граждан в цивилизо-
ванное русло. В эту категорию попадает 
большое количество людей с разным 
уровнем доходов, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, использующих 
наемный труд. Новый налоговый кодекс, 
вступивший в силу в начале 2018 года, 
ввел ряд нововведений по налогообло-
жению самозанятых лиц, но не решил все 
проблемы (Atameken.kz, 2019). 

Поэтому в конце 2018 года был при-
нят Закон «О поправках и дополнениях 
к некоторым законодательным актам Ка-
захстана по вопросам занятости», соглас-
но которому с 1 января 2019 года введен 
единый накопительный платеж для лиц, 
осуществляющих незарегистрированную 
предпринимательскую деятельность и не 
использующих наемный труд. Изменения 
и дополнения, которые были введены по 
трем кодексам и 19 законам, направлены 
не только на формализацию деятельно-
сти этой категории самозанятых людей, 
но и с целью включения этих граждан в 
систему социального обеспечения.  

Единый накопительный платеж, ко-
торый будет действовать до 2024 года, 
позволит неформально занятым лицам с 
годовым оборотом менее 1175 месячных 
расчетных показателей (МРП) или 2,96 
миллиона тенге (7,800 долларов) стать 
полноправными членами системы соци-
ального обеспечения. Этот вид платежа 
объединяет четыре вида обязательных 
платежей: индивидуальный подоходный 
налог, пенсионные отчисления в Единый 
накопительный пенсионный фонд, от-
числения в Государственный фонд соци-
ального страхования и платежи в Обяза-
тельный фонд медицинского страхования 
(Kursiv.kz, 2019). Поскольку размер едино-
го накопительного платежа является фик-
сированным, нет необходимости само-
стоятельно рассчитывать размер отчисле-
ний в различные социальные фонды. Для 

зейнетақы жарналарын төлеуге қолайлы 
жағдайлар жасауға тырысады. Мұндай қа-
дамдар елдегі шағын және орта бизнесті 
толықтай дамытуға әкеледі, елдің ЖІӨ-ге 
қосқан үлесі бүгінгі күні шамамен 25%, ал 
дамыған елдерде бұл көрсеткіш 60-70%-
ға жетеді (24.kz, 2019).

Айта кететін бір жайт, Қазақстанның 
заңнамасында өзін-өзі жұмыспен қамту 
туралы ұғымдар өте кең түсіндірілген 
және бұл өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
азаматтардың қызметін өркениетті түр-
де шаралар қабылдауында үкімет жұ-
мысын қиындатады. Бұл санатқа әртүрлі 
табыс деңгейі бар кең ауқымды адамдар 
тобы соның ішінде жалдамалы қызмет-
керлердің еңбегін пайдаланатын жеке 
кәсіпкерлер кіреді. 2018 жылдың басында 
күшіне енген жаңа салық кодексі өзін-өзі 
жұмыспен қамтумен айналысатын тұлға-
ларға салық салудың бірқатар инноваци-
яларын енгізді, алайда барлық проблема-
ларды шеше алмады (Atameken.kz, 2019).

Сондықтан, 2018 жылдың соңын-
да «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне жұмыспен қамту 
мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы заң» қабылдан-
ды және осыған сәйкес 2019 жылдың 1 
қаңтарынан бастап тіркелмеген кәсіпкер-
лік қызметпен айналысатын және жалда-
малы қызметкерлердің еңбегін қолдан-
бағандар жеке тұлғалар үшін бірыңғай 
жиынтық төлем енгізілді. Үш кодекске 
және 19 заңға енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулар тек өз бетінше жұмыспен 
қамтылған халықты осы санаттағы қыз-
метін ресімдеуге ғана бағытталған жоқ 
сонымен қатар осы азаматтардың әлеу-
меттік қамсыздандыру жүйесімен қамтуға 
бағытталған.

2024 жылға дейін жарамды болатын 
бірыңғай ақшалай төлем жылдық айна-
лымы 1,175 (MCI) индикаторлардан аз 
немесе 2,96 млн. теңге (7,800 АҚШ дол-
лары) есептелген бейресми жұмыспен 
қамтылған адамдарға әлеуметтік қорғау 
жүйелерінің қатысушы болуына толық 
мүмкіндік береді. Төлемнің бұл түрі мін-
детті төлемдердің төрт түрін біріктіреді: 
жеке табыс салығы, бірыңғай жинақтаушы 
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жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, 
а также региональных центров размер 
этого платежа составляет 1 МРП, который 
равен 2,525 тенге в 2019 году. Для жите-
лей других городов и населенных пунктов 
он составляет 0,5 МРП или 1,263 тенге.  

Важно отметить, что режим единого 
накопительного платежа не распростра-
няется на зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей или лиц, зани-
мающихся частной практикой, таких как 
юристы, нотариусы и частные судебные 
исполнители. Водители-владельцы лич-
ных автомобилей, сантехники, мастера 
по ремонту бытовых приборов, репети-
торы, няни, ведущие-тамада и артисты на 
праздничных мероприятиях, музыканты 
и продавцы сельхозпродуктов, выращен-
ных на собственном подсобном хозяй-
стве, могут быть приведены в качестве 
примеров самозанятых лиц, подпадаю-
щих под действие этого режима. Только 
граждане Казахстана могут делать единый 
накопительный платеж.   

В заключение следует отметить, что, 
кроме вышеупомянутых социальных це-
лей, правительственные меры по форма-
лизации деятельности самозанятого насе-
ления направлены на сокращение доли 
неформального сектора национальной 
экономики. Убедившись на опыте разви-
тых стран в том, что самозанятость – это 
один из наиболее действенных способов 
борьбы с безработицей, государство пы-
тается не искоренить ее, а привести этот 
феномен в законные рамки. Хотя многие 
люди, чье мировоззрение было сфор-
мировано в советское время, до сих пор 
не признают самозанятость как достой-
ный вид работы, за годы независимости 
Казахстана явление самозанятости стало 
значительным фактором в социально-э-
кономической жизни страны. Кроме того, 
самозанятость приобретает все большую 
популярность среди молодежи, которая 
хочет заниматься собственным делом, 
имея гибкий график работы. Тем не ме-
нее, следует понимать, что любая дея-
тельность должна осуществляться в рам-
ках законодательства.  Самозанятые люди 
должны регистрироваться, платить нало-

зейнетақы қорына зейнетақы жарналары, 
мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қо-
рына салым және міндетті медициналық  
сақтандыру  қорына  төлемдер (Kursiv.kz, 
2019). 

Бірыңғай жинақталған төлемнің мөл-
шері тіркелгендіктен түрлі әлеуметтік қор-
ларда салымдардың сомасын есептеудің 
қажеті жоқ. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шым-
кент, сондай-ақ облыстық орталықтарда 
төлемнің сомасы 1 АЕК, яғни бұл 2019 
жылы 2,525 теңгені құрайды. Басқа қала-
лар мен ауылдық жерлердегі тұрғындар 
үшін 0,5 АЕК немесе 1,263 теңгені құрай-
ды. 

Айта кету керек бірыңғай жинақтаушы 
төлем режимі жеке заңгерлер, нотари-
устар және жеке сот орындаушылары 
сияқты, тіркелген кәсіпкерлерге, неме-
се жеке тәжірибемен айналысушыларға 
қолданылмайды. Осы режимге түсетін 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұлғалардың 
мысал ретінде жеке авто көлігі бар жүр-
гізушілер, сантехниктер, тұрмыстық техни-
каны жекеше жөндеуге тартылған маман-
дарға, тәрбиешілерге, жетекші мерекелік 
іс-шараларды ұйымдастырушыларға, 
музыканттарға, жеке қосалқы шару-
ашылықта өндірген ауыл шаруашылығы 
өнімдерін сататын адамдарға сілтеме 
жасауға болады. Бірыңғай жинақталған 
төлемді төлеушілер тек Қазақстан азамат-
тары бола алады.

Қорытындылай келе, айта кету керек 
жоғарыда аталған әлеуметтік мақсаттар-
дан басқа, өзін-өзі жұмыспен қамтыған-
дардың қызметін ресми рәсімдеу жөнін-
дегі мемлекеттік шаралар ел экономика-
сындағы көлеңкелі секторларды азайтуға 
бағытталған. Дамыған елдердің тәжіри-
бесіне сүйеніп, өзін-өзі жұмыспен қамту 
жұмыссыздықпен күресудің тиімді әді-
стерінің бірі, мемлекет оны жоймауға 
және бұл құбылысты нормативтік база-
мен қамтуға тырысады. КСРО дәуірін-
де дүниетанымы қалыптасқан көптеген 
адамдар әлі де өзін-өзі жұмыспен қамту-
ды лайықты еңбек түрі ретінде тани ал-
майды. Қазақстан тәуелсіздік жылдарын-
да өзін-өзі жұмыспен қамту феномені 
елдің әлеуметтік-экономикалық өмірінде 
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маңызды факторға айналды. Бұдан басқа, 
өз бетімен жұмысқа орналасу ол өз жұ-
мысын жасағысы келетін және икемді жұ-
мыс кестесіне ие болғысы келетін жастар 
арасында кеңінен танымал болып келеді. 
Дегенмен, кез-келген еңбек қызметі заң 
шеңберінде жүзеге асырылуы тиіс екенін 
түсіну қажет. Өз бетінше жұмыс істейтін 
адамдар тіркелуі тиіс, салықтарды төлеуге 
және заңдарға бағынуы тиіс және өз кезе-
гінде мемлекет оларды лайықты әлеумет-
тік жағдайлармен қамтамасыз етуі керек.
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ги и соблюдать законы, а государство, в 
свою очередь, должно создавать для них 
достойные социальные условия.    

Источники

Articlekz.com (2019). Государственно-пра-
вовое регулирование самозанятости в 
Республике Казахстан. Доступен по адре-
су: https://articlekz.com/article/17856. Дата 
обращения: 03.04.2019.

Atameken.kz (2019). О налогах про-
стым языком. Доступен по адресу: 
https://atameken.kz/ru/news/29896-
predprinimatelyam-o-nalogah-prostym-
yazykom. Дата обращения: 06.04.2019.

Forbes.kz (2019). Уровень безработицы в 
Казахстане снизился до 4,8%. Доступен по 
адресу: https://forbes.kz/news/2019/02/12/
newsid_192813 Дата обращения: 04.04 
.2019.

Kursiv.kz (2019). В Казахстане введен 
единый совокупный платеж для само-
занятых. Доступен по адресу: https://
kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-01/v-
kazakhstane-vveden-edinyy-sovokupnyy-
platezh-dlya-samozanyatykh.  Дата обра-
щения: 06.04.2019.

Организация экономического сотруд-
ничества и развития (2019). Страновой 
отчет Казахстана. Доступен по адресу: 
http://www.oecd.org/education/school/
CBR_Kazakhstan_russian.pdf. Дата обраще-
ния: 04.01.2019.

24.kz (2019). Около 2,5 млн самозаня-
тых лиц насчитывается в Казахстане. До-
ступен по адресу: https://24.kz/ru/news/
economyc/item/237578-okolo-2-5-mln-
samozanyatykh-lits-naschityvaetsya-v-
kazakhstane. Дата обращения: 05.04.2019.



182

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ



183

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

* проф., к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru 

КАКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ
В БУДУЩЕМ?

БОЛАШАҚТА ҚАНДАЙ МАМАНДЫҚТАР СҰРАНЫСҚА 
ИЕ БОЛАДЫ?

Гульнар Надирова*

В последние годы не только эксперты 
и аналитики в области промышленного 
и экономического развития, но и люди, 
менее осведомленные в этой области - 
парламентарии, журналисты, блогеры и 
участники всевозможных общественных 
дебатов, говорили о будущих проблемах 
на рынке труда, таких как сокращение и 
даже исчезновение некоторых профессий 
и специальностей из-за автоматизации и 
роботизации рабочих мест. Это вполне 
объяснимо.

Опасение, что автоматизация уничто-
жит миллионы рабочих мест и тем самым 
лишит огромное количество людей их за-
работка, периодически возникало в про-
мышленно развитых странах, в частности, 
в Великобритании в середине 19-го века, 
когда луддиты настойчиво и громко гово-
рили об этой угрозе. Волны паники из-за 
автоматизации наблюдались в середине 
20-го века в Европе и Соединенных Шта-
тах. Однако потерянные рабочие места 
всегда заменялись новыми: повышение 
производительности труда за счет авто-
матизации привело к снижению затрат 
и цен на товары и услуги, и потребители 
стали покупать больше продуктов, чем 
раньше, что, в свою очередь, создало но-
вые рабочие места.

Согласно «Докладу о будущем рабо-
чих мест» 2018 года, подготовленному 
Всемирным экономическим форумом, 
к 2022 году ожидается исчезновение 75 
миллионов рабочих мест в 20 основных 
странах. В то же время в докладе дается 
оптимистичный прогноз, что технический 
прогресс может также создать 133 милли-
она новых рабочих мест благодаря «но-
вому разделению труда между людьми, 

Соңғы жылдары индустриалды эконо-
микалық даму саласындағы сарапшылар 
мен зерттеушілер ғана емес, сондай-ақ, 
бұл саладан аз хабардар депутаттар, 
журналистер, блогерлер және әртүрлі 
қоғамдық пікірталастарға қатысушылар 
да жұмыс орындарын автоматтандыру 
мен роботтандыруға байланысты белгілі 
бір кәсіптер мен мамандықтардың аза-
юы, тіпті жойылып кетуі секілді еңбек на-
рығындағы болашақ мәселелерді талқы-
лаған болатын. Бұл әбден түсінікті жағдай.

Автоматтандыру миллиондаған жұмыс 
орындарын жойып, көптеген адамдарды 
табыстарынан айырады деген қорқыныш 
сезімі бұған дейін индустриалды елдерде, 
атап айтқанда XIX ғасырдың ортасында 
Ұлыбританияда бой көрсетіп келді. Луд-
диттер техника жетістігіне жаппай қар-
сылық білдіріп, бұл қатер туралы дабыл 
қақты. Автоматтандыруға қатысты дүрбе-
лең ХХ ғасырдың ортасында Еуропа мен 
АҚШ-та байқалды. Дегенмен жойылған 
мамандықтар әрдайым жаңаларымен 
алмастырылып отырды: автоматтандыру 
арқылы еңбек өнімділігінің артуы тауар-
лар мен қызметтердің бағасын төмен-
детті. Осының нәтижесінде тұтынушылар 
бұрынғыға қарағанда көбірек өнімдер 
сатып ала бастады, бұл өз кезегінде жаңа 
жұмыс орындарын ашты.

Дүниежүзілік экономикалық форумның 
2018 жылғы «Жұмыс орындарының бола-
шағы» есебіне сәйкес, 2022 жылға қарай 
20 ірі елде 75 млн. жұмыс орны жойыла-
ды. Сонымен қатар, есепте «адамдар, ма-
шиналар және алгоритмдер арасындағы 
жаңа еңбек бөлінісі» арқасында техноло-
гиялық прогрестің 133 миллион жаңа жұ-
мыс орнын құруы мүмкін деген болжам 
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машинами и алгоритмами». (Всемирный 
экономический форум, 2018). Набор на-
выков, необходимых как для старых, так и 
для новых профессий, изменится в боль-
шинстве отраслей, что приведет к изме-
нению методов работы и условий труда. 
Чтобы извлечь выгоду из таких измене-
ний, по крайней мере 54% всех сотруд-
ников будут нуждаться в переподготовке 
и повышении квалификации к 2022 году. 
Американские эксперты уже подсчитали, 
что перевод 95% работников, подвергаю-
щихся риску, на новые рабочие места пу-
тем переподготовки может стоить более 
34 миллиардов долларов (Бренде, 2019).

Однако, прежде чем перемещать мас-
сы людей из одного сектора в другой, 
планируя инвестиции и обучая миллио-
ны новых специалистов по неизвестным 
пока новым направлениям, необходимо 
стратегически переосмыслить, какие кон-
кретные области создания рабочих мест 
могут принести максимальные социаль-
ные выгоды. Многие считают, что рынку 
потребуются профессии, связанные со 
строительством (включая дороги), а так-
же нефтегазовая и другие добывающие 
отрасли. Основываясь на своих иссле-
дованиях рынка, аналитики российского 
портала HeadHunter считают, что в список 
самых востребованных профессий сейчас 
и в ближайшее время войдут грузчики, 
рабочие, электрики, сборщики заказов, 
монтажники и другие существующие 
специальности (Лябина, 2018). Экспер-
ты российского кадрового агентства HR 
Development считают, что в ближайшие 
годы наиболее перспективными будут 
специальности, связанные с робототех-
никой, инновационным выращиванием 
и сбором урожая, а также новыми про-
мышленными технологиями. Будут нужны 
не столько рабочие, сколько ИТ-специа-
листы и инженеры, которые будут писать 
программное обеспечение для роботов и 
отвечать за их обслуживание, поскольку 
роботы будут выполнять большую часть 
механизированной работы (Рамблер, 
2018).

Похоже, что эти две позиции можно 
совместить - искусственный интеллект и 

бар (Дүниежүзілік экономикалық форум, 
2018). Ескі және жаңа мамандықтар үшін 
талап етілетін дағдылар көптеген өндірі-
стерде өзгеріске ұшырайды, жұмыс әді-
стері мен жұмыс істеу ортасы өзгереді. 
Осы өзгерістер нәтижесінде туындаған 
мүмкіндіктерді пайдалану үшін барлық 
қызметкерлердің кем дегенде 54%ын 
2022 жылға қарай қайта даярлау және 
олардың біліктілігін арттыру қажет бола-
ды. АҚШ сарапшылары қауіп төніп тұрған 
қызметкерлердің 95%-ын қайта даярлау 
арқылы жаңа жұмыс орындарына бейім-
деуге 34 млрд. доллардан астам қаражат 
қажет болуы мүмкін (Бренде, 2019).

Дегенмен, инвестицияларды жоспар-
лап, әзірге белгісіз жаңа бағыттар бой-
ынша миллиондаған жаңа мамандарды 
даярлап, оларды бір саладан екіншісіне 
ауыстырудан бұрын, жұмыс орындарын 
құрудың қай бағыттары ең көп әлеумет-
тік жеңілдіктер бере алатынын стратеги-
ялық тұрғыдан қайта қарастыру қажет. 
Сарапшылардың көбісі нарыққа құрылыс 
(соның ішінде жолдар), мұнай-газ және 
басқа да өндіруші салалардағы маман-
дықтар қажет деп санайды. Ресейлік 
HeadHunter порталының талдаушылары 
нарық зерттеулері негізінде қазіргі таңда 
және жақын болашақта ең талап етілетін 
мамандықтардың тізіміне жүкшілер, жұ-
мысшылар, электриктер, тапсырыстарды 
жиынтықтаушылар, монтаждаушылар 
және басқа да мамандықтар кіреді деп 
есептейді (Лябдина, 2018). Ресейдің HR 
Development кадр агенттігінің сарапшы-
лары алдағы жылдары робототехника, 
инновациялық егін егу және жинау жұмы-
стары, жаңа өнеркәсіптік технологияларға 
қатысты мамандықтар ең перспективалы 
болады деп санайды. Роботтар механи-
каландырылған жұмыстардың көпшілігін 
жасайтындықтан жұмысшылар роботтар 
үшін бағдарламалық жасақтама жазатын 
IT мамандары мен инженерлер сияқты 
деңгейде қажет болмайды (Рамблер, 
2018).

Бұл екі позицияны келістіруге болатын 
тәрізді. Жасанды интеллект пен озық ро-
бототехника мамандардың барлық топта-
рынан, оның ішінде жоғары білім туралы 



185

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКА СТРАН ЕВРАЗИИ
2-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ЭКОНОМИКАСЫ

продвинутая робототехника потребуют 
базовых технологических навыков от всех 
групп специалистов, включая рядовых 
работников без диплома о высшем обра-
зовании. Тем не менее, если мы оставим 
в стороне такие экзотические профессии, 
как пилоты-дроны, кого следует готовить 
в первую очередь в странах, которые не 
являются технологически продвинутыми? 
Видимо, у каждой страны свои приори-
теты. Для Казахстана существует острая 
необходимость в развитии экономики 
чистой энергии, которая, при эффектив-
ном продвижении, может предоставить 
возможности трудоустройства для зна-
чительного количества рабочей силы, от 
уникальных рабочих профессий до вспо-
могательных услуг, давая им возможность 
участвовать в создании более безопасно-
го, инклюзивного и устойчивого обще-
ства (Джалилова, 2018).

Зеленая экономика основана на источ-
никах энергии с нулевым содержанием 
углерода, разрабатывает энергоэффек-
тивные продукты и работает в соответ-
ствии с более экологичными стандар-
тами, поэтому она наиболее социально 
ориентирована. Это особенно важно 
для Казахстана, особенно после недавно 
прошедшей выставки EXPO-2017, на ко-
торой основное внимание было уделено 
теме «Энергия будущего». Правительству 
было поручено удовлетворять полови-
ну внутренних потребностей в энергии с 
использованием возобновляемых источ-
ников до 2050 года, хотя в 2018 году на 
такие источники приходился только 1% 
выработки электроэнергии в стране. 
Между тем, эксперты считают, что для Ка-
захстана, который является одной из наи-
менее энергоэффективных стран в мире, 
повышение энергоэффективности и озе-
ленение являются ключевыми факторами 
конконкурентоспособности.

Аналитики определили, что переход к 
экономике чистой энергии будет вклю-
чать 320 уникальных профессий в таких 
областях, как производство экологически 
чистой энергии (производство, передача 
и распределение энергии), энергоэффек-
тивность (энергоэффективные продукты, 

дипломы жоқ қарапайым қызметкер-
лерден негізгі технологиялық дағдылар-
ды талап етеді. Дегенмен, дрон ұшқышы 
сияқты экзотикалық мамандықтарды бір 
шетке қалдырсақ, технологиялық тұрғы-
дан дамымаған елдерде алдымен кім-
дерді үйретуге тура келеді? Әрбір елдің 
өзінің басымдықтары болатынын ескере 
отырып, Қазақстанда экологиялық таза 
энергетика экономикасын дамыту қажет 
екенін атап өткен жөн. Тиімді түрде іске 
асырылса, бұл көптеген жұмысшыларға 
бірегей жұмыс мамандықтарынан бастап 
қолдау қызметтеріне дейін жұмысқа ор-
наласу мүмкіндіктерін қамтамасыз етіп, 
оларға қауіпсіз, инклюзивті және тұрақты 
қоғамды қалыптастыруға мүмкіндік бе-
реді (Жалилова, 2018). 

Көміртегісіз энергия көздеріне не-
гізделген жасыл экономика энергияны 
үнемдейтін өнімдерді өндіріп, неғұрлым 
экологиялық қауіпсіз стандарттар бойын-
ша жұмыс істейді, осылайша ол барынша 
әлеуметтік бағдарланған экономика бо-
лып табылады. Бұл Қазақстан үшін, әсіре-
се «Болашақтың энергиясы» ұранымен 
өткен ЭКСПО-2017 көрмесінен кейін 
ерекше маңызға ие. 2018 жылы жаңарты-
латын энергия көздері елде электр энер-
гиясын өндірудің 1%-ын ғана құрағанына 
қарамастан, үкіметке 2050 жылға дейін 
отандық энергия қажеттіліктерінің жарты-
сын осындай энергетика көздерін пайда-
лану арқылы қамтамасыз ету тапсырыл-
ды. Сонымен қатар, сарапшылар әлемдегі 
ең энергиялық тиімсіз елдердің бірі бо-
лып табылатын Қазақстан үшін энергия 
тиімділігі мен көгалдандыруды жақсарту-
ды бәсекеге қабілеттіліктің негізгі фактор-
ларының бірі деп есептейді.

Сарапшылардың пайымдауынша, эко-
логиялық таза энергетикаға негізделген 
экономикаға көшу экологиялық таза энер-
гия өндірісі (энергияны өндіру, беру және 
тарату), энергия тиімділігі (энергияны 
үнемдейтін өнімдер, энергияны үнемдей-
тін ғимараттар және энергия тиімділігі қы-
зметтері) және экологиялық менеджмент 
(қоршаған ортаны басқару, қорғау және 
реттеу) сияқты салаларда 320 бірегей ма-
мандықты қамтитын болады. Сондықтан, 
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энергоэффективные здания и энергоэф-
фективные услуги) и управление окружа-
ющей средой. (управление, сохранение 
и регулирование). Поэтому, например, в 
секторе производства экологически чи-
стой энергии участвуют не только опе-
раторы электростанций и специалисты 
по ветроэнергетике, но и рабочие, зани-
мающиеся строительством, монтажом, 
эксплуатацией и обслуживанием аль-
тернативных электрических сетей. В этот 
сектор также входят работники, которые 
производят компоненты для производ-
ства экологически чистой энергии, такие 
как ветряные турбины, солнечные фото-
электрические панели, трансформаторы, 
батареи и считыватели счетчиков, а также 
офисные работники, руководители опе-
раций и другие специалисты по бизнес-о-
перациям.

В секторе энергоэффективности, кото-
рый производит новые продукты, задей-
ствовано производство самого широкого 
ассортимента - от бытовой техники до 
автомобилей, а также строительная инду-
стрия как один из крупнейших потребите-
лей энергии. Здесь нам нужны электрики 
и механики систем вентиляции и конди-
ционирования, архитекторы, инжене-
ры-строители и бизнес-эксперты.

Сектор управления окружающей сре-
дой регулирует вопросы окружающей 
среды и отвечает за сокращение выбро-
сов парниковых газов и содействие эф-
фективному использованию энергии и 
сохранению природных ресурсов. Специ-
алисты по обработке отходов, сборщики, 
операторы очистных сооружений, работ-
ники по охране окружающей среды, эко-
логи, инженеры, техники и специалисты 
по городскому планированию, а также 
законодатели и регулирующие органы, 
отвечающие за правовые аспекты, вклю-
чены в группу соответствующих специа-
листов в этом секторе.

В целом, исследователи в области чи-
стой энергии в США определили 113 раз-
личных профессий в производстве чи-
стой энергии, что позволило их стране со-
здать около 1,3 миллиона рабочих мест; 
172 профессии для повышения энерго-

экологиялық таза энергетика өндірісі сек-
торына электр станцияларының опера-
торлары мен жел турбинасы техниктері 
ғана емес, сондай-ақ баламалы электр 
желілерін салу, орнату, пайдалану және 
қызмет көрсетумен айналысатын қызмет-
керлер де қатысады. Бұған қоса, бұл сала-
да жел турбиналары, фотоэлектрлік күн 
панельдері, трансформаторлар, батаре-
ялар және есептеуіш құрал бақылаушы-
лары сияқты экологиялық таза энергия 
өндіруге арналған компоненттерді шыға-
ратын қызметкерлер, сондай-ақ кеңсе 
қызметкерлері, операциялық менеджер-
лер және іскерлік операциялар бойынша 
басқа да мамандар қамтылған.

Жаңа өнімдерді шығаратын энергия 
тиімділігі саласында тұрмыстық құрылғы-
лардан автокөліктерге дейін кең ауқымды 
өндіріс, сондай-ақ ірі энергия тұтынушы-
ларының бірі ретінде құрылыс инду-
стриясы орын алған. Бұл салада элек-
триктер мен желдету және салқындату 
жүйелерінің механиктері, сәулетшілер, 
инженер-құрылысшылар және бизнес са-
рапшылар қажет.

Экологиялық менеджмент секторы 
экологиялық мәселелерді реттейді және 
парниктік газдан ластануды азайтуға және 
энергияны тиімді пайдалану мен табиғи 
ресурстарды қорғауды ынталандыруға 
жауап береді. Бұл сектордағы тиісті ма-
мандар тобына қалдықтарды тазарту ма-
мандары, коллекторлар, ағынды суларды 
тазарту қондырғыларының операторла-
ры, қоршаған ортаны қорғау қызметкер-
лері, экологтар, инженерлер, техниктер 
және қала жоспарлаушылар, сондай-ақ 
құқықтық аспектілерге жауапты заң шыға-
рушылар мен реттеушілер кіреді.

АҚШ-тың экологиялық таза энергети-
ка зерттеушілері елге шамамен 1,3 мил-
лион жұмыс орнын берген экологиялық 
таза энергия өндіру саласында 113 түрлі 
мамандықты; шамамен 4,4 млн. адам-
ды жұмыспен қамтамасыз еткен энергия 
тиімділігі бойынша 172 мамандық; және 
шамамен 877 мың жұмыс орнын ашқан 
экологиялық менеджмент бойынша 186 
мамандық белгіледі (Муро және тб., 2019).

Қорытындылай келе, кадрларды қайта 
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даярлауға арналған қысқа мерзімді кур-
старды қоса алғанда, энергетика сала-
сында білім беру мен кәсіптік оқытудың 
барлық деңгейлерінде жаңа білім беру 
бағдарламаларын қалыптастыру және 
қолданыстағыларын жаңғыртуға басым-
дық берілуі тиіс. Экологиялық таза энер-
гияға көшу ерекше маңызға ие, өйткені ол 
ел экономикасының тұрақтылығын қамта-
масыз етіп, еңбек нарығын кеңейтіп, жаңа 
технологиялық мүмкіндіктерді жасап қана 
қоймай, сонымен бірге халықтың әл-ауқа-
ты мен денсаулығы үшін ең өзекті мәселе-
лердің бірі ретінде Қазақстанның барлық 
облыстарының тұрғындарына әлеумет-
тік-экономикалық тұрғыда ықпал ететін 
болады.
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эффективности, которые обеспечили ра-
ботой около 4,4 миллиона рабочих; и 186 
профессий по управлению окружающей 
средой, обеспечивающих около 877,000 
рабочих мест (Муро и др., 2019).

По-видимому, создание новых учебных 
программ и модернизация существую-
щих в области энергетики на всех уровнях 
образования и профессиональной подго-
товки должны быть приоритетом, вклю-
чая краткосрочные курсы по переподго-
товке кадров. Переход к чистой энергии 
имеет особое значение, поскольку он не 
только будет способствовать устойчиво-
сти экономики страны, расширению рын-
ка труда и созданию новых технологиче-
ских возможностей, но также будет иметь 
огромные социально-экономические 
последствия для жителей всех регионов 
Казахстана без исключение, как решение 
одной из самых насущных проблем для 
благосостояния и здоровья нации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КАЗАХСТАНЕ:
КРАТКИЙ ОБЗОР ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2019 ГОДА

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМІ: 2019 ЖЫЛДЫҢ 
БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕР  

Канат Маханов*

Текущая экономическая ситуация в Ка-
захстане обсуждалась на расширенном 
заседании правительства 15 июля 2019 
года под председательством президента 
Касым-Жомарта Токаева (Акорда, 2019). 
Главной задачей заседания было обсу-
дить экономические показатели Казахста-
на в первой половине 2019 года и обо-
значить основные приоритетные цели 
до конца 2019 года и далее. Согласно 
последним доступным данным Комитета 
по статистике Министерства националь-
ной экономики Казахстана, темпы роста 
национальной экономики выросли с 2,9% 
в январе 2019 до 4,1% в июне 2019 года 
по годичным расчетам. В частности, та-
кие отрасли, как строительство (11,1%), 
торговля (7,5%), транспорт (5,3%), сель-
ское хозяйство (3,8%) и промышленность 
(2,6%) стали основными драйверами ро-
ста ВВП. Численные показатели по дру-
гим отраслям не были представлены (Old.
stat.gov.kz, 2019). Рост производственного 
сектора, который является наиболее при-
оритетным для экономического развития 
страны, был достигнут, главным обра-
зом, благодаря фармацевтике, машино-
строения, нефтепереработки, цветной 
металлургии, легкой промышленности 
и производства напитков. В то же время 
рост промышленного сектора был зафик-
сирован в 14 из 17 областей страны. Как 
заявил премьер-министр Аскар Мамин, 
рынок труда демонстрирует стабильные 
показатели, поскольку уровень безрабо-
тицы сократился до  4,8% в первой поло-
вине 2019 года, при этом было  создано 
186,000 рабочих мест, включая 126,000 
постоянных.

Увеличение притока инвестиций было 

Қазақстанның қазіргі экономикалық 
жағдайы 2019 жылдың 15 шілдесінде Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төраға-
лығымен өткен Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында талқыланды (Ақорда, 2019). 
Кездесудің негізгі мақсаты Қазақстанның 
2019 жылдың бірінші жартысындағы эко-
номикалық көрсеткіштерін талқылау және 
2019 жылдың соңына дейінгі және одан 
кейінгі кезеңдегі негізгі басымдықтарды 
айқындау болды. Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің соңғы мәліметтеріне сәйкес, 
ұлттық экономиканың өсу қарқыны 2019 
жылғы қаңтарда 2,9%-ды құрап, 2019 
жылғы маусымда 4,1%-ға дейін өсті. Атап 
айтқанда, құрылыс (11,1%), сауда (7,5%), 
көлік (5,3%), ауыл шаруашылығы (3,8%) 
және өнеркәсіп (2,6%) салалары ЖІӨ 
өсуінің негізгі қозғаушы күштері болды. 
Қалған секторлар бойынша мәліметтер 
жария етілмеген (Old.stat.gov.kz, 2019).
Елдің экономикалық дамуының басым 
бағыты болып саналатын өңдеу өнер-
кәсібінің өсуіне негізінен фармацевтика, 
машина жасау, мұнай өңдеу, түсті метал-
лургия, жеңіл өнеркәсіп және сусын өн-
дірісі әсер етті. Сонымен қатар, республи-
каның 17 аймағының 14-інде өнеркәсіп 
саласының өсуі байқалды. Премьер-ми-
нистр Асқар Мәмин атап өткендей, еңбек 
нарығы тұрақты көрсеткіштерді көрсетіп 
келеді. Мәселен, жұмыссыздық деңгейі 
2019 жылдың бірінші жартысында 4,8%-ға 
дейін төмендеді және 186 мың жаңа жұ-
мыс орны, оның ішінде 126 мың тұрақты 
жұмыс орны ашылды.

Жиналыста шетелдік инвестициялар 
ағынын ұлғайту елдің қазіргі және бо-
лашақ экономикалық дамуының басым 
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отмечено на  заседании как одна из прио-
ритетных задач для текущего и предстоя-
щего экономического развития страны. В 
частности, в качестве важной цели указы-
валось увеличение объема инвестиций в 
основной капитал ежегодно в среднем на 
20% и доведение его до 30% ВВП к 2025 
году. Таким образом, для достижения це-
левых показателей необходимо привлечь 
инвестиции в размере 30 триллионов 
тенге в течение следующих пяти лет. В 
связи с этим государство проводит актив-
ную политику, направленную на привле-
чение инвестиций с использованием всех 
мер государственной поддержки и со-
здание благоприятного инвестиционного 
климата, что является одной из ключевых 
предпосылок будущего устойчивого эко-
номического роста. Кроме того, прави-
тельство указало в качестве важного при-
оритета усилия по решению неотложных 
социальных проблем и повышению бла-
госостояния социально уязвимых групп 
населения. В связи с этим соответствую-
щие министерства активно приступили 
к осуществлению мер, направленных на 
вовлечение безработных и самозанятых 
людей в производительную занятость.

Анализируя данные об экономическом 
росте, обнародованные на заседании 
правительства, мы можем сравнить их с 
предыдущими данными и отметить неко-
торые особенности, которые сильно отли-
чают 2019 год от прошлых лет. Во-первых, 
в случае, если эти предварительные дан-
ные подтвердятся в последующей стати-
стике, 11,1% реального роста в секторе 
строительства в первой половине 2019 
года будет самым высоким темпом ро-
ста, зарегистрированным в этом секторе с 
первой половины 2008 года. Достаточно 
сложно понять источник этого громад-
ного роста в строительном секторе, по-
скольку даже годы, предшествовавшие 
EXPO 2017, который действительно был 
масштабным строительным проектом, 
не были отмечены двузначным ростом в 
строительстве.

Во-вторых, вызывает тревогу то, что 
промышленный рост во второй полови-
не 2019 года составляет всего 2,6%, что 

бағыттарының бірі ретінде аталып өтті. 
Атап айтқанда, негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың көлемін жыл сайын 
орта есеппен 20%-ға арттыру және оны 
2025 жылға қарай ЖІӨ-нің 30% деңгейіне 
жеткізу маңызды міндет болып белгілен-
ді. Осылайша, мақсатты көрсеткіштерге 
қол жеткізу үшін алдағы бес жыл ішінде 
30 триллион теңге көлемінде инвестиция 
тарту қажет. Осыған байланысты үкімет 
барлық мемлекеттік қолдау шараларын 
қолдана отырып инвестиция тартуға және 
тұрақты экономикалық өсудің жалғасуы 
үшін негізгі алғышарттардың бірі болып 
табылатын қолайлы инвестициялық кли-
матты құруға бағытталған белсенді сая-
сат жүргізуде. Сонымен қатар, мемлекет 
өзекті әлеуметтік мәселелерді шешуге 
және халықтың әлеуметтік әлсіз топта-
рының әл-ауқатын жақсартуға күш салу-
ды маңызды басымдық ретінде таныды. 
Осыған байланысты тиісті министрлік-
тер жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған адамдарды нәтижелі жұмыспен 
қамтуға бағытталған шараларды белсенді 
түрде жүзеге асыра бастады.

Үкімет отырысында айтылған экономи-
калық өсу туралы мәліметтерді алдыңғы 
мәліметтермен салыстыра отырып тал-
дағанда, 2019 жылды өткен жылдардан 
ерекшелейтін кейбір сәйкессіздіктерді 
көруге болады. Біріншіден, егер бұл 
алғашқы көрсеткіштер кейінгі статистика-
да расталса, 2019 жылдың бірінші жарты-
сында құрылыс саласындағы 11,1%-дық 
нақты өсім осы секторда 2008 жылдың 
бірінші жартысынан бері тіркелген ең 
жоғары өсу қарқыны болады. Құрылыс 
саласындағы осындай үлкен өсімнің се-
бебін болжау айтарлықтай қиын. Өйткені 
шын мәнінде ауқымды құрылыс жобасы 
болған ЭКСПО-2017 көрмесіне дейінгі 
жылдардың өзінде құрылыс саласында екі 
таңбалы өсу байқалмаған болатын.

Екіншіден, 2019 жылдың екінші жарты-
сында өнеркәсіптік өсудің бар-жоғы 2,6%-
ды құрағаны айтарлықтай алаңдаушылық 
тудырады. Бұл көрсеткіш 2016 жылдан 
бергі ең төмен өсу қарқыны болып та-
былады. Осылайша, 2017 жылдан бастап 
өнеркәсіп секторының біртіндеп бәсең-
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является минимальным темпом роста 
с 2016 года. Таким образом, мы можем 
наблюдать продолжение постепенного 
снижения в секторе промышленности с 
2017 года. Что еще более тревожно, так 
это высокая вероятность того, что рост в 
обрабатывающей промышленности, со-
ставляющей около 40% промышленного 
сектора, будет ниже 2,6%. Эти ожидания 
основаны на предыдущих данных за по-
следние два-три года, когда показатели 
производственного сектора были ниже 
темпов роста всего промышленного сек-
тора. Кроме того, есть также причины 
для негативных ожиданий в добываю-
щем секторе в связи с тем, что в мае 2019 
года в Казахстане произошло снижение 
на 13,2% в нефтедобывающей отрасли, 
которая составляет почти половину все-
го промышленного сектора (365info.kz, 
2019). Это создаст дополнительное пони-
жательное давление на отраслевую ста-
тистику в целом. С другой стороны, рост 
торговли на 7,5% и транспорта на 5,3% 
создают довольно хорошие ожидания со 
стороны сектора услуг, поскольку на эти 
две отрасли вместе приходится более 40% 
сектора услуг.

Недавно Министерство националь-
ной экономики Казахстана также обно-
вило свой прогноз с предыдущих 3,8% 
или выше до 4,0% или выше (Zonakz.net, 
2019). Это обновление, вероятно, осно-
вывалось на вышеупомянутых данных за 
первую половину 2019 года. На основе 
прошлого опыта можно также ожидать, 
что рост ВВП в 2019 году будет в пределах 
3,6-4,1%. Статистика роста ВВП с 2010 года 
показывает, что периодические темпы 
роста ВВП сильно взаимосвязаны и что 
показатели первого квартала и первой 
половины года в значительной степени 
предопределяют общий рост ВВП к кон-
цу каждого года.   Следовательно, можно 
ожидать, что рост ВВП будет очень близок 
показателям первых квартала и половины 
2019 года. 

В Казахстане нефтяной сектор поныне 
является основным фактором, который 
имеет огромное влияние на общий объ-
ем ВВП, и любое заметное колебание в 

дегенін байқаймыз. Тағы бір алаңдататын 
жағдай – өнеркәсіп секторының шамамен 
40%-ын құрайтын өңдеу өнеркәсібінің өсу 
қарқынының 2,6%-дан төмен болу ықти-
малдығы. Бұл болжал соңғы екі-үш жыл-
дағы мәліметтерге негізделген. Себебі 
аталмыш кезеңде өңдеу өнеркәсібінің 
көрсеткіштері бүкіл өнеркәсіп секторының 
өсу қарқынынан төмен болған. Сонымен 
қатар, 2019 жылы мамырда Қазақстанда 
бүкіл өнеркәсіп секторының жартысы-
на жуығын құрайтын мұнай өндіру са-
ласының 13,2%-ға төмендеуі байқалды 
(365info.kz, 2019). Осыған байланысты 
өндіруші секторда теріс көрсеткіштердің 
болуы әбден мүмкін. Бұл болжамның жү-
зеге асырылуы жалпы өнеркәсіптік стати-
стикада да төмендеу үрдісіне алып келуі 
мүмкін. Екінші жағынан, қызмет көрсету 
секторының 40%-дан астамын құрайтын 
сауда және көлік салаларының сәйкесін-
ше 7,5%-ға және 5,3%-ға өсуі қызмет көр-
сету секторынан үміт күтуге болатынын 
айғақтайды.

Жақында Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрлігі де эко-
номикалық өсімнің болжамын алдыңғы 
3,8%-дан 4,0%-ға дейін жаңартты (Zonakz.
net, 2019). Бұл жаңарту 2019 жылдың 
бірінші жартысындағы жоғарыда ай-
тылған алғашқы мәліметтерге негізделген 
болуы мүмкін. Өткен тәжірибеге сүйене 
отырып, 2019 жылы ЖІӨ өсімі 3,6-4,1% 
аралығында болады деп күтуге болады. 
2010 жылдан бері ЖІӨ өсуінің статистика-
сы ЖІӨ өсуінің кезеңдік қарқындары бір-
бірімен өте тығыз байланысты екендігін 
және бірінші тоқсан мен бірінші жарты-
сының көрсеткіштері әр жылдың соңы-
на қарай ЖІӨ-нің жалпы өсуін анықтай-
тынын көруге болады. Демек, ЖІӨ өсімі 
2019 жылдың бірінші тоқсаны мен бірінші 
жартысының көрсеткіштеріне өте жақын 
болады деп күтуге болады.

Қазақстанда мұнай секторы әлі де ЖІӨ-
ге едәуір әсер ететін негізгі фактор болып 
қала беруде. Бұл салада орын алатын 
кез-келген елеулі ауытқулар бүкіл эконо-
микаға әсер ететіні сөзсіз. 2019 жылдың 
соңына қарай ЖІӨ өсімі 4%-ға жақын бо-
лады деп болжасақ та, бұл көрсеткіштің 
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этой отрасли отразится на всей экономи-
ке. Поэтому, мы предполагаем, что с боль-
шой вероятностью рост ВВП к концу 2019 
года будет очень близок к 4%, но, по-ви-
димому, немного менее 4%. Эти ожида-
ния основаны на неопределенности и 
нейтральном поведении цен на нефть на 
рынке, а также на прогнозе, что общий 
годовой объем производства сырой неф-
ти в Казахстане в 2019 году будет несколь-
ко ниже по сравнению с прошлым годом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР КИТАЙ-МОНГОЛИЯ-РОССИЯ:
ИНТЕРЕСЫ СТОРОН

ҚЫТАЙ-МОҢҒОЛИЯ-РЕСЕЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДӘЛІЗІ: 
ТАРАПТАРДЫҢ МҮДДЕЛЕРІ  

Динара Талдыбаева*

24 июня 2016 года в ходе саммита 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) в Ташкенте главы государств Ки-
тая, Монголии и России договорились об 
экономическом коридоре «Китай-Монго-
лия-Россия» (КМРЭК), который является 
важным проектом пекинской инициати-
вы «Пояс и путь» (БРИ). Проект направ-
лен на реализацию совместных проектов 
в таких областях, как торговля, конкурен-
тоспособность товаров и услуг, безопас-
ность трансграничных перевозок и раз-
витие инфраструктуры. Председатель КНР 
Си Цзиньпин впервые предложил идею 
проекта во время первого саммита Ки-
тай-Россия-Монголия, который состоялся 
в Душанбе 11 сентября 2014 года (Brics, 
2014). Президент России Владимир Путин 
и президент Монголии Цахиагиин Элбэг-
дорж также поддержали эту идею. Затем, 
в 2015 году, во время саммита ШОС в Уфе 
вопрос снова был включен в повестку 
дня.

Планируется, что коридор пройдет по 
двум основным маршрутам: один прости-
рается от региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй 
в северном Китае до Хух-Хото и далее до 
Монголии и России; другой простирается 
от китайских Даляня, Шеньяна, Чанчуня, 
Харбина и Маньчжурии до российской 
Читы. На этом маршруте предусматри-
вается семь основных направлений со-
трудничества между сторонами, которые 
включают развитие транспортной инфра-
структуры и транспортных связей, строи-
тельство пограничных переходов (наряду 
с таможенным и санитарным контролем и 
т. д.), расширение сотрудничества в обла-
сти промышленности и инвестиций, тор-
гово-экономические отношения, тесное 

2016 жылғы 24 маусымда Ташкентте 
өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
(ШЫҰ) саммитінде Қытай, Моңғолия және 
Ресей президенттері Пекиннің «Белдеу 
және жол» бастамасының маңызды бір 
жобасы болып табылатын Қытай-Моңғо-
лия-Ресей экономикалық дәлізі туралы 
келісімге келді. Жоба үш ел арасында сау-
да айналымы, тауарлар мен қызметтердің 
бәсекелестігі, трансшекаралық тасымал-
дау қауіпсіздігі және инфрақұрылымды 
дамыту сияқты салаларда бірлескен жоба-
ларды жүзеге асыруға бағытталған. Жоба 
туралы идеяны бірінші болып Қытай Пре-
зиденті Си Цзиньпин 2014 жылдың 11 қы-
ркүйегінде Душанбеде өткен алғашқы Қы-
тай-Моңғолия-Ресей саммитінде ұсынған 
еді (Brics, 2014).  Бұл идеяны Ресей Пре-
зиденті Владимир Путин мен Монғолия 
Президенті Цахиагийн Элбэгдорж да 
қолдады. Кейінірек 2015 жылы Уфада өт-
кен ШЫҰ саммиті барысында мәселе күн 
тәртібіне қайта қойылды.

Дәлізді екі негізгі бағыт бойынша өт-
кізу жоспарланып отыр: біреуі Қытайдың 
солтүстігіндегі Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй 
аймағынан Хух-Хото арқылы Монғолия 
мен Ресейге дейін созылады; екіншісі Қы-
тайдың Далянь, Шэньян, Чанчунь, Харбин 
және Маньчжурия қалалары арқылы өтіп, 
Ресейдің Чита қаласына дейін созылады. 
Осы бағыт бойынша тараптар арасында 
ынтымақтастықтың жеті негізгі бағыты қа-
растырылған. Олар: көлік инфрақұрылы-
мын дамыту және байланысты қамтама-
сыз ету, (кедендік және санитарлық бақы-
лаумен қатар) шекаралық өткелдерді салу, 
өнеркәсіп және инвестиция саласындағы 
ынтымақтастықты кеңейту, сауда-эко-
номикалық қатынастар, гуманитарлық 
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взаимодействие в гуманитарной сфере, 
партнерство в области охраны окружаю-
щей среды и укрепление трансграничного 
сотрудничества. Основным направлени-
ем сотрудничества является транспортная 
инфраструктура. Строительство коридора 
направлено на то, чтобы соединить про-
ект БРИ с проектом Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), возглавляемым 
Россией, и проектом «Степной путь» в 
Монголии. Для начала проекта была под-
готовлена   пятилетняя программа, и после 
ее истечения стороны могут продлить 
срок действия программы независимо от 
ее результатов. Программа состоит из 32 
проектов, и большинство из них предус-
матривают реструктуризацию существу-
ющих железных и автомобильных дорог 
и строительство новых (Фролова, 2017).

Проект КМРЭК вызывает большой ин-
терес со стороны трех стран-участниц. В 
рамках этого проекта Китай, Монголия и 
Россия стремятся достичь общего успеха 
на мировом рынке. Как отмечалось выше, 
это позволит странам-участницам бо-
лее интенсивно сотрудничать в области 
транспорта и связи, развития промыш-
ленного сектора в приграничных регио-
нах, а также сотрудничества в культурной 
и социальной сферах и экологической 
безопасности. В этом контексте стоит по-
смотреть, что означает проект для каждой 
из стран-участниц.

Прежде всего, для Монголии – это две 
зоны свободной торговли, которые бу-
дут установлены около коридора. Первая 
из этих зон будет создана на погранич-
ном переходе Гашуун-Сухайт на китай-
ско-монгольской границе и будет спо-
собствовать эксплуатации и экспортной 
деятельности монгольского угольного 
месторождения Таван-Толгой. Второй бу-
дет создан в провинции Алтан-Булаг на 
российско-монгольской границе и приве-
дет к развитию экотуризма в регионе. За-
пущенный по инициативе Китая, проект 
направлен на превращение Монголии в 
активного участника проекта БРИ. В этом 
отношении, важно подчеркнуть значи-
мость монгольской программы «Степной 
путь», которая была принята в 2014 году 

салада тығыз өзара іс-қимыл, қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы әріптестік 
және трансшекаралық ынтымақтастықты 
нығайту. Ынтымақтастықтың негізгі бағы-
ты – көлік инфрақұрылымы. Дәліздің 
құрылысы «Белдеу және жол» жобасын 
Ресейдің жетекшілігіндегі Еуразиялық 
экономикалық одақ (ЕЭО) және Моңғо-
лияның «Дала жолы» жобаларымен бай-
ланыстыруға бағытталған. Жобаны бастау 
үшін бесжылдық бағдарлама дайындалды 
және оның мерзімі аяқталғаннан кейін 
тараптар өзара келісім бойынша бағдар-
лама нәтижелеріне қарамастан оның 
мерзімін ұзарта алады. Бағдарлама 32 жо-
бадан тұрады, олардың көпшілігі бұрын-
нан бар теміржолдар мен автомобиль 
жолдарын қайта құрылымдауды және 
жаңаларын салуды қарастырады (Фроло-
ва, 2017).

Қытай-Моңғолия-Ресей экономикалық 
дәлізі жобасы үш қатысушы мемлекет-
тің де қызығушылығын тудыруда. Жоба 
арқылы Қытай, Моңғолия және Ресей 
жаһандық нарықта ортақ табысқа қол 
жеткізуді көздейді. Жоғарыда айтылған-
дай, бұл қатысушы елдер арасында көлік 
және байланыс, шекаралас аймақтардағы 
өнеркәсіптік секторды дамыту, мәдени 
және әлеуметтік салалардағы тығыз ын-
тымақтастық, сондай-ақ экологиялық 
қауіпсіздік салаларындағы ынтымақта-
стықты қамтамасыз етеді. Бұл тұрғыда 
жобаның қатысушы елдердің әрқайсысы 
үшін не білдіретініне қарау қажет.

Ең алдымен, Моңғолия үшін дәліз 
маңында екі еркін сауда аймағы құрыла-
тын болады. Бұл аймақтардың бірі Қы-
тай-Моңғолия шекарасындағы Гашуун 
Сухайт шекаралық өткелінде құрылып, 
Моңғолияның Таван-Толгой көмір кен 
орнының эксплуатациясы мен экспор-
тына үлес қосатын болады. Екіншісі Ре-
сей-Моңғолия шекарасындағы Алтан-
бұлақ провинциясында құрылып, аймақта 
экотуризмнің дамуын қамтамасыз етеді. 
Қытайдың бастамасымен іске қосылған 
бұл жоба Моңғолияны «Белдеу және 
жол» жобасының белсенді қатысушысы-
на айналдырмақ. Осыған байланысты, 
2014 жылы басталған және Моңғолияның 
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стратегиялық дамуына бағытталған «Дала 
жолы» бағдарламасының маңыздылығын 
атап өткен жөн. Моңғолия үкіметі Қытай 
шекарасынан Ресей шекарасына дейін 
Моңғолия аумағы арқылы өтетін автомо-
биль жолдары мен теміржолдарды салу-
ды көздейтін жоба үшін 50 млрд. доллар 
көлемінде шетел инвестицияларын із-
деу үстінде (Eurasianet, 2017). Қытай бұл 
бағдарламаны «Белдеу және жол» жоба-
сының негізгі бағытына айналдырғысы 
келеді және келесі 5-10 жылда 30 млрд. 
доллар, содан соң 2035 жылға қарай 90 
млрд. доллар инвестициялауға ниетті. 
Бүгінгі таңда Қытай Моңғолияның негізгі 
сыртқы сауда серіктесі болып табылады, 
өйткені Моңғолия экспортының 90%-ы 
және импортының 30%-ы Қытайға тиесілі. 
2018 жылы Қытай мен Моңғолия арасын-
дағы тауар айналымы 8,4 млрд. доллар-
ды құрады, бұл 2017 жылға қарағанда 
26,8%-ға жоғары. Моңғолия Сыртқы істер 
министрлігі Сыртқы сауда-экономикалық 
ынтымақтастық департаментінің мәлімет-
тері бойынша, Монғолия мен Қытай сауда 
көлемін 2020 жылға қарай 10 млрд. дол-
ларға жеткізуді көздеп отыр (Xinhua, 2019).

Екінші жағынан, Қытайдың Ресеймен 
тез дамып келе жатқан экономикалық 
ынтымақтастығы Моңғолияға бұл екі ел-
дің екіжақты қарым-қатынастарына өз 
үлесін қосуға мүмкіндік береді. Қытай Бас 
кеден басқармасының Статистика және 
талдау департаментінің мәліметтері бой-
ынша, Қытайдың Ресеймен сауда көлемі 
2018 жылы 107 млрд. долларды құрады, 
бұл 2017 жылға қарағанда 21,7%-ға көп. 
Өткен жылдармен салыстыратын болсақ, 
бұл көрсеткіш доллар (20,8%), 2016 жылы 
69,52 млрд. долларды (2,2%) құраған бо-
латын (Известия, 2019). Алдағы жылда-
ры Қытай мен Ресей арасындағы сауда 
көлемі 200 млрд. долларға жетеді деп 
күтілуде, Моңғолияның бұл жерде үл-
кен артықшылыққа ие екендігі анық. Ре-
сей мен Қытай арасында географиялық 
жағынан шектеулі қалған Моңғолия үшін 
бұл үшжақты дәліздің артықшылықтары-
ның бірі елдің геосаяси әлеуетін артты-
ру және көршілес елдердің нарығында 
өз үлесін алуға ұмтылу болып табылады. 

и которая направлена на стратегическое 
развитие страны. Правительство Мон-
голии ищет иностранные инвестиции в 
размере 50 миллиардов долларов для 
реализации проекта, который предусма-
тривает строительство автомобильных 
и железных дорог, которые проходят от 
китайской границы до российской через 
территорию Монголии (Eurasianet, 2017). 
Китай хочет сделать программу основ-
ным направлением проекта БРИ и наме-
рен инвестировать 30 миллиардов дол-
ларов в ближайшие 5-10 лет, а затем 90 
миллиардов долларов к 2035 году. Сегод-
ня Китай является основным внешнетор-
говым партнером Монголии, поскольку 
он получает 90% монгольского экспорта 
и обеспечивает 30% импорта. В 2018 году 
объем торговли между Китаем и Монго-
лией составил 8,4 миллиарда долларов, 
что на 26,8% больше, чем в 2017 году. По 
данным Департамента внешней торговли 
и экономического сотрудничества Ми-
нистерства иностранных дел Монголии, 
Монголия и Китай стремятся расширить 
объем торговли до 10 миллиардов долла-
ров к 2020 году (Xinhua, 2019).

С другой стороны, стремительно раз-
вивающееся экономическое сотрудниче-
ство Китая с Россией помогает Монголии 
вносить вклад в их двусторонние отно-
шения. По данным Департамента стати-
стики и анализа Главного таможенного 
управления Китая, объем торговли Китая 
с Россией в 2018 году составил 107 мил-
лиардов долларов, что на 21,7% больше 
по сравнению с 2017 годом. В 2017 году 
этот показатель составил 84,07 миллиар-
да долларов (20,8%) и 69,52 миллиарда 
долларов (2,2%) в 2016 году (Известия, 
2019). Учитывая, что объем товарооборо-
та между Китаем и Россией в ближайшие 
годы ожидается на уровне 200 миллиар-
дов долларов, очевидно, что Монголия 
имеет большое преимущество в этом от-
ношении. Одним из других преимуществ 
трехстороннего коридора для Монголии, 
который географически стиснут между 
Россией и Китаем, является увеличение 
его геополитического потенциала и по-
пытка занять свою долю на рынке сосед-
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них стран. Понимая важность интеграци-
онного процесса, инициированного Кита-
ем и Россией в Евразии (проекты БРИ и 
ЕАЭС) и не отставая от него, монгольский 
проект «Степная дорога» также помогает 
стране занять свое место в интеграцион-
ном процессе. С одной стороны, развитие 
горнодобывающей промышленности в 
Монголии и задача увеличения объемов 
экспорта минеральных ресурсов улучшит 
качество существующей транспортной 
инфраструктуры в Монголии, тогда как 
транзитный потенциал страны будет слу-
жить альтернативой и для России, и для 
Китая. К примеру, согласно статистике, в 
2016 году Китай перевез 1,700 контейнер-
ных составов через Казахстан, 1,200 кон-
тейнерных поездов по железной дороге 
Маньчжурии и лишь 170 контейнерных 
поездов по территории Монголии (Евра-
зийский Банк Развития, 2018). Хотя тран-
зитный путь через Монголию на 1,135 км 
короче маньчжурской железной дороги, 
соединяющей Китай с Европой, и на 1,600 
км короче транзитного пути через Казах-
стан, низкий объем грузовых перевозок 
вызван неразвитой транспортной инфра-
структурой в Монголии и низким каче-
ством существующих железных дорог. 

Для Китая КМРЭК является важным ша-
гом в процессе реализации проекта БРИ. 
Кроме того, он окажет положительное 
воздействие на движение Китая в сторону 
Севера и Запада и экономическое разви-
тие в Евразии. Как упомянуто выше, экс-
плуатация данного коридора, ведущего в 
Россию и Европу через Монголию, будет 
в интересах Китая в плане экономии вре-
мени и расходов. В свою очередь Россия 
ожидает, что проект КМРЭК будет способ-
ствовать развитию Сибири и Дальнего 
Востока. Он также окажет положительное 
влияние на экономическую ситуацию в 
ЕАЭС. В результате, текущие стратегии 
развития России, Монголии и Китая (ЕАЭС, 
Степной путь и БРИ) обеспечивают необ-
ходимую инфраструктуру для того, чтобы 
коридор Китай-Монголия-Россия начал 
действовать в ближайшем будущем.  

   

Моңғолия үкіметінің «Дала жолы» жоба-
сы да Еуразия аймағында Қытай мен Ре-
сейдің бастамасымен басталған («Белдеу 
және жол» және ЕЭО жобалары) интегра-
циялық үдерістің маңыздылығын түсіну 
және оны қолдау арқылы бұл үдерісте 
өз орнын алуға көмектеседі. Бір жағынан 
Моңғолиядағы тау-кен өнеркәсібін да-
мыту және минералды ресурстарды экс-
порттау мақсаты Моңғолиядағы көлік 
инфрақұрылымының сапасын жақсарса, 
елдің транзиттік әлеуеті Ресей мен Қытай 
үшін балама бола алады. Мысалы, ста-
тистикалық мәліметтерге сәйкес, Қытай 
2016 жылы Қазақстан арқылы 1,700 кон-
тейнерлік пойыз, Маньчжурия теміржолы 
арқылы 1,200 контейнерлік пойыз және 
Моңғолия арқылы тек 170 контейнерлік 
пойыз тасымалдады (Еуразияның даму 
банкі, 2018). Моңғолияның транзит бағы-
ты Қытайды Еуропамен байланыстыратын 
Маньчжурия теміржолынан 1,135 км, ал 
Қазақстан арқылы өтетін транзит бағы-
тынан 1,600 км қысқа болса да, жүк та-
сымалдаудың төмен деңгейі Моңғолияда 
көліктік инфрақұрылымның дамымағаны 
мен қолданыстағы теміржолдар сапасы-
ның төмендігіне байланысты.

Қытай үшін Қытай-Моңғолия-Ресей 
экономикалық дәлізі «Белдеу және жол» 
жобасын жүзеге асырудағы маңызды қа-
дам болып табылады. Сонымен қатар, бұл 
Қытайдың Солтүстік пен Батысқа қарай 
әрекет етуі мен Еуразияның экономика-
лық дамуына да оң әсер етеді. Жоғары-
да айтылғандай, Моңғолия арқылы Ре-
сей мен Еуропаға қарай бағытталған бұл 
дәліздің іске қосылуы жүк тасымалдау 
уақыты мен құны тұрғысынан Қытайға 
пайда әкеледі. Өз кезегінде Ресей Қы-
тай-Моңғолия-Ресей экономикалық дәлізі 
Сібір және Қиыр Шығыс аймақтарын да-
мытуға көмектеседі деп күтуде. Бұл жал-
пы ЕЭО-ның экономикалық жағдайына 
да оң әсерін тигізеді. Нәтижесінде Ресей, 
Моңғолия және Қытайдың қолданыстағы 
даму стратегиялары (Еуразиялық эконо-
микалық одақ, «Дала жолы» және «Бел-
деу және жол») Қытай-Моңғолия-Ресей 
дәлізінің жақын арада жүзеге асырылуы 
үшін қажетті инфрақұрылымды қамтама-
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сыз етеді.
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В конце 2018 года президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев заменил ми-
нистра иностранных дел страны, всего за 
несколько дней до истечения срока непо-
стоянного членства Казахстана в Совете 
Безопасности ООН (СБ ООН). Назначение 
Бейбута Атамкулова, бывшего министра 
обороны и аэрокосмической промыш-
ленности, новым главой дипломатиче-
ской службы страны вместо карьерного 
дипломата Кайрата Абдрахманова было 
довольно неожиданным. Объясняя, по-
чему необходимо реорганизовать Мини-
стерство иностранных дел (МИД), прези-
дент заявил, что наряду с выполнением 
политических функций министерство 
должно также контролировать инвести-
ции и экспорт (Спутник, 2018). Поскольку 
внешняя политика должна быть продол-
жением внутренней политики и содей-
ствовать развитию страны, укрепление 
экономических полномочий МИД пред-
ставляется логичным, но главный вопрос 
заключается в том, сможет ли он выпол-
нять новые функции и имеет ли инстру-
менты для этого.

В качестве общей отправной точки не-
обходимо признать, что любая внешняя 
политика представляет собой отношения 
между экономикой страны и политикой. 
В начале 2010 года, когда Казахстан стал 
председателем ОБСЕ, перед МИДом была 
поставлена   задача реализовать глобаль-
ную повестку дня по инициативе самого 
президента Назарбаева. Впоследствии 
Казахстан занимал пост председателя Со-
вета министров иностранных дел Органи-
зации исламского сотрудничества (ОИС) 
и сумел стать непостоянным членом СБ 

2018 жылдың соңында Қазақстан Ре-
спубликасының Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесіне тұрақты емес мү-
шелігі аяқталудан бірнеше күн бұрын 
елдің Сыртқы істер министрін ауыстыр-
ды. Бұрынғы Қорғаныс және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұловтың 
кәсіби дипломат Қайрат Әбдірахманов-
тың орнына Қазақстанның дипломати-
ялық қызметінің жаңа басшысы ретінде 
тағайындалуы күтпеген жағдай болды. 
Сыртқы істер министрлігін (СІМ) неліктен 
қайта құру қажет екенін түсіндіріп өткен 
Мемлекет басшысы министрліктің саяси 
функцияларды жүзеге асырумен қатар, 
инвестициялар мен экспортты қадағалау 
керектігін айтты (Спутник, 2018). Сыртқы 
саясат ішкі саясаттың жалғасы ретінде ел-
дің дамуына ықпал етуі тиіс, сондықтан 
СІМ-нің экономикалық өкілеттігін нығайту 
неғұрлым қисынды көрінеді. Десе де, ми-
нистрліктің жаңа функцияларды орындай 
алуы және оған тиісті құралдарының бо-
луы басты мәселе болып табылады.

Ең алдымен, елдің қандай да бір сы-
ртқы саяси ұстанымы ел экономикасы 
мен оның саясаты арасындағы қарым-қа-
тынасты білдіретінін мойындау керек. 
2010 жылдың басында Қазақстан Еуро-
падағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымына (ЕҚЫҰ) төрағалық етуге кіріскен 
кезде Президент Назарбаевтың бастама-
сы бойынша Сыртқы істер министрлігіне 
жаһандық күн тәртібін іске асыру міндеті 
қойылды. Кейіннен Қазақстан Ислам ын-
тымақтастығы ұйымының (ИЫҰ) Сыртқы 
істер министрлері кеңесінің төрағасы бол-
ды және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты 
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ООН. В рамках своей проактивной дипло-
матии страна продолжала содействовать 
делу ядерного нераспространения и ра-
зоружения. В то же время в этот период 
Казахстан объединил усилия с Россией и 
Беларусью для создания интеграционно-
го объединения в форме Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Однако 
МИД не сыграл важной роли в реализа-
ции этой инициативы, так как создание 
союза было политическим решением, а 
переговоры по ЕАЭС велись специальны-
ми переговорными группами, в которых 
работали сотрудники других министерств.

Активная реализация глобальных ам-
биций Казахстана была продиктована 
необходимостью повышения осведом-
ленности о стране: этот аргумент, напри-
мер, использовался во время председа-
тельства страны в ОБСЕ (Zakon.kz, 2010). 
Понятно, что такая активная политика 
на международной арене требует значи-
тельных финансовых затрат, но эти расхо-
ды были необходимы для представления 
Казахстана миру, и их можно рассматри-
вать как инвестиции в бренд страны. Бо-
лее того, посредством активной полити-
ки на мировой арене Казахстан пытался 
поднять свой международный статус, соз-
давая имидж «большой» страны, и такая 
тактика была сочтена необходимой для 
защиты его интересов и безопасности.

Тем не менее, похоже, что активная 
внешняя политика Казахстана не была 
решающим фактором в привлечении ин-
вестиций, поскольку, по данным Всемир-
ного банка, средний пятилетний приток 
прямых иностранных инвестиций соста-
вил всего 4,3% ВВП (Всемирный банк, 
2019). Поэтому, по всей видимости, ру-
ководство Казахстана приняло решение 
активизировать усилия по привлечению 
внешних инвестиций, тем самым наделяя 
МИД функциями PR-агентства и центра 
обслуживания инвесторов. Новый ми-
нистр иностранных дел заявил, что МИД 
создаст фронт-офисы, где все необходи-
мые услуги будут предоставляться инве-
сторам в одном месте. Кроме того, перед 
чиновниками МИДа сейчас стоит задача 
предоставлять информацию о мерах го-

емес мүшесі болып сайланды. Белсенді 
дипломатия аясында Қазақстан ядролық 
қаруды таратпау мен қарусыздану ісіне 
үлес қосуды жалғастырды. Сонымен қа-
тар, осы кезеңде Қазақстан Еуразиялық 
экономикалық одақ (ЕЭО) сияқты инте-
грациялық бірлестік құру бойынша Ресей 
және Беларусь елдерімен күш біріктірді. 
Дегенмен, СІМ аталмыш бастаманы жү-
зеге асыруда маңызды рөл атқармады, 
себебі одақ құру саяси шешім болды, ал 
ЕЭО туралы келіссөздер басқа министр-
ліктердің қызметкерлерінен құралған 
арнайы келіссөз топтары тарапынан жүр-
гізілді.

Қазақстанның жаһандық мақсатта-
рын белсенді түрде жүзеге асыру елдің 
танымалдығын арттыру қажеттілігінен 
туындады. Мысалы, бұл елдің ЕҚЫҰ-ға 
төрағалық етуіндегі басты негіздердің 
бірі болды (Zakon.kz, 2010). Халықаралық 
аренада осындай белсенді саясат ұстану 
елеулі қаржы шығындарын талап етеді, 
бірақ Қазақстанды әлемге таныту үшін қа-
жетті шығындар ел имиджіне инвестиция 
ретінде қарастырылуы мүмкін. Сонымен 
қатар, жаһандық аренада белсенді саясат 
жүргізу арқылы Қазақстан «ірі» мемле-
кет имиджін қалыптастырып, өзінің ха-
лықаралық мәртебесін көтеруге тырысты 
және мұндай тактика ел мүдделері мен 
қауіпсіздігін қорғау үшін қажетті деп са-
налды. 

Дегенмен, Қазақстанның белсенді 
сыртқы саясаты инвестиция тартудың 
шешуші факторы болмады. Себебі Дү-
ниежүзілік банктің мәліметтері бойын-
ша, елге тікелей шетелдік инвестициялар 
ағынының бес жылдық орташа көрсет-
кіші ЖІӨ-нің тек 4,3%-ын құрады (Дүни-
ежүзілік банк, 2019). Осы тұрғыдан алған-
да, Қазақстан билігі сыртқы инвестици-
яларды тартуға бағытталған күш-жігерді 
жандандыру туралы шешім қабылдады, 
осылайша министрілікке PR-агенттігі мен 
инвесторларға қызмет көрсету орталығы-
ның функцияларын қосты. Жаңа Сыртқы 
істер министрі СІМде инвесторларға бар-
лық қажетті қызметтерді бір жерден алуға 
мүмкіндік беретін фронт кеңселердің 
құрылатынын мәлімдеді. Сонымен қа-
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тар, СІМ қызметкерлеріне инвесторларға 
мемлекеттік қолдау шаралары мен ын-
таландырулар туралы ақпарат беру, сон-
дай-ақ, инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыруға көмек көрсету міндеті қойылды.

СІМ ұзақ уақыт бойы Қазақстан ел-
шіліктері арқылы инвестициялар тарту-
мен айналысқанын, тіпті бұл елшіліктердің 
елдің іскерлік ахуалы мен инвестициялық 
мүмкіндіктері туралы ақпарат ұсыну үшін 
өздерінің веб-сайттарын бірыңғай стан-
дартқа келтіргенін атап өткен жөн. Бұған 
қоса, Қазақстанның дамыған елдердегі 
дипломатиялық өкілдіктері әлеуетті ин-
весторлармен жұмыс жасау үшін басқа 
мемлекеттік органдардың жеткілікті білімі 
бар өкілдерінен жасақталды. Сондықтан 
бұл мамандарды СІМ-не қайта тағайын-
дау немесе олардың функцияларын қа-
жетті біліктілігі жоқ дипломаттарға беру 
инвестициялық қызметті қалай тиімдірек 
ететіні белгісіз. ЕҚЫҰ, ИЫҰ, БҰҰ және басқа 
да халықаралық және аймақтық ұйымдар-
мен байланысты саяси істерде қазақстан-
дық дипломаттар келіссөздер жүргізуге 
арналған тұғырнама құрған болатын. Бұл 
тұғырнама аясында ел билігі келісімдер-
ге қол жеткізіп, Қазақстанның мәртебесін 
көтере алады. Дегенмен, ұлттық экономи-
каға көбірек инвестиция тарту үшін ди-
пломаттар Қазақстанның экономикалық 
жағдайын жақсырақ түсініп қана қоймай, 
ел ішіндегі, әрі ел сыртындағы мүдделі 
тараптармен бюрократиялық жұмысты 
мұқият атқаруы тиіс.

Экспортты ілгерілету – ҚР СІМ-не сы-
ртқы нарыққа ашылуға және қазақстан-
дық өнімдердің алдында тұрған кедер-
гілерді жоюға үлес қосу арқылы үкімет 
жұмысына жәрдемдесу міндеті қойылған 
тағы бір бағыт. Ұқсас бірлескен жұмыс 
тетігінің болуына және оның Қазақстан-
ның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі 
жөніндегі келіссөздерде және ЕЭО құру-
да қолданылғанына қарамастан, СІМ Ин-
дустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігі, «Атамекен» ұлттық кәсіпкер-
лер палатасы және Ауыл шаруашылығы 
министрлігімен бірге тұғырнама құруды 
жоспарлап отыр. Алайда, ЕЭО тәжірибесі 
Қазақстанның бес жыл бойы одаққа мү-

сударственной поддержки и стимулах для 
инвесторов, а также помогать в сопрово-
ждении инвестиционных проектов.

Стоит отметить, что МИД уже давно 
занимается привлечением инвестиций 
через посольства Казахстана, которые 
даже изменили свои веб-сайты в соот-
ветствии с единым стандартом, чтобы 
включить информацию о деловом кли-
мате страны и инвестиционных возмож-
ностях. Кроме того, казахстанские дипло-
матические миссии в развитых странах 
были укомплектованы представителями 
других государственных учреждений, ко-
торые обладали достаточным опытом для 
работы с потенциальными инвесторами. 
Поэтому неясно, каким образом перевод 
этих специалистов в МИД или передача 
их функций дипломатам, не обладающим 
необходимой компетенцией, сделает де-
ятельность по привлечению инвестиций 
более эффективной. В политических де-
лах, в которых участвуют ОБСЕ, ОИК, ООН 
и другие международные и региональные 
организации, казахские дипломаты долж-
ны были создать платформу для перего-
воров, где руководство страны могло бы 
затем достичь договоренностей и повы-
сить статус Казахстана. Однако, чтобы 
привлечь больше инвестиций в нацио-
нальную экономику, дипломаты должны 
не только лучше понимать экономиче-
ские условия Казахстана, но и заниматься 
кропотливой бюрократической работой с 
заинтересованными сторонами как вну-
три страны, так и за ее пределами.

Продвижение экспорта является еще 
одной областью, в которой МИДу сейчас 
поручено содействовать работе прави-
тельства, помогая открывать иностранные 
рынки и устранять барьеры для казах-
станской продукции. МИД даже плани-
рует создать платформу вместе с Мини-
стерством промышленности и инфра-
структурного развития, Национальной 
палатой предпринимателей «Атамекен» и 
Министерством сельского хозяйства, хотя 
подобный механизм совместной работы 
уже существует и использовался на пере-
говорах о вступлении Казахстана во Все-
мирную торговую организацию и о соз-
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дании ЕАЭС. Однако практика ЕАЭС пока-
зывает, что в течение пяти лет членства 
Казахстана в союзе наша бюрократия до 
сих пор не использовала потенциал этой 
организации, так как предприятия стра-
ны по-прежнему испытывают трудности 
с выходом на рынки других стран-чле-
нов ЕАЭС. Более того, государства-члены 
ЕАЭС часто применяют ограничивающие 
торговлю меры друг против друга, такие 
как закрытие границ для определенных 
товаров, что демонстрирует некоторую 
несогласованность заявленной политики 
экономической интеграции.

В то же время, чтобы быть привлека-
тельным для иностранных инвесторов, 
Казахстан должен регулярно демонстри-
ровать улучшения в деловой среде. При 
президенте Назарбаеве правительство 
усердно работало над продвижением 
позиций Казахстана в двух авторитетных 
международных рейтингах - «Индекс 
глобальной конкурентоспособности» 
Всемирного экономического форума и 
«Ведение бизнеса» (Doing Business) Все-
мирного банка (Индекс глобальной кон-
курентоспособности, 2019). Для реше-
ния этой задачи руководство Казахстана 
инициировало ряд очень значительных 
и качественных реформ, и необходимо 
признать, что стране удалось добиться хо-
роших результатов, значительно улучшить 
свои позиции и стать одним из лидеров 
среди стран бывшего СССР. Так, в Doing 
Business 2019 Казахстан занял 28-е место, 
поднявшись на восемь позиций (Doing 
Business, 2019). Тем не менее, похоже, что 
возможности для дальнейшего роста в 
этой области исчерпаны, и связанные с 
этим эффекты для иностранных инвесто-
ров, скорее всего, были достигнуты, по-
скольку улучшения продолжаются только 
в определенных направлениях.

Ключевая проблема, которую необхо-
димо решить в Казахстане, – это  пробле-
ма коррупции (Трансперенси Интернеш-
нл, 2019). Активные антикоррупционные 
практики особенно важны для трансна-
циональных компаний, которые не хотят 
быть вовлеченными в коррупционных 
схемах третьих стран из-за боязни быть 

шелігі кезінде билік органдарының осы 
уақытқа дейін бұл ұйымның әлеуетін 
толық пайдалана алмағанын көрсетеді, 
себебі отандық кәсіпорындар ЕЭО-ның 
басқа мүшелерінің нарықтарына қол жет-
кізуде әлі де қиындықтарға тап болып 
отыр. Сонымен қатар, ЕЭО-ға мүше мем-
лекеттер белгілі бір тауарлар үшін шека-
раны жабу шаралары сияқты сауда-сат-
тықты шектеу шараларын бір-біріне қар-
сы жиі қолданады, ал бұл жарияланған 
экономикалық интеграция саясатының 
үйлесімсіздігін көрсетеді.

Сонымен қатар, шетелдік инвесторлар 
үшін тартымды болу үшін Қазақстан өз 
бизнес ортасын үнемі жақсартып оты-
руы керек. Президент Назарбаевтың 
билігі кезінде үкімет Дүниежүзілік эконо-
микалық форумның Жаһандық бәсеке-
ге қабілеттілік индексі мен Дүниежүзілік 
банктің Doing Business рейтингі сияқты 
екі беделді халықаралық рейтингте Қа-
зақстанның көрсеткіштерін жақсарту үшін 
біраз жұмыс атқарды (Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексі, 2019). Қазақстан билі-
гі бұл міндетті жүзеге асыру үшін бірқатар 
маңызды және жоғары сапалы рефор-
маларды бастады. Осының нәтижесінде 
еліміз жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, 
рейтингтердегі өз көрсеткіштерін айтар-
лықтай жақсартты және бұрынғы КСРО 
мемлекеттері арасында көшбасшылар-
дың біріне айналғанын мойындау керек. 
Осылайша, 2019 жылы Doing Business 
рейтингінде Қазақстан сегіз орынға кө-
теріліп, 28-ші орынға табан тіреді (Doing 
Business, 2019). Дегенмен, бұл салада әрі 
қарай өсу мүмкіндіктері таусылды және 
шетелдік инвесторлар осыған байланы-
сты нәтижелерге қол жеткізген тәрізді, өй-
ткені даму үрдісі тек белгілі бір бағыттарда 
ғана байқалады.

Қазақстанда шешілуді қажет ететін ба-
сты мәселе – сыбайлас жемқорлық мәсе-
лесі (Трансперенси Интернешнл, 2019). 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенді 
іс-әрекеттер Еуропа немесе АҚШ-та үлкен 
айыппұлдарға ұшырау қаупіне байланы-
сты үшінші елдерде сыбайлас жемқор-
лықтан бойын аулақ ұстайтын трансұлт-
тық компаниялар үшін әсіресе маңызды. 
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подвергнутыми огромным штрафам в 
Европе или США. Поэтому МИДу придет-
ся убедить иностранных инвесторов, что 
страна продолжит свою активную борьбу 
с коррупцией и защитит их инвестицион-
ные проекты от посягательств со стороны 
коррумпированных чиновников  (Nur.kz, 
2019). 

По сути, экономический фактор являет-
ся очень важной составляющей внешней 
политики любой страны. Логика руковод-
ства Казахстана в трансформации роли 
МИДа ясна, но проблема в том, что чи-
новники, занимающиеся внешней поли-
тикой страны, не способны по роду своей 
деятельности эффективно содействовать 
инвестициям и экспорту. Роль МИДа и 
посольств должна заключаться в общей 
координации и содействии деятельности 
правительственных агентств, ответствен-
ных за экономическое развитие Казахста-
на. Наряду с созданием благоприятных 
для ведения бизнеса условий с целью 
привлечения иностранных инвестиций 
правительству следует на концептуаль-
ном уровне сформулировать сравнитель-
ные преимущества инвестирования денег 
или ведения торговли с Казахстаном. В 
этом отношении важно в полной мере 
использовать потенциальные возможно-
сти публичной дипломатии. В то же вре-
мя МИД Казахстана должен продолжать 
продвигать инициативы страны в области 
политики и безопасности на междуна-
родной арене, не фокусируясь лишь на 
экономизации внешней политики.   
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Сондықтан СІМ шетелдік инвесторлар-
ды елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті белсенді түрде жалғастыратынына 
және олардың инвестициялық жобалары-
на жемқор шенеуніктердің ықтимал қол 
сұғуына жол бермейтініне сендіру қажет 
(Nur.kz, 2019).

Сайып келгенде, экономикалық фак-
тор кез келген елдің сыртқы саясатының 
маңызды бөлігі болып табылады. Қа-
зақстан билігінің СІМ рөлін өзгертудегі 
логикасы айқын, бірақ елдің сыртқы са-
ясат қызметкерлері инвестициялар мен 
экспортты тиімді түрде дамытуға қабілетті 
емес. СІМ-нің және елшіліктердің рөлі Қа-
зақстанның экономикалық дамуына жау-
апты мемлекеттік органдардың қызметін 
үйлестіру және оны жеңілдету болуы тиіс. 
Шетелдік инвестициялар үшін бизнес 
жүргізудің қолайлы шарттарын құрумен 
қатар, үкімет концептуалды деңгейде Қа-
зақстанға ақша салу немесе елде сауда 
жүргізудің салыстырмалы артықшылықта-
рын тұжырымдауы тиіс. Осыған байланы-
сты қоғамдық дипломатияның әлеуетін 
толық пайдалану маңызды. Сонымен қа-
тар, ҚР СІМ тек сыртқы саясаттың эконо-
микалық мақсаттарға сәйкестендірілуіне 
назар аударып қана қоймай, елдің ха-
лықаралық аренадағы саяси және қа-
уіпсіздік бастамаларын қолдауды жалға-
стыруы тиіс.
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 «НАРЫН» СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
КЫРГЫЗСТАНА: ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА С КИТАЕМ

ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ «НАРЫН» ЕРКІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
АЙМАҒЫ: ҚЫТАЙМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МҮМКІНДІГІ 

Асет Ордабаев*

Кыргызстан был первой постсоветской 
страной, вошедшей во Всемирную тор-
говую организацию в 1998 году. Позднее 
страна вступила в Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) и присоединилась 
к китайской инициативе «Пояс и путь». 
Такая широкая прозрачность также под-
держивается созданием пяти свободных 
экономических зон (СЭЗ) в Кыргызстане, 
главным образом, нацеленных на ди-
версификацию кыргызской экономики 
через усиление сотрудничества с сосед-
ними странами. Однако из пяти СЭЗ лишь 
Бишкекская и Нарынская поддерживают 
несколько уровней функциональности, 
поскольку, в основном, оставшиеся три 
нуждаются в надлежащей инфраструк-
турной базе. 

Кыргызстан – это относительно бед-
ная страна. Его экономика не обеспечена 
природными ресурсами; рабочая сила 
представляет собой главный экспортный 
товар страны, который переводит около 
30% ВВП (Азиатский банк развития, 2018). 
В то же время страна не имеет прямого 
выхода к морю. Соседний Китай являет-
ся основным экономическим партнером 
Кыргызстана, а также главным ближай-
шим логистическим хабом и мировым 
рынком. В течение последних пяти лет 
Китай остается основным инвестором в 
экономику Кыргызстана. Согласно дан-
ным  Центра глобального развития, Кыр-
гызстан, возможно, даже испытывает дав-
ление долговых обязательств из-за фи-
нансирования со стороны Банка экспорта 
и импорта Китая (EXIM), который является 
крупнейшим кредитором страны. Так, 
объем кредитов банка оценивался в сум-
му 1,5 миллиарда долларов к концу 2016 

Қырғызстан 1998 жылы Дүниежүзілік 
сауда ұйымына кірген алғашқы пост-
кеңестік мемлекет болды. Кейін Қырғыз 
мемлекеті Еуразиялық экономикалық 
одағы (ЕЭО) мен «Бір белдеу, бір жол» 
инициативасына да қосылды. Қырғызстан 
көршілес елдермен ынтымақтастығын 
кеңейту және экономикасын әртараптан-
дыру мақсатында бес еркін экономикалық 
аймағын (ЕЭА) құрды. Бес ЕЭА арасында 
Бішкек пен Нарындағы экономикалық ай-
мақтар бірнеше деңгейлі қызмет атқарса, 
қалған 3 аймақ тиісті инфрақұрылымды 
қажет етеді. 

Қырғызстан – салыстырмалы түрде ке-
дей мемлекет, оның экономикасы табиғи 
ресурстармен қамтамасыз етіліп отырған 
жоқ, тек жұмыс күші негізгі экспорттық та-
уар ретінде ЖІӨ 30% трансфертін құрай-
ды (Азия даму банкі, 2018). Сонымен қоса, 
елдің теңізге шығатын тікелей порты жоқ. 
Көршілес Қытай Қырғызстан үшін басты 
экономикалық серіктес, ірі логистикалық 
орталық және әлемдік рынок болып са-
налады. Соңғы бес жылда Қытай Қырғы-
зстан экономикасының негізгі инвесторы 
болып келеді. Жаһандық даму орталығы-
ның мәліметінше, елдегі ең ірі кредитор 
Қытай экспорт-импорт банкінің (EXIM) 
қаржыландыруы себебінен Қырғызстан 
қарыз зардабын шегуі ықтимал. Мәселен, 
2016 жылдың соңында аталған банктің 
елдегі несиесі 1,5 млрд. АҚШ долларын 
немесе жалпы сыртқы қарыздың 40%-ын 
құраған (Херли, 2018). 2018 жылы Қырғыз 
Парламентінің мүшесі 2013-2018 жыл-
дар аралығында Қырғызстанның сыртқы 
қарызындағы Қытайдың үлесі 2%-дан 
44%-ға дейін өскендігін мәлімдеді (Леви-
на, 2018). 2018 жылдың 1 қазанындағы 
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года или около 40% суммарного внешне-
го долга страны (Херли, 2018). В 2018 году 
депутат кыргызского парламента заявил, 
что доля Китая во внешнем долге Кыргыз-
стана выросла с 2% до 44% в период 2013-
2018 годов (Левина, 2018). По состоянию 
на 1 октября 2018 года внешний долг Кы-
ргызстана составил 3 миллиарда 764 мил-
лиона долларов, в том числе 1,7 милли-
арда долларов долга перед банком EXIM 
(Национальный банк Кыргызстана, 2018). 
Основные направления двусторонней по-
литики инвестирования и сотрудничества 
– это энергетическое и инфраструктурное 
строительство, в том числе сооружение 
гидроэлектростанций, железнодорож-
ного маршрута «Китай-Кыргызстан-Уз-
бекистан», являющегося частью южного 
коридора Евразийской трансконтинен-
тальной железной дороги, строительство 
скоростных трасс и завершение проклад-
ки газопровода «Центральная Азия-Ки-
тай». В 2018 году Кыргызстан не получил 
обещанного Китаем грантового финанси-
рования на сумму   100 миллионов дол-
ларов. Отдельные аналитики считают это 
следствием усиления антикитайского об-
щественного дискурса и уголовных дел в 
отношении проекта, реализуемого китай-
ской компанией TBEA (Нурматов, 2019). 
Согласно информации Национального 
банка Кыргызстана, общий объем прямых 
иностранных инвестиций в страну в 2018 
году оценивался на сумму  569,8 миллио-
на долларов, в том числе 245,4 миллиона 
китайских инвестиций. В этом контексте 
Кыргызстан может использовать потен-
циал Нарынской экономической зоны 
(НСЭЗ) для всестороннего развития эко-
номического сотрудничества с Китаем.  

Одной из основных целей НСЭХ яв-
ляется привлечение новых прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в такие от-
расли, как туризм, «зеленая экономика» 
и производство таких ключевых агропро-
дуктов, как чеснок, мед, мясо,  а также пе-
редача инноваций и административного 
ноухау, которые так или иначе прибывают 
вместе с ПИИ, что может стать основным 
источником улучшения общей фактор-
ной производительности страны.  НСЭЗ, 

мәліметке сәйкес, Қырғызстанның сыртқы 
қарызы 3 млрд. 764 млн. долларды құра-
ды. Қырғыз елінің Қытайдың EXIM банкіне 
1,7 млрд. доллар қарызы бар (Қырғыз-
стан Ұлттық банкі, 2018). Осы инвестиция 
мен ынтымақтастық саясатының негізгі 
бағыттары – гидроэлектростанциясы-
ның инфрақұрылымын салу, Еуразиялық 
трансқұрлықтық темір жол торабының 
оңтүстік дәлізі Қытай-Қырғызстан-Өзбек-
стан темір жол желісін, сондай-ақ, автома-
гистраль салу және Орталық Азия-Қытай 
газ құбырының құрылысын аяқтау. 2018 
жылы Қырғызстан Қытайдан гарант ретін-
де берілуі тиіс 100 млн. доллар көлемін-
дегі қаражатты ала алған жоқ. Кейбір са-
рапшылардың пікірінше, бұған қоғамдағы 
антиқытайлық дискурстың күшеюі, TBEA 
қытайлық компаниясы  жүзеге асырып 
жатқан жобадағы қылмыстық істің шығуы 
себеп болып отыр (Нурматов, 2019). Қы-
рғызстан Ұлттық Банкінің мәліметі бойын-
ша 2018 жылда Қырғызстанға салынған 
жалпы сыртқы тікелей инвестиция 569,8 
млн. долларда құрады; оның 245,4 млн. 
доллары Қытай инвестициялары. 

Нарын еркін аймағының (НЕА) 
құрылуының негізгі мақсаты – жаңа ин-
вестиция тарту, әсіресе, туризм мен «жа-
сыл экономиканы» дамытуға, сарымсақ, 
бал, ет сияқты ауылшаруашылық өнім-
деріне тікелей сыртқы инвестиция тар-
ту, сонымен қоса  инновациялар және 
әкімшілік ноу-хаумен алмасу. Осының 
барлығы мемлекеттің жалпы өнімділік 
жағдайын жақсартуға ықпал етеді. 1998 
жылы құрылған НЕА Қырғызстанның Қы-
таймен арадағы интеграцияны нығайту 
қадамы және елдің ең ірі және әлсіз да-
мыған ауданындағы экономикалық сая-
саттың жаңа моделі болды. Жоба Қытай 
мен ЕЭО елдерін байланыстыратын жер 
үсті көлік маршруттарын салуды қолдай-
ды. Қырғыз Үкіметі ЕЭО-ға бағытталған 
қытайлық тауарларды өткізетін транзиттік 
желі ретінде НЕА-ға жауапты міндет ар-
тады. 2019 жылы 12-13 маусымдағы ҚХР 
Төрағасы Си Цзиньпиннің Қырғыз Респу-
бликасына мемлекеттік сапары барысын-
да қырғыз-қытай бизнес-форумы өтті. 
Шарада инвестициялар және ауылша-
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созданная в 1998 году, является одновре-
менно попыткой Кыргызстана расширить 
интеграцию с Китаем и новой моделью 
кыргызской экономической политики в 
крупнейшем и наименее развитом ре-
гионе страны. Проект предусматривает 
строительство наземных транспортных 
путей, связывающих Китай с ЕАЭС. Кыр-
гызское правительство видит ключевую 
роль НСЭЗ как транзитной линии, по ко-
торой китайские товары направляются 
в ЕАЭС. Примечательно, что 12-13 июня 
2019 года в рамках государственного ви-
зита председателя КНР Си Цзиньпина был 
проведен кыргызско-китайский бизнес 
форум, и был подписан ряд двусторонних 
соглашений по инвестициям и сертифи-
кационным стандартам в сельскохозяй-
ственной торговле.  

С юридической и географической то-
чек зрения НСЭЗ фактически занимает 
весь Нарынский район. Его общая пло-
щадь составляет 45,200 кв. км с населе-
нием 271,000 человек (СЭЗ Нарын, 2019). 
Город Нарын расположен в 180 км от 
пограничного города Торугарт, поэтому 
НСЭЗ предлагает легкий путь взаимо-
действия с западными и центральными 
провинциями Китая.  Правительство Кы-
ргызстана вносит вклад в инфраструктуру 
Нарынской области путем реконструк-
ции дороги до границы с Китаем и стро-
ительства железнодорожной линии от 
Кара-Кече (Джумгальский район, Нарын-
ская область) до Балыкчи (Иссык-Кульская 
область). НСЭЗ находится в поиске дол-
госрочного сотрудничества с Китаем и 
партнерами Кыргызстана по ЕАЭС. В 2015 
году было подписано трехстороннее со-
глашение для содействия сотрудничеству 
между Витебском (Беларусь), Кашгаром 
(Китай) и НСЭЗ. С точки зрения Кыргыз-
стана, его участие в ЕАЭС может превра-
тить НСЭЗ в наземный мост, соединяю-
щий Кашгар, расположенный в китайском 
Синьцзян-Уйгурском автономном округе, 
с его партнерами по ЕАЭС. После всту-
пления Кыргызстана в ЕАЭС в 2015 году 
НСЭЗ посетило несколько китайских де-
легаций, заинтересованных в обсуждении 
возможных инвестиционных проектов. 

руашылық өнімдерін сатудағы стандарт-
тарды сертификациялау туралы заң және 
инвестициялар туралы бірқатар екіжақты 
келісімдерге қол қойылды. 

НЕА заңды қызметі ЕЭА статусы бар 
бүкіл Нарын облысында іске асырыла-
ды. Оның жалпы аумағы - 45,200 шаршы 
шақырым, тұрғындар саны - 271,000 адам 
(Нарын ЕЭА, 2019). Негізгі аудан шекара-
дағы Торығарт қаласына 180 шақырым 
қашықтықта орналасқан, сондықтан НЕА 
Қытай Халық Республикасыны (ҚХР) ба-
тыс және орталық провинцияларымен 
жеңіл байланысты қамтамасыз етеді. 
Қырғызстан Үкіметі Қытаймен шекараға 
дейінгі жолды қайта жөндеу және Қа-
ра-Кечеден (Жумгал ауданы, Нарын ау-
даны) Балыкчыға (Ыстық-Көл облысы) 
дейінгі теміржол желісін салу арқылы 
Нарын облысы аумағына назар аударып 
отыр. НЕА ҚХР-мен және оның ЕЭО-дағы 
серіктестерімен ұзақмерзімді ынтымақта-
стыққа талпыныс білдіруде. 2015 жылы 
Витебск (Беларусь), Қашқар (ҚХР) және 
Нарын экономикалық аймақтарының 
байланысын нығайту жөніндегі үшжақты 
келісім бекітілді. Қырғызстандық тарап-
тың пікірінше, оның ЕЭО-ға қосылуы, бір 
жағынан, ҚХР Шыңжаң-Ұйғыр автономи-
ялық ауданында орналасқан Қашқар мен 
НЕА арасындағы, екінші жағынан Қырғы-
зстан-ЕЭО елдері арасындағы құрлықтық 
көпір бола алады. 2015 жылы Қырғызстан 
ЕЭО-ға қосылған соң, НЕА инвестициялық 
мүмкіндіктерді талқылау бойынша бірне-
ше қытайлық делегацияны қабылдады.  
НЕА-ның 1998 жылы құрылғанына қара-
мастан, Қашқармен қарым-қатынас 2009 
жылы ерекше экономикалық аудан (ЕЭА) 
статусын алған соң ғана басталды. 

Сол уақыттан НЕА басшылары 
Қашқарға бірнеше рет тәжірибемен ал-
масу және байланысты орнықтыру мақ-
сатында барды. 2014 жылы НЕА-ның 
Қашқардағы кеңсесі және сауда үйі ашыл-
ды. Аудандағы қазіргі жағдайды қалыпты 
деп айтуға келмейді. Алғашқы кезеңде 
ауданда Қытай, Нидерланды, Ресейден 
барлығы 24 компания болған еді және 
1,000 жуық жаңа жұмыс орны ашылды. 
Бірақ олардың саны 2015 жылы төмен-
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Несмотря на то, что НСЭЗ была создана 
в 1998 году, ее текущее сотрудничество 
с Кашгаром началось только в 2009 году, 
после того, как последний получил статус 
специальной экономической зоны. С тех 
пор руководство НСЭЗ совершило ряд 
поездок в Кашгар для обмена опытом и 
налаживания сотрудничества. В 2014 году 
был открыт офис и торговый дом НСЭЗ в 
Кашгаре.  

Текущее положение дел в НСЭЗ нель-
зя назвать удовлетворительным. В самом 
начале в зоне действовало 24 компаний 
из Китая, Нидерландов и России, а число 
открытых рабочих мест составляло 1,000. 
Однако, начиная с 2015 года эти цифры 
стали уменьшаться, когда законодатель-
ство Кыргызстана поменялось и были 
введены требования предварительной 
регистрации при Министерстве юстиции 
и установки защитного оборудования для 
резидентов СЭЗ. В результате число рези-
дентов НСЭЗ резко сократилось до трех в 
2019 году, при этом было создано лишь 
15 рабочих мест. Кроме того, исследова-
телями было отмечена явная недостаточ-
ность данных по деятельности НСЭЗ, а это 
означает, что политика в отношении СЭЗ 
большей частью проводится на ощупь. 
Государство планирует создать новый 
транспортно-логистический центр возле 
Торугарта, а также промышленной зоны 
со статусом СЭЗ. На данный момент не-
достаток конкурентных преимуществ в 
кыргызском промышленном производ-
стве также определяет неэффективность 
создания СЭЗ в Кыргызстане.  

Кыргызстан пытается снизить эконо-
мическую зависимость от России путем 
расширения международного сотрудни-
чества и основанной на балансировании 
многосторонней внешнеэкономической 
политики. Однако создается впечатле-
ние, что, проводя эту политику, Бишкек 
постепенно усилил свою зависимость от 
Пекина. Более того, объем кыргызского 
долга перед Китаем намного более об-
ширен, чем перед Россией. К концу 2017 
года Россия списала 240 миллионов дол-
га Кыргызстана (Обухов, 2018). В марте 
2018 года китайский посол в Кыргызстане 

дей бастады, себебі ЕЭА резиденттерінің 
Әділет министрлігінде алдын-ала тіркеуі 
және күзет құрылғысын орнатуы жөнін-
дегі Қырғыз Республикасының заңнама-
сына өзгерістер енгізілді.  Нәтижесінде, 
2019 жылы НЕА резиденттерінің саны 
үшке дейін қысқарды (15 жұмыс орны 
ғана құрылды). Сонымен қатар, зертте-
ушілер НЕА-ның жұмысы туралы ақпа-
раттың тапшылығын айтады, ол ЕЭА-ға 
қатысты саясаттың негізінен көлеңкеде 
жасалатынын білдіреді. Үкімет Торығарт 
жанында жаңа көліктік-логистикалық 
орталық, сонымен қоса ЕЭА статусы бар 
өнеркәсіптік аудан салуды жоспарлау-
да. Қазіргі уақыттағы Қырғызстандағы 
өнеркәсіп өндірісіндегі бәсекелік ар-
тықшылықтардың жоқтығы ЕЭА құру-
дың тиімсіздігін көрсетеді. Қырғызстан 
ынтымақтастықты кеңейту, жанжақты 
және теңгерімді сыртқы экономикалық 
саясатты жүргізу арқылы Ресейден эко-
номикалық тәуелділігін азайтуға талпы-
ныс білдірді. Дегенмен, осындай саясатты 
іске асыру арқылы Бішкек сатылы түрде 
Қытайға деген тәуелділігін ұлғайта түсті. 
Қырғыз Республикасының Қытай алдын-
дағы қарызы Ресейге қарағанда көлемді 
және жан-жақты. 2017 жылдың соңында 
Ресей Қырғызстанның 240 миллион дол-
лар көлеміндегі қарызын кешірді (Обу-
хов, 2018). 2018 жылы наурызда Қытай-
дың Қырғызстандағы елшісі Сяо Цинхуа 
мәлім еткендей, Қытай өз қарызын кешіру 
мәселесін қарастырмайды (Бейшенбеков 
және т.б., 2018). Соңғы жылдары Қытай-
мен инвестициялық-кредиттік қарым-қа-
тынас тығыз дамығандықтан, Қырғызстан 
мен Қытай қазіргі кезеңде екіжақты терең 
қаржылық, сәйкесінше заңнамалық, саяси 
және қоғамдық байланысты орнатуда. 

Орталық Үкіметте ЕЭА жұмысын алға 
жылжыту жөніндегі іс-қимылы көрінбей-
ді.  Қырғызстан НЕА арқылы Қытаймен 
интенсивті экономикалық ықпалдастығын 
дамытуға талпынғанымен, қоғамдық пікір 
антиқытайлық сипатта болғандықтан, 
Үкіметті НЕА-дағы қытайлық еңбек ми-
грациясын қадағалауға және мемлекет 
заңнамасын өзгертуге міндеттеп отыр. 
Бұл өз кезегінде ынтымақтастықтың және 
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Сяо Цинхуа заявил, что Китай не рассма-
тривает возможности списания долгов 
(Бейшенбеков и др., 2018). Поскольку за 
последние годы развивается более тесное 
сотрудничество в отношении инвестиций 
и долгов, Кыргызстан и Китай в настоящее 
время выстраивают углубленные двусто-
ронние финансовые отношения с учетом 
их законодательных, политических и об-
щественных аспектов. 

По-видимому, кыргызское прави-
тельство не имеет видения в отношении 
развития СЭЗ. В то время как Кыргызстан 
стремится развивать активное экономи-
ческое сотрудничество с Китаем через 
НСЭЗ, общественное мнение остается 
антикитайским, что не только подогре-
вает алармистские настроения, но и вы-
нуждает государство контролировать 
трудовую миграцию из Китая в НСЭЗ и 
ее деятельность, меняя соответствующее 
законодательство. В свою очередь, такая 
политика ведет к снижению деловой ак-
тивности в рамках НСЭЗ. Очевидно, что 
Кыргызстан не стремится полностью рас-
крываться в сотрудничестве с Китаем, на-
пример, в сфере человеческих связей, но 
демонстрирует большую открытость в со-
трудничестве с ЕАЭС. В то же время НСЭЗ 
остается одной из возможностей дивер-
сификации сотрудничества с Китаем, и, в 
случае успеха оно может служить моде-
лью взаимовыгодного сотрудничества. 
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ИННОВАЦИИ В КИТАЕ: СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КАЗАХСТАН

ҚЫТАЙДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР: ҚАЗАҚСТАНҒА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТРАНСФЕРТІНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Ажар Сериккалиева*

В качестве зарождающейся сверхдер-
жавы Китай с каждым днем усиливает 
свои возможности в области научных ис-
следований и разработок (НИР). Прогресс 
страны в области инноваций стал возмо-
жен благодаря эффективному осущест-
влению политики реформ и открытости в 
течение последних 40 лет. Правительство 
Китая придает большое значение поли-
тике развития науки и техники (S&E). НИР 
действительно жизненно важны для Пе-
кина: недавнее замедление экономиче-
ского роста в Китае показало, что текущая 
экономическая модель не отвечает долж-
ным образом требованиям мирового 
рынка и конкурентоспособности. По всей 
видимости, поощрение инноваций явля-
ется единственным способом восстано-
вить рост и вернуться на путь устойчивого 
развития. Поэтому инновационное разви-
тие как часть нового этапа модернизации 
является одной из задач, стоящих перед 
китайской экономикой.

На встрече с лучшими учеными и ис-
следователями страны в ходе Националь-
ного конгресса Китайской ассоциации 
науки и технологий (S&T) в 2016 году 
председатель КНР Си Цзиньпин заявил, 
что Китай должен стать одной из самых 
инновационных стран к 2020 году и стать 
ведущим инноватором в мире к 2030 
году. Поставленная задача состоит в том, 
чтобы к 2050 году сделать Китай главной 
державой в области науки и технологий. 
Правительство Китая постепенно запу-
скает программы научного развития, та-
кие как Национальный среднесрочный и 
долгосрочный план (2006 год) и «Сделано 
в Китае до 2025 года» (2015 год). Цели и 
масштабы НИР также широко освещают-

Қытай дамушы держава ретінде өзінің 
зерттеу және дамыту (R&D) мүмкіндік-
терін күн сайын күшейтуде. Елдің инно-
вация саласында ілгерілеуі соңғы 40 жыл-
дағы реформа және  “ашық есік” саясаты-
ның тиімді жүзеге асырылуы арқылы мүм-
кін болды. Қытай үкіметі ғылым мен ин-
жинирингті дамыту стратегиясына үлкен 
мән береді. Пекин үшін R&D аса маңызға 
ие: Қытай экономикасының соңғы жыл-
дардағы бәсеңдеуі қазіргі экономикалық 
үлгінің жаһандық нарық және бәсекеге 
қабілеттілік талаптарына лайықты жау-
ап бермейтіндігін көрсетті. Инновация-
ны ынталандыру – экономикалық өсуді 
қалпына келтірудің және орнықты даму 
жолына қайта оралудың жалғыз жолы. 
Сондықтан жаңғыртудың жаңа кезеңі ая-
сында инновациялық даму Қытай эконо-
микасының алдында тұрған міндеттердің 
бірі болып табылады.

2016 жылы Қытайдың Ғылым және 
технологиялар қауымдастығының Ұлттық 
конгресінде елдің ең үздік ғалымдары 
мен зерттеушілерімен өткен кездесуде 
Қытай халық республикасының Төрағасы 
Си Цзиньпин Қытайдың 2020 жылға қа-
рай ең инновациялық елдердің бірі бо-
луға және 2030 жылға қарай жетекші ин-
новациялық ел болуға тиіс екенін айтты. 
Бұл жердегі мақсат – Қытайды 2050 жылға 
қарай ғылым мен техниканың негізгі күші-
не айналдыру. Қытай үкіметі «Ұлттық орта 
және ұзақ мерзімді жоспар» (2006) және 
«Қытайда жасалған-2025» (2015) сияқты 
ғылыми даму бағдарламаларын біртіндеп 
іске қосып келеді. R&D мақсаттары мен 
ауқымы 2016-2020 жылдарға арналған 
13ші Бесжылдық жоспарда және 2017 
жылғы екі сессияның (Ұлттық халық кон-
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ся в 13-й пятилетке на 2016–2020 годы и 
в документах двух сессий 2017 года (два 
заседания Национального народного 
конгресса и Китайской народной поли-
тической консультативной конференции). 
Более того, успешное внедрение НИР 
имеет решающее значение для жизне-
способности концепции Великого омо-
ложения китайской нации, введенной 
Председателем Си в 2013 году. Меры го-
сударственной поддержки направлены 
на расширение таких областей, как зеле-
ная энергия, анализ данных, Арктическая 
научная обсерватория, национальная 
кибербезопасность, межпланетное ис-
следование космоса, генетические ис-
следования, квантовые коммуникации и 
искусственный интеллект.

В 2019 году отмечается 70-летие Ки-
тайской Народной Республики, и эта дата 
является важным поводом для демон-
страции китайских достижений в области 
инноваций. Например, Китай достиг зна-
чительных успехов в развитии цифровой 
экономики. По словам МакКинси, Китай 
является ведущей нацией в области элек-
тронной коммерции и цифровых плате-
жей (охват населения составляет более 
70%) и является родиной для одной тре-
ти самых эффективных в мире стартапов 
стоимостью более 1 миллиарда долларов 
(МакКинси, 2019). Baidu, Alibaba и Tencent, 
или BAT, как их неофициально называют, 
являются гигантскими интернет-компани-
ями с глобальным доступом, создающими 
многогранную, многоотраслевую циф-
ровую среду, которая пронизывает все 
аспекты жизни китайских потребителей. 
Китайские инновации не ограничивают-
ся электронной коммерцией и государ-
ственными услугами, поскольку наиболее 
конкурентоспособными и признанными 
на международном уровне элементами 
китайских инноваций являются супер-
компьютеры и космическая программа 
страны.

Китай находится на втором месте в 
мире после США относительно расходов 
на НИР. Согласно правительственному 
отчету, опубликованному в январе 2018 
года, затраты Китая на НИР увеличились 

гресінің және Қытайдың халықтық саяси 
консультативтік конференциясының екі 
кездесуі) құжаттарында да кеңінен қара-
стырылды. Сонымен қатар, R&D табысты 
іске асыру 2013 жылы ҚХР Төрағасы Си 
Цзиньпин ұсынған Қытай халқының ұлы 
өрлеуі тұжырымдамасының өміршеңдігі 
үшін аса маңызды болып табылады. Мем-
лекеттік қолдау шаралары жасыл энергия, 
деректерді талдау, Арктиканың ғылы-
ми обсерваториясы, ұлттық кибер-қа-
уіпсіздік, планетааралық ғарыштық зерт-
теулер, генетикалық зерттеулер, кванттық 
байланыс және жасанды интеллект си-
яқты салаларды дамытуға бағытталған.

2019 жылы ҚХР-дың 70 жылдығы атап 
өтіледі және бұл Қытайдың инновация 
саласындағы жетістіктерін көрсету үшін 
маңызды мүмкіндік болып табылады. 
Мысалы, Қытай цифрлық экономиканы 
дамытуда айтарлықтай прогреске қол 
жеткізді. МакКинси мәліметтері бойынша, 
Қытай электронды сауда және цифрлық 
төлемдер бойынша көшбасшы ел бо-
лып табылады (халықтың 70%дан астамы 
қамтылған) және дүние жүзіндегі құны 1 
млрд. доллардан асатын алпауыт стартап-
тардың үштен бірі Қытайда орналасқан 
(МакКинси, 2019). Бейресми түрде BAT 
ретінде белгілі Baidu, Alibaba және Tencent 
қытайлық тұтынушылардың өмірінің бар-
лық қырларын қамтитын жанжақты, көп 
салалы цифрлық ортаны құрайтын ға-
ламдық қолжетімді алып интернет ком-
паниялары болып табылады. Қытайдың 
инновациялары электронды саудамен 
және мемлекеттік қызметтермен шектел-
мейді. Себебі Қытай инновацияларының 
халықаралық кеңістіктегі ең бәсекеге қа-
білетті және танымал элементтері супер 
компьютерлер және елдің ғарыштық 
бағдарламасы болып табылады.

Қытай R&D шығындары бойынша 
АҚШ-тан кейін екінші орында келеді. Қы-
тай үкіметінің 2018 жылдың қаңтарында 
жарияланған есебіне сәйкес, Қытайдың 
жалпы ғылыми-технологиялық шығын-
дары 2017 жылы 12,3%ға артып, 254 
млрд. долларлық рекордтық деңгейге 
жетті (Нормилл, 2018). Қытай – әлемде-
гі ең көп инженері бар ел. АҚШ Ұлттық 
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ғылым кеңесінің деректері бойынша, 
2000-2014 жылдары Қытайда ғылым мен 
инжиниринг саласында тағайындалған 
бакалавриат дипломдарының саны 350%-
ға артты. 2016 жылы тарихта тұңғыш рет 
Қытай жыл сайынғы ғылыми және инже-
нерлік басылымдар саны бойынша АҚШ-
тан озды (шамамен 409 мыңмен салы-
стырғанда 426 мыңнан астам басылым) 
(Кондлиф, 2018). Осылайша, R&D саласын 
дамыту тұрақты экономикалық дамуға 
және барлық жағынан қалыпты гүлденген 
қоғамға бағытталған Қытай саясатының 
негізгі стратегиялық бағыты болып табы-
лады.

Бүгінде Қытай Қазақстанның ірі эко-
номикалық, сауда және инвестициялық 
әріптестерінің бірі болғандықтан, Қа-
зақстан Қытайды елге технологиялар 
трансфертінің негізгі көзі ретінде санай-
ды. Астана Пекинді Қазақстан экономи-
касының шикізаттық емес салаларына 
инвестиция салуға шақырған екіжақты 
келіссөздер барысында бұл мәселе бірне-
ше рет көтерілген болатын. Қытайлық тех-
нологиялар қазіргі уақытта Қазақстанның 
телекоммуникацияларында, қауіпсіздік 
жүйелерінде (мысалы, бейнебақылау ка-
мералары), ауыл шаруашылық және та-
мақ өнеркәсібінде және т.б. салаларында 
кең қолданыс табуда.

Қазақстанның бұрынғы Білім және 
ғылым вице-министрі Асланбек Әмрин-
нің айтуынша, Қазақстан технология сала-
сында артта қалуын артықшылық ретінде 
пайдалана алады. Қазақстан ескіріп бара 
жатқан технологияларды инвестиция-
лауға уақыт жұмсаудың орнына кейбір 
кезеңдерді өткізіп жіберіп, жаңа инно-
вацияларға назар аударған жөн. Оның 
пікірінше, технологиялық дамуға жәрдем-
десу үшін стандарттары енді қалыптасты-
рылып жатқан перспективалық салалар-
ды анықтау қажет. Мысалы, Қазақстанда 
торийдің және неодим сияқты сирек жер 
элементін өндіру бойынша жақсы пер-
спективалар бар. Бұл Қытаймен ең озық 
өңдеу технологияларын трансферттеуге 
және қосымша құны жоғары өнімдерді 
өндіруге мүмкіндік беретін ынтымақта-
стықтың өзара тиімді бағытына айналуы 

на 12,3% в 2017 году и достигли рекорд-
ной отметки в 254 миллиарда долларов 
(Нормиль, 2018). В Китае самое большое 
количество инженеров в мире. Так, по 
данным Национального научного совета 
США, с 2000 по 2014 год число дипло-
мов бакалавра в области науки и техники, 
присужденных в Китае, возросло более 
чем на 350%. В 2016 году, впервые в исто-
рии, Китай обошел Соединенные Штаты 
по ежегодному количеству научных и 
инженерных публикаций – более 426,000 
по сравнению с примерно 409,000 (Кон-
длифф, 2018). Таким образом, развитие 
НИР является ключевым стратегическим 
направлением политики Китая, нацелен-
ной на устойчивое экономическое разви-
тие и умеренно процветающее общество 
во всех отношениях.

Сегодня, когда Китай стал одним из 
основных экономических, торговых и 
инвестиционных партнеров Казахстана; 
Казахстан рассматривает Китай в каче-
стве основного источника передачи тех-
нологий в страну. Эта тема неоднократно 
поднимается в ходе двусторонних пере-
говоров, когда Астана подталкивает Пе-
кин к инвестированию в несырьевые сек-
тора казахстанской экономики. Китайские 
технологии в настоящее время широко 
используются в телекоммуникациях, си-
стемах безопасности страны (например, в 
камерах наблюдения), в сельском хозяй-
стве, пищевой промышленности и т. д.

Как выразился бывший вице-министр 
образования и науки Казахстана Асланбек 
Амрин, Казахстан может использовать 
свое отставание в области технологий как 
преимущество: в стране нет времени ин-
вестировать в технологии, которые уже 
устаревают, поэтому для Казахстана легче 
пропустить несколько этапов и сфокуси-
роваться на современных инновациях. В 
его понимании, для того, чтобы дать им-
пульс развитию технологий, стране необ-
ходимо определить перспективные ниши, 
в которых пока отсутствуют или только 
формируются стандарты. Например,  у 
Казахстана хорошие перспективы в добы-
че тория и такого редкоземельного эле-
мента, как неодим, и это может стать вза-
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имовыгодной областью сотрудничества 
с Китаем, которое позволит передавать 
самые передовые технологии переработ-
ки наряду с производством продуктов с 
более высокой добавленной стоимостью. 
Для этого необходимо создать институты 
передачи технологий.

Недавно было налажено сотрудни-
чество между Казахским национальным 
агентством по технологическому разви-
тию (НАТР) и Национальным восточным 
центром трансфера технологий (НВЦТ) 
Китая. В мае 2018 года НАТР и НВЦТ под-
писали меморандум о взаимопонимании 
в Шанхае, который заложил основу для 
сотрудничества в области инноваций. 
НВЦТ имеет 11 филиалов и пять ино-
странных представительств – в  США, 
Великобритании, Нидерландах, Канаде и 
Сингапуре. На сегодняшний день более 
5,000 предприятий прошли через биз-
нес-инкубаторы центра. Согласно мемо-
рандуму с НВЦТ, НАТР становится мостом, 
связывающим казахстанские инкубаторы 
с китайскими. Сотрудничество с НВЦТ ак-
туально для Казахстана в связи с осущест-
вляемой в стране программой «Дорож-
ная карта бизнеса 2020», направленной в 
первую очередь на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства.

Китайские университеты являются ос-
новными механизмами реализации ин-
новационного развития. Казахстанские 
университеты также стремятся достичь 
модели «Университет 4.0», отвечающей 
требованиям четвертой промышленной 
революции, поэтому для них будет по-
лезен успешный опыт высших учебных 
заведений КНР. В 2015 году на встрече с 
председателем КНР Си Цзиньпином пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
предложил создать IT-парк на основе 
модели Силиконовой долины в Казах-
ском национальном университете имени 
аль-Фараби (КазНУ). Следуя этому пред-
ложению, КазНУ совместно с Универси-
тетским альянсом Шелкового пути создал 
международный IT-парк. Ядром этого 
парка станет суперкомпьютер, получен-
ный в рамках гранта правительства Китая. 
Планируется, что парк будет служить еди-

мүмкін. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін 
технологиялар трансферті институттарын 
құру қажет.

Жақында Қазақстанның Технологиялық 
даму жөніндегі ұлттық агенттігі (ТДҰА) 
және Қытайдың Ұлттық шығыс техно-
логиялар трансферті орталығы (ҰШТТО) 
арасында ынтымақтастық орнатылды. 
2018 жылдың мамыр айында ТДҰА мен 
ҰШТТО Шанхайда өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойып, инновация са-
ласындағы ынтымақтастықтың негізін қа-
лады. ҰШТТО орталығының 11 филиалы 
және АҚШ, Ұлыбритания, Нидерланды, 
Канада және Сингапурда бес шетелдік 
өкілдігі бар. Бүгінгі күнге дейін бұл орта-
лықтың бизнес-инкубаторлары арқылы 5 
мыңнан астам кәсіпорын өтті. ҰШТТО-мен 
жасалған меморандумға сәйкес, ТДҰА қа-
зақстандық және қытайлық бизнес-инку-
баторларды бір-бірімен байланыстыра-
тын көпірге айналуда. ҰШТТО-мен ынты-
мақтастық шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамытуға және қолдау көрсетуге бағыт-
талған «Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасын іске асыру тұрғысынан 
Қазақстан үшін маңызды болып табыла-
ды.

Қытайлық жоғары оқу орындары елдің 
инновациялық дамуының негізгі тетіктері 
болып табылады. Қазақстанның жоғары 
оқу орындары да Төртінші индустриал-
ды революцияның талаптарын қанағат-
тандыратын «Университет 4.0» үлгісіне 
жету мақсатын көздейді. Сондықтан Қы-
тай жоғары оқу орындарының табысты 
тәжірибесі қазақстандық жоғары оқу 
орындары үшін де пайдалы болмақ. 2015 
жылы ҚХР Төрағасы Си Цзиньпин мен 
кездесуде Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде (ҚазҰУ) Силикон алқа-
бының үлгісіне негізделген ақпараттық 
технологиялар паркін құруды ұсынған 
болатын. Осы ұсыныстан кейін әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ Жібек жолы университет-
тері альянсымен бірлесе отырып, халықа-
ралық ақпараттық технологиялар паркін 
құрды. Бұл парктің негізі Қытай үкіметінің 
гранты бойынша алынған супер ком-
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пьютер болады. Бұл парк Қазақстанның 
жоғары оқу орындары мен Альянс мү-
шелері үшін бірыңғай деректерді өңдеу 
орталығы ретінде жұмыс істейтін болады, 
сондай-ақ, цифрлық қызметтерді ұсынып, 
зерттеу жобалары үшін жоғары өнімді 
есептеулерді жүзеге асыратын болады. 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 10 млн. 
долларлық супер компьютері әлемдегі ең 
үздік 500-ге кіретін қуатты есептеу ресур-
сына айналуы керек. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ, сондай-ақ, 2018 жылы Қытайдың 
аэроғарыштық ақпараттық зерттеулер 
орталығымен ынтымақтастық туралы ме-
морандумға қол қойып, ынтымақтастық 
орнатты. Тараптар ғарыш техникасы мен 
технологиясы саласында мамандар даяр-
лауды және бірлескен жобаларды жүзеге 
асыруды жоспарлап отыр. Жобалардың 
мақсаты шағын ғарыштық аппараттар 
бойынша ғылыми мектеп құру болып та-
былады.

Қорытындылай келе, Қытайдың ғылым 
және технология саласында Қазақстан-
ның маңызды әріптесі бола алатыны 
және болу қажеттігі ұтымды болып көрі-
неді. Әртүрлі деңгейдегі технологиялар 
трансферті провайдерлері мен алушы-
лары арасындағы жүйелі ынтымақтастық 
бұрынғысынша ерте сатысында тұр. Со-
нымен қатар, қазақстандық және қытай-
лық университеттер арасындағы ғылыми 
ынтымақтастықтың ғылыми орталықтар, 
зертханалар, кәсіби даму мүмкіндіктері 
сияқты жүйелік тетіктерін жасау мәселесі 
ең жоғары деңгейде қарастырылуы керек. 
Қытайдың экономика мен технологиялар 
саласындағы көшбасшылығы кеңейетін-
діктен, технологиялық әріптестікке деген 
қажеттілік те өседі. Екі елдің R&D сала-
сындағы ынтымақтастығында екі жаққа да 
тиімді болатын орта қалыптастырған жөн. 
Сонымен бірге бұндай ынтымақтастық 
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік мүдде-
леріне сай келуі тиіс.        

Дереккөздер

Кондлиф Джейми (2018). Қытай АҚШ-тан 
гөрі көбірек ғылыми мақалалар жариялай-
ды. Сілтеме: https://www.technologyreview.

ным центром обработки данных для ву-
зов Казахстана и членов Альянса, а также 
предоставлять цифровые услуги и прово-
дить высокопроизводительные вычисле-
ния для исследовательских проектов. Сле-
дует отметить, что суперкомпьютер КазНУ 
стоимостью 10 миллионов долларов дол-
жен стать мощным вычислительным ре-
сурсом и войти в мировой топ-500. КазНУ 
также наладил сотрудничество с Центром 
аэрокосмических исследований Китая, 
подписав меморандум о сотрудничестве 
в 2018 году. Стороны намерены готовить 
специалистов и проводить совместные 
исследовательские проекты в области 
космической техники и технологий. Мис-
сией проектов является создание научной 
школы на малом космическом корабле.

В заключение, представляется раз-
умным, что Китай может и должен быть 
важным партнером Казахстана в области 
науки и технологий. Очевидно, что со-
гласованное сотрудничество между по-
ставщиками и получателями технологий 
на разных уровнях все еще находится на 
ранней стадии. Более того, вопрос соз-
дания системных механизмов научного 
сотрудничества между казахстанскими 
и китайскими университетами, таких как 
исследовательские центры, лаборатории 
и возможности профессионального раз-
вития, должен рассматриваться на самом 
высоком уровне. По мере того, как ки-
тайское лидерство в области экономики 
и технологий будет расширяться, будет 
расти потребность в технологическом 
партнерстве. Обе страны должны найти 
общий язык в сотрудничестве в области 
НИР, которое будет выгодно для обе-
их сторон; в то же время это не должно 
ущемлять интересы национальной безо-
пасности Казахстана.   
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ГАЗОПРОВОД ТУРЕЦКИЙ ПОТОК:
 ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРАЗИИ

ТҮРІК АҒЫМЫ ТАБИҒИ ГАЗ ҚҰБЫРЫ: ЕУРАЗИЯДАҒЫ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРҒА ЫҚПАЛЫ  

Динара Талдыбаева*

Тот факт, что фактор энергетики приоб-
рел большую значимость в сегодняшнем 
мире, отражается во внешней политике 
многих стран. Мировые запасы энерге-
тических ресурсов ограничены, и их не 
хватает всем странам для удовлетворе-
ния своих энергетических нужд. По этой 
причине страны постоянно дискутируют 
по поводу интересов, связанных с энерге-
тикой. Более того, страны соперничают за 
контроль над транспортировкой энергии 
и коридоры, ее обеспечивающие. Энер-
гетический фактор играет важную роль 
в социально-экономическом развитии 
и принятии внешнеполитических реше-
ний главных игроков Евразии. К примеру, 
вследствие газового кризиса с Украиной 
Россия начала поставки энергоресурсов в 
Европу с помощью альтернативных про-
ектов.   

Такое развитие событий привело к раз-
витию новых партнерских отношений с 
Россией, которая является крупнейшим 
поставщиком газа в Турцию. В сложив-
шейся ситуации Россия понимает, что 
Турция с ее геостратегическим положе-
нием может стать важным партнером с 
точки зрения дополнительных маршрутов 
энергопоставок на европейский рынок.

В этом контексте газопровод «Турец-
кий поток» является крупным проектом, 
который позволит доставлять российский 
газ в Турцию через Черное море. Трубо-
провод, протяженностью 930 киломе-
тров, начинается от Анапского побережья 
России, проходит по дну Черного моря 
и заканчивается на турецком побережье 
Фракии (Turkstream, 2019). Этот проект, 
напрямую связывающий российские за-
пасы природного газа с газораспредели-
тельной сетью Турции, направлен на со-

Қазіргі әлемде энергетика факторының 
күн артқан сайын артуы мемлекеттердің 
сыртқы саясатында да көрініс табуда. 
Әлемдік энергетикалық ресурстар шекте-
улі және барлық елдердің энергетикалық 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жет-
кіліксіз. Осы себептен, елдер арасында 
ұдайы энергетикалық мүдделерге қатысты 
тартыстар туындап, энергетикалық ресур-
стардың тасымалдануы мен оны қамтама-
сыз ететін дәліздерді бақылауға ие болу 
мақсатында мемлекеттер өзара бәсекеле-
суде. Еуразиядағы маңызды халықаралық 
акторлардың саяси-экономикалық дамуы 
мен сыртқы саясатқа қатысты шешім-
дерінде де энергетика факторы маңызды 
орынға ие. Мысалы, Украинамен арада 
болған табиғи газ дағдарысынан кейін Ре-
сей энергетикалық ресурстарын Еуропаға 
басқа балама жобалар арқылы жеткізу 
шараларын бастаған болатын.

Бұл өзгерістер Түркияның ең ірі табиғи 
газ жеткізушісі болып табылатын Ресеймен 
жаңа ынтымақтастықтар орнатуына жол 
ашты. Осы орайда Ресей Түркияның гео 
стратегиялық орналасу жағдайы арқылы 
Еуропа нарығына қол жеткізуде энерге-
тика тасымалдаудың қосымша бағыттары 
бойынша маңызды бір әріптес бола ала-
тынын жіті түсінуде. 

Міне осы тұрғыдан, Түрік ағымы табиғи 
газ құбыр желісі Ресей газын Қаратеңіз 
арқылы Түркияға жеткізуді қамтамасыз 
ететін маңызды бір жоба болып табыла-
ды. Газ құбырының желісі Ресейдің Анапа 
жағалауынан бастау алып 930 шақырымы 
Қаратеңіздің астымен өтіп, Тракия жаға-
лауы арқылы Түркияға жетеді (Turkstream, 
2019). Жоба Ресейдегі табиғи газ қорын 
Түркияның табиғи газ тарату желісімен 
байланыстырып, Түркия оңтүстік және 
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здание надежного источника энергии для 
Турции, Южной и Юго-Восточной Европы 
(Turkstream, 2019). Морская часть трубо-
провода состоит из двух линий, проходя-
щих параллельно друг другу через Черное 
море. Первая линия будет обслуживать 
Турцию, а вторая линия будет обеспечи-
вать транспортировку природного газа в 
Европу. Каждый из трубопроводов имеет 
годовую пропускную способность 15,75 
миллиарда кубометров на общую сум-
му 31,5 миллиарда кубометров (Газпром, 
2019).

Для реализации проекта 1 декабря 
2014 года председатель совета дирек-
торов «Газпрома» Алексей Миллер и 
председатель турецкой нефтяной трубо-
проводной корпорации BOTAŞ Мехмет 
Конук подписали меморандум о взаи-
мопонимании по проекту «Турецкий по-
ток» (Газпром, 2019). Однако техническая, 
экономическая и правовая база проекта 
определяется межправительственным 
соглашением, подписанным между пра-
вительствами Турецкой Республики и Рос-
сийской Федерации в кулуарах 23-го Все-
мирного энергетического конгресса, со-
стоявшегося в Стамбуле 10 октября 2016 
года (Enerji.gov.tr, 2019).  Это соглашение, 
несмотря на постепенное снижение спро-
са на российский природный газ в Турции 
в последние годы, свидетельствует о стра-
тегической важности проекта для двух 
стран.

Согласно отчету по газовому рынку за 
2018 год, подготовленному Управлением 
по регулированию энергетического рын-
ка Турции (УПЭР), потребление газа в Тур-
ции в 2018 году составило 49 миллиардов 
328 миллионов кубометров (Epdk, 2019). 
Согласно отчету УПЭР, опубликованному 
в 2017 году, мы видим, что этот показатель 
составил 53 миллиарда 857 миллионов 
кубометров (Epdk, 2018). Однако, опять 
же, согласно информации, предоставлен-
ной УПЭР, согласно оценкам, потребле-
ние газа в Турции в 2019 году составит 
52 миллиарда 133 миллиона кубометров 
(Haberturk, 2019). Импорт природного 
газа снизился на 8,85% с 55 миллиардов 
249 миллионов кубометров в 2017 до 50 

оңтүстік-шығыс Еуропа үшін сенімді энер-
гия көзін қалыптастыруды мақсат етуде 
(Turkstream, 2019). Желінің теңіз бөлігі 
Қаратеңізден бір-біріне параллель түрде 
жылжитын екі желіден тұрады. Алғашқы 
бағыты Түркияға, екінші бағыты Еуропаға 
газ жеткізуді қамтамасыз ететін газ құбы-
рының әрқайсысы жылына 15,75 милли-
ард текше метрден, барлығы 31,5 милли-
ард текше метр газ тасымалдау әлеуетіне 
ие (Газпром, 2019). 

Жобаны жүзеге асыруға қатысты 2014 
жылы 1 желтоқсанда Ресейдің Газпром 
ААҚ Басқарма төрағасы Алексей Миллер 
және Түркияның Botaş мұнай құбыры 
корпорациясы компаниясының төрағасы 
Мехмет Конук Түрік ағымы жобасы бой-
ынша екіжақты келісім меморандумына 
қол қойды (Газпром, 2019). Алайда, жоба-
ның экономикалық және құқықтық негізі 
2016 жылы 10 қазанда Стамбулда өткен  
ХХІІІ Әлемдік энергия конгресі аясында 
Түркия Республикасы үкіметі мен Ресей 
Федерациясы үкіметі арасында қол қой-
ылған үкіметаралық келісім арқылы бел-
гіленді (Enerji.gov.tr, 2019). Соңғы жылда-
ры Түркияда Ресей газына деген сұраны-
стың күн өткен сайын азайып жатқанына 
қарамастан, бұл келісім екі мемлекет үшін 
жобаның стратегиялық маңызға ие екен-
дігін көрсетуде. 

Түркия Республикасы Энергетикалық 
нарықты реттеу жөніндегі агенттік (EPDK) 
тарапынан әзірленген Табиғи газ нарығы 
секторының 2018 жыл бойынша есебі-
не сай, Түркияда 2018 жылы табиғи газ 
тұтыну көлемі 49 миллиард 328 миллион 
текше метрді құраған (Epdk, 2019). 2017 
жылғы EPDK есебі бойынша бұл көр-
сеткіш 53 миллиард 857 миллион текше 
метрді құрағанын көруге болады (Epdk, 
2018). Алайда тағы да EPDK тарапынан 
берілген мәлімет бойынша 2019 жылы 
Түркияда 52 миллиард 133 миллион текше 
метр табиғи газ тұтынылады деген бол-
жам жасалуда (Haberturk, 2019). Табиғи 
газ импорты 2017 жылы 55 миллиард 249 
миллион текше метр болса, 2018 жылы 
50 миллиард 360 миллион текше метрді 
құрап, 8,85%-ға азайған (Epdk, 2019). EPDK 
есебі бойынша 2018 жылы Ресей, 46,95%-
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миллиардов 360 миллионов кубометров 
в 2018 годах (Epdk, 2019). Опять же, со-
гласно отчету УПЭР, в 2018 году Россия с 
долей 46,95% стала крупнейшим источни-
ком импорта природного газа в Турции. 
Если мы сравним эти данные с данными 
предыдущих лет, доля снизилась с 55,31% 
в 2015 году до 52,94% в 2016 и 51,93% в 
2017 годах (Epdk, 2018). Несмотря на это 
снижение, как можно понять из отчета 
Газпрома, опубликованного в мае 2019 
года, Турция – третий по величине россий-
ский потребитель природного газа после 
Германии и Италии. Можно сказать, что 
ориентация Турции на Иран и Азербайд-
жан в поисках альтернатив российскому 
газу в последние годы вызывает тревогу у 
Москвы. В этом контексте Россия возлага-
ет большие надежды на этот проект.

Сегодня поставки российского газа в 
Турцию осуществляются через газопрово-
ды «Голубой поток» и «Западная линия». 
В общем смысле ожидается, что проект 
«Турецкий поток», который планируется 
начать в декабре 2019 года, также внесет 
значительный вклад в энергоснабжение 
и безопасность. Согласно информации, 
содержащейся в отчете «Газпрома», Рос-
сия экспортировала в Турцию 29,034 мил-
лиарда кубометров в 2017 году, 23,964 
миллиарда кубометров в 2018 и 4,522 
миллиарда кубометров в первом кварта-
ле 2019 года (Газпром, 2019). Последний 
показатель составил 7,917 миллиарда ку-
бометров в том же периоде предыдуще-
го года (Рбк, 2019), и это указывает на то, 
что импорт природного газа из России в 
Турцию может еще более сократиться в 
конце года.

Фактически, причиной такого сокраще-
ния является спор по поводу цен на при-
родный газ, начавшийся между Турцией и 
Россией в 2015 году. Запрос «Газпрому» со 
стороны BOTAŞ о скидке 10,25% повлиял 
на объем поставок газа в Турцию (Eadaily, 
2018). Однако согласно сообщениям в 
прессе за 2018 год «Газпром» согласился 
вернуть 1 миллиард долларов переплаты 
за газ, поставленный в Турцию в 2015 и 
2016 годах. Следует подчеркнуть, что ре-
шение, принятое Россией три года спустя, 

дық үлеспен Түркияның табиғи газ им-
портының ең ірі қайнар көзі болған. Бұл 
көрсеткішті алдыңғы жылғы сандармен 
салыстырар болсақ, 2015 жылы 55,31%-
ды құраса, 2016 жылы 52,94% және 2017 
жылы 51,93%-дық көрсеткіш көрсетіп 
жыл сайын азайып отырған (Epdk, 2018). 
Осы көрсеткішке қарамастан, Газпромның 
2019 жылы мамыр айында жариялаған 
мәліметінен Түркия Германия мен Италия-
дан кейінгі үшінші орындағы ең ірі ресей-
лік газды тұтынушы елдің бірі болып оты-
рғанын байқауға болады. Соңғы жылдары 
Түркияның Ресей газына басқа балама із-
деу мәселесінде Иран мен Әзірбайжанға 
қарай бағыт бұруы Мәскеуді алаңдатып 
отыр деп айтуға болады. Осы тұрғыдан 
Ресейдің аталмыш жобадан күтері көп.

Қазіргі таңда Ресей тарапынан Түркияға 
«Көк ағым» және «Батыс бағыты» табиғи 
газ құбырлары бойынша газ тасымалдану-
да. 2019 жылдың желтоқсан айында іске 
қосылады деп белгіленген Түрік ағымы 
жобасы да энергиямен қамтамасыз ету 
және оның қауіпсіздігі тұрғысынан Түрки-
яға айтарлықтай үлес қосады деп күтілуде. 
Газпром мәліметтері бойынша, Ресей Түр-
кияға 2017 жылы 29,034 миллиард текше 
метр, 2018 жылы 23,964 миллиард текше 
метр және 2019 жылдың алғашқы шире-
гінде 4,522 миллиард текше метр экспорт-
таған (Газпром, 2019). Өткен жылдың сол 
кезеңінде 7,917 миллиард текше метрді 
құраған бұл көрсеткіш (Рбк, 2019) жылдың 
соңында Түркияның Ресейден табиғи газ 
импорты мөлшерінің тағы да азаяды де-
ген болжамға итермелеуде. 

Негізінен бұл азаюдың себебі ретінде 
Түркия мен Ресей арасында 2015 жылы 
басталған табиғи газ бағасы бойынша 
туған тартыстарды атап көрсетуге бола-
ды. Боташ компаниясының Газпромнан 
10,25%-дық жеңілдік сұрауы Түркияға 
жеткізілетін газ мөлшеріне біршама уақыт 
бойы әсер етті (Eadaily, 2018). Алайда 
2018 жылы баспасөздерде жарияланған 
хабарлар бойынша, Газпром 2015 және 
2016 жылдары Түркияға жеткізілген та-
биғи газ үшін Түркияның артығымен төле-
ген 1 миллиард долларын кері қайтаруға 
келіседі. Ресейдің үш жылдан кейін осы 
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учитывало существующих и потенциаль-
ных альтернативных поставщиков газа в 
Турцию. Как наглядный пример, начало 
транспортировки газа с азербайджанско-
го месторождения «Шах-Дениз-2» в Тур-
цию по Трансанатолийскому газопрово-
ду TANAP 30 июня 2018 имело большое 
значение для принятия этого решения. 
Около 1,25 миллиарда кубометров газа 
было поставлено по этому трубопроводу 
с 30 июня 2018 года до 28 февраля 2019 
года. Ожидается, что этот объем составит 
4 миллиарда кубометров к концу 2019 
года (Socar, 2019).  

Европейский Союз и Турция пытают-
ся снизить свою газовую зависимость от 
России за счет проекта TANAP и Южного 
газового коридора. Согласно данным за 
2018 год, объявленным УПЭР, в распре-
делении импорта природного газа по 
стране за Россией следуют Иран с 7,863 
миллиарда кубометров и Азербайджан 
с 7,527 миллиарда кубометров. Предсе-
датель SOCAR Turkey Energy Вагиф Алиев 
заявляет, что в следующем году Азер-
байджан может увеличить этот объем до 
12 миллиардов кубометров (Eadaily, 2019).

Поскольку главной целью России по 
экспорту природного газа является евро-
пейский рынок, вполне возможно, что к 
концу года она достигнет соглашения с 
Турцией по ценам на газ. Несмотря на то, 
что российская часть наземных и подво-
дных линий трубопровода «Турецкий по-
ток» готовы на 100%, а турецкая часть го-
това на 73,5% (Газета, 2019), также несмо-
тря на интерес со стороны таких стран, 
как Болгария и Сербия, вторая часть 
проекта по транзиту природного газа в 
Европу еще не начата. Другая причина 
того, что Россия хочет скорейшего нача-
ла функционирования проекта «Турецкий 
поток», заключается в стремлении обойти 
Украину посредством предоставления га-
зоснабжения для Европы и Турции через 
этот проект. Это может оказать сильное 
влияние на украинскую экономику и уси-
лить позицию России против этой страны.  

Проект «Турецкий поток» поможет 
Турции занять центральное положение 
на энергетических рынках региона и уве-

шешімді қабылдауы Түркияның ағымдағы 
және ықтимал газ жеткізушілерін есеп-
ке алудан туындап отырғанын атап өту 
қажет. Мұның нақты бір мысалы ретінде 
2018 жылы 30 маусымда Әзірбайжанның 
Шах Дениз-2 кенішінен Транс Анадолы та-
биғи газ құбыры (TANAP) арқылы Түрки-
яға газ тасымалының басталуы үлкен рөл 
атқарды. TANAP газ құбыры арқылы 2018 
жылдың 30маусымынан 2019 жылдың 28 
қаңтарына дейін шамамен 1,25 миллиард 
текше метр газ тасымалданған. Бұл көр-
сеткішті үстіміздегі  жылдың соңына дейін 
4 миллиард текше метрге дейін жеткізу 
жоспарлануда (Socar, 2019).

TANAP және Оңтүстік газ дәлізі жо-
басы аясында Еуропа Одағы мен Түркия 
Ресейдің газына деген тәуелділікті азай-
туға тырысуда. EPDK агенттігінің мәліметі 
бойынша 2018 жылғы көрсеткіштерде 
Түркияның табиғи газ импортында Ресей-
ден кейін 7,863 миллиард текше метрмен 
Иран және 7,527 миллиард текше метр-
мен Әзірбайжан орналасқан. SOCAR Түр-
кия энергетика Басқарма кеңесі төрағасы 
Вагиф Алиевке қарағанда, Әзірбайжан 
бұл көрсеткішті алдағы жыл ішінде 12 
миллиард текше метрге жеткізуі мүмкін 
(Eadaily, 2019). 

Ресейдің табиғи газ экспорты бойын-
ша негізгі мақсат еткен бағыты Еуропа 
нарығы болғандықтан табиғи газ баға-
сы бойынша Түркиямен жылдың соңына 
дейін бір келісімге баруы әбден мүмкін. 
Бірақ қанша дегенмен, Түрік ағымы газ 
құбырының Ресей тарапында теңіз және 
құрлық бөлігінің 100%, Түркия тарапы 
73,5% дайын болғанымен (Газета, 2019), 
сондай-ақ, Болгария мен Сербия сияқты 
елдердің де қызығушылық танытуына 
қарамастан, жобаның Еуропаға газ тасы-
малын жүзеге асыратын екінші бөлігіне 
қатысты нақты бір жұмыстар әлі бастал-
мады. Ресейдің Түрік ағымы жобасының 
тез арада іске қосылуын қалауының тағы 
бір себебі – Түркияға және Еуропаға атал-
мыш жоба арқылы газ жеткізіп, Украина-
ны тысқары қалдыру. Бұл жағдай Украина 
экономикасына айтарлықтай әсер етіп, 
Ресейдің осы елдің алдындағы мәртебесін 
күшейтуі мүмкін. 
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Түрік ағымы жобасы Түркияның ай-
мақтағы энергетика нарығында маңызды 
орталық болуына және газ бағасына әсер 
ету мүмкіндігінің артуына көмегін тигізеді. 
Сонымен қатар бұл жоба Түркияға Ресей-
ден тікелей газ тасымалын қамтамасыз 
етіп, елдің басқа транзит мемлекеттерге 
деген тәуелділігінен біршама құтқарады. 
Қысқаша айтқанда, Түрік ағымы табиғи газ 
құбыры жобасы көптеген қырымен Еура-
зиядағы стратегиялық балансқа әсерін ти-
гізеді.
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личить шансы воздействия на цены на газ. 
С другой стороны, обеспечивая прямой 
транзит природного газа из России в Тур-
цию, данный проект снимет зависимость 
России от других транзитных стран. В за-
ключение проект газопровода «Турецкий 
поток» будет влиять на стратегический 
баланс в Евразии во многих аспектах.  
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Канат Маханов*

Сентябрь 2019 года был отмечен 
важным событием в мировой нефтя-
ной отрасли, когда нефтегазовые акции, 
выставленные на S&P 500, упали до ре-
кордно низкой отметки с далекого 1979 
года.  ExxonMobil, которая является од-
ним из нефтяных гигантов, сбросил цену 
на верхние десять акций S&P 500 впер-
вые за девять десятков лет (Siblisresearch.
com, 2019). В целом, можно наблюдать, 
что нефтяные компании понемногу теря-
ют свои позиции в пользу акций отрасли 
высоких технологий. Так, за последние 
пять лет акции пяти крупнейших компа-
ний в сфере информационных техноло-
гий Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft 
и Amazon составили 30% прибыли S&P 
500 (Cnbc, 2019). В первой половине 2009 
года доходность акций энергетического 
сектора составила лишь 13,1%, что ниже 
всех оставшихся 11 отраслей, кроме здра-
воохранения, а в течение последних 12 
лет они трижды попадали в конец списка 
(Novelinvestor.com, 2019). 

Текущий убывающий цикл энергетиче-
ского сектора длится с 2008 года и показы-
вает признаки дальнейшего падения. По-
хожие тенденции сектора присутствуют в 
других индексах, таких как NASDAQ, Dow 
Jones и Russell 2000 (Indexes.nasdaqomx.
com, 2019). Однако важно иметь в виду, 
что цены на нефть и фондовые рынки 
гораздо более чувствительны к очень 
краткосрочным факторам и событиям, и, 
как правило, не так быстро реагируют на 
долгосрочные прогнозы и обнадеживаю-
щие данные о прогнозах спроса и пред-
ложения. Вместо этого фондовые рынки в 
основном отражают усиленные ожидания 
и реакцию инвесторов на текущие и бли-

2019 жылдың қыркүйек айында S&P 
500 индексінде мұнай-газ компанияла-
ры акциялары 1979 жылдан бері 40 жыл 
ішінде ең төмен деңгейге түсті және бұл 
әлемдік мұнай өнеркәсібінде маңызды 
бетбұрыс кезеңі болды. Ірі мұнай компа-
нияларының бірі болып табылатын Exxon 
Mobil тоғыз жылда алғаш рет S&P 500 
тізіміндегі алғашқы ондықтан шығып қал-
ды (siblisresearch.com, 2019). Жалпы алған-
да, жоғары технологиялық компаниялар-
дың акцияларының көтерілуіне байланы-
сты мұнай компанияларының біртіндеп өз 
позицияларын жоғалтып келе жатқанын 
байқаймыз. Осылайша, соңғы бес жылда 
Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft және 
Amazon сияқты бес ірі ақпараттық техно-
логиялар компаниясының акциялары S&P 
500 түсімдерінің 30%-ын құрады (Cnbc, 
2019). 2019 жылдың бірінші жартысын-
да энергетикалық сектордағы компания-
лардың акцияларынан келген табыс бар 
болғаны 13,1%-ды құрады, бұл денсаулық 
сақтау саласынан басқа 11 сектордың көр-
сеткіштерінен біршама азырақ және соңғы 
12 жыл ішінде үш рет тізімнің ең соңына 
сырғыды (Novelinvestor.com, 2019).

2008 жылдан бері жалғасып келе 
жатқан энергетика саласының акцияла-
рындағы төмендеу үрдісі бұл көрсеткіштің 
одан әрі де төмендей беретінін көрсетеді. 
Дәл осындай үрдістерді NASDAQ, Dow 
Jones және Russell 2000 сияқты басқа ин-
декстерден де байқауға болады (Indexes.
nasdaqomx.com, 2019). Алайда, мұнай 
бағасы мен қор нарығы қысқа мерзімді 
факторлар мен оқиғаларға анағұрлым 
сезімтал екенін және ұзақ мерзімді бол-
жамдарға, сондай-ақ сұраныс пен ұсыны-
стың болжамдары туралы нақты дерек-
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жайшие события.
Одним из факторов, действительно 

оказывающих понижательное давление 
на рынок нефти, является продолжающа-
яся торговая война между США и Китаем, 
которые являются крупными игроками на 
мировом нефтяном рынке и отвечают за 
пятую часть мирового нефтяного предло-
жения и 38% общего спроса (Opec, 2017). 
Политическая напряженность в США, 
постоянное давление на рынок ископа-
емого топлива и растущие опасения по 
проблемам экологии также вынуждают 
инвесторов терять веру в традиционную 
энергетику. Однако важно признать, что 
текущий снижающийся цикл нефтяной 
отрасли длится достаточно долго и на-
чался задолго до текущих геополитиче-
ских разногласий, вызванных торговой 
войной между США и Китаем и другими 
событиями. Хотя текущее снижение акций 
энергетической отрасли может оказаться 
кратковременным качком, вызванным 
низкими ценами на нефть, относительное 
замедление акций традиционной нефтя-
ной отрасли на фоне практически всех 
других отраслей на протяжении более 
десяти лет дает еще больше причин для 
дальнейшего продолжения процесса.  

С другой стороны, необходимо при-
знать, что волатильность вокруг нефтяной 
отрасли не является адекватным отраже-
нием реальной ситуации на рынке нефти. 
Фундаментальные факторы рынка, такие 
как предложение, спрос  и объем запасов 
не способны показать быстрых измене-
ний, поскольку они состоят из бесчис-
ленного множества предопределенных 
факторов. Таким образом, прогнозы на 
базе реальных данных показывают, что 
предложение на рынке нефти будет расти 
в средне и долгосрочной перспективе. В 
частности, оно, похоже, вырастет с теку-
щих 101 миллиона баррелей в день до 
107,6 к 2030 году и достигнет 111,3 в 2040 
году (Opec, 2017). Самым значительным 
фактором изменения предложения в кра-
ткосрочной перспективе является резкий 
рост производства в США, который дол-
жен достичь пика к 2025 году. Возможный 
рост предложения ожидается из стран 

терге тез жауап бермейтінін есте ұстаған 
жөн. Керісінше, қор нарығы көбінесе 
инвесторлардың үміттері мен ағымдағы 
және жақын болашақтағы оқиғаларға ре-
акциясын көрсетеді.

Мұнай нарығының төмендеу үрдісін ту-
дыратын факторлардың бірі АҚШ пен Қы-
тай арасында жалғасып келе жатқан сау-
да соғысы деуге болады. Әлемдік мұнай 
нарығының негізгі акторлары саналатын 
бұл екі ел әлемдік мұнай жеткізілімінің 
бестен бір бөлігін және мұнайға сұраны-
стың жалпы көлемінің 38%-ын құрайды 
(Opec, 2017). АҚШ-тағы ішкі саяси шие-
леністер, қазба отындарға тұрақты түр-
де қысым көрсетілуі және белең алып 
жатқан экологиялық мәселелер инве-
сторлардың дәстүрлі энергетикалық сек-
торға деген сенімдерін жоғалтуына әкеп 
соғып отыр. Алайда, мұнай секторының 
қазіргі бәсеңдеу үрдісі АҚШ-Қытай сауда 
соғысы және басқа да оқиғалардың сал-
дарынан туындаған геосаяси толқулардан 
әлдеқайда бұрын басталған ұзақ үдеріс 
екенін мойындау қажет. Қазіргі уақытта 
энергетикалық компаниялардың акци-
яларының төмендеуі мұнай бағасының 
әсерімен қысқа мерзімді серпіліс болуы 
мүмкін. Дегенмен дәстүрлі мұнай секто-
рындағы акциялардың он жылдан астам 
уақыт бойы басқа секторларға қарағанда 
төмендеуі бұл үдеріс болашақта да жалға-
сады деп пайымдауға негіз береді.

Екінші жағынан, мұнай индустриясын-
дағы құбылмалылық мұнай нарығындағы 
нақты жағдайды жеткілікті дәрежеде көр-
сетпейтінін мойындауымыз керек. Көбіне-
се алдын ала анықталатын ұсыныс, сұра-
ныс және акциялардың көлемі сияқты на-
рықтың негізгі факторлары жедел өзгері-
стерді көрсете алмайды. Осылайша, нақты 
мәліметтерге негізделген болжамдар орта 
мерзімді және ұзақ мерзімді перспектива-
да мұнай нарығында ұсыныстың артатын-
дығын көрсетеді. Атап айтқанда, мұнай 
жеткізілімі тәулігіне 101 млн. баррельден  
2030 жылға қарай тәулігіне 107,6 млн. 
баррельге дейін және 2040 жылы тәулігіне 
111,3 млн. баррельге дейін жетуі мүмкін 
(Opec, 2017). Қысқа мерзімді перспекти-
вада мұнайға деген ұсыныстың өзгеруінің 
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ОПЕК. 
Что касается глобального спроса, его 

рост остается стабильным, хотя темпы 
роста постепенно снижаются. Ожидается, 
что мировое предложение нефти про-
должит расти в течение следующей пары 
десятилетий наряду с общемировым ос-
новным спросом на первичную энергию. 
Хотя нефть представляет вторые самые 
медленные прогнозы роста спроса по-
сле угля и возобновляемых источников 
энергии, являющихся ведущим источни-
ком энергии с точки зрения прогнози-
руемого роста спроса, спрос на нефть, 
вероятно, останется положительным в те-
чение следующих двух десятилетий. В на-
стоящее время нефть является наиболее 
распространенным источником топлива, 
на долю которого приходится почти 31% 
мировых запасов топлива, тогда как доля 
возобновляемых источников энергии 
составляет всего 2,2%. Ожидается, что к 
2040 году этот показатель для нефти сни-
зится до 27,1%, а доля возобновляемых 
источников энергии более чем удвоится 
и достигнет 5,4% (Opec, 2017). Следова-
тельно, прогнозы показывают, что даже 
через два десятилетия нефть, вероятно, 
сохранит свои лидирующие позиции на 
топливном рынке, составив более чет-
верти рынка. Основными факторами, 
стимулирующими спрос, являются безу-
держная демография в развивающихся 
странах, рост их ВВП, рост числа транс-
портных средств в большинстве частей 
мира, а также ограниченная способность 
большинства стран принять новые эколо-
гические стандарты.

Хотя поведение рынка энергетики 
носит циклический характер, текущее 
снижение нефтяной промышленности 
представляет собой важный показатель 
смены восприятия традиционного энер-
гетического сектора и, в частности, нефтя-
ной отрасли. Реальные прогнозы рынка 
нефти не дают повода ожидать крупных 
изменений со стороны спроса или пред-
ложения в кратко- и среднесрочной пер-
спективе. Следовательно, нет причин 
ожидать коллапса традиционного энер-
гетического сектора. Однако очень важно 

ең маңызды факторы – 2025 жылға қарай 
АҚШ-та өндіріс көлемінің өсуі (Energyintel.
com, 2019). Бұған қоса, ОПЕК елдерінен 
жеткізілімнің артуы күтіледі.

Әлемдік мұнайға деген сұранысқа ке-
летін болсақ, оның өсу қарқыны біртіндеп 
баяулап жатқанымен, жалпы алғанда өсуі 
тұрақты болып қалуда. Бастапқы энергия 
ресурстарына деген сұраныспен қатар, 
мұнайға жаһандық сұраныстың артуы 
келесі онжылдықтарда жалғасады деп 
күтілуде. Сұраныстың артуына қатысты 
болжамдарға сәйкес, мұнайға деген сұра-
ныс көмірден кейінгі екінші төмен өсімге 
ие, ал жаңартылатын энергия көздері 
сұраныстың болжамды артуы жағынан 
жетекші энергия көзі болып табылады. 
Десе де, мұнайға деген сұраныс алдағы 
жиырма жылда оң болып қалуы мүмкін. 
Қазіргі уақытта ең көп таралған отын көзі 
болып табылатын мұнай әлемдік отын-
ның 31%-ын құрайды, ал жаңартылатын 
энергия бар болғаны 2,2%-ын құрайды. 
2040 жылға қарай мұнайдың бұл көр-
сеткіші 27,1%-ға дейін төмендейді және 
жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 
екі еседен астамға артып, 5,4%-ды құрай-
ды деп күтілуде (Opec, 2017). Осылайша, 
болжамдар көрсетіп отырғандай, алдағы 
жиырма жылда мұнай әлі де отын на-
рығының төрттен бір бөлігін құрап, же-
текші позицияда қалмақ. Сұранысқа әсер 
ететін негізгі факторлар ретінде дамушы 
елдердің қарқынды өсіп келе жатқан де-
мографиясын, олардың ЖІӨ өсуін, әлем 
бойынша көлік құралдарының көбеюін, 
сонымен қатар көптеген елдердің жаңа 
экологиялық стандарттарға бейімделу 
мүмкіндігінің шектеулі болуын атап көрсе-
туге болады.

Энергетикалық нарық циклдық си-
патқа ие болса да, мұнай өнеркәсібінің 
қазіргі бәсеңдеуі дәстүрлі энергетикалық 
секторға, әсіресе мұнай өнеркәсібіне де-
ген көзқарастың өзгергендігінің айқын 
көрінісі болып табылады. Мұнай нарығы-
на қатысты болжамдар қысқа мерзімді 
және орта мерзімді перспективада на-
рықтың сұраныс пен ұсыныс жағында 
түбегейлі өзгерістер орын алатыны тура-
лы деректер ұсынбайды. Демек, дәстүрлі 
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отметить, что рынок нефти быстро теряет 
свою привлекательность для инвестиций, 
по мере того, как новые высокотехноло-
гичные и наукоемкие отрасли начинают 
лидировать с точки зрения доходности 
инвестиций. Этот факт следует учитывать 
как предупреждающий сигнал для стран, 
которые сильно полагаются на нефтяную 
промышленность, поскольку в этих усло-
виях нефтяная отрасль более не является 
раем для инвесторов, а для привлечения 
инвестиций потребуется больше усилий.  
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РОЛЬ СИНЬЦЗЯНЯ В ИНИЦИАТИВЕ ВОЗДУШНОГО 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ КИТАЯ

ҚЫТАЙДЫҢ ӘУЕ ЖІБЕК ЖОЛЫ БАСТАМАСЫНДА 
ШЫҢЖАҢНЫҢ РӨЛІ

Омирбек Канай*

Недавнее обострение геополитиче-
ской, геоэкономической и военной кон-
фронтации в мировом и региональном 
масштабах наряду с усилением мирового 
и регионального экономического кри-
зиса оказало негативное воздействие на 
экономику Китая, которая на протяжении 
многих лет показывала высокие темпы 
роста, и привело к снижению объемов 
китайского экспорта и иностранных инве-
стиций в страну. Поэтому удовлетворение 
спроса Китая на энергоносители и созда-
ние доступа к иностранным рынкам нахо-
дятся в числе наиболее важных вопросов, 
вызывающих обеспокоенность Пекина. 

Для решения экономических и страте-
гических проблем, стоящих перед Китаем, 
Пекин счел необходимым разработать 
новые стратегии  геоэкономической и 
геополитической значимости. В данном 
контексте в 2013 китайское правительство 
запустило проект «Пояс и путь» (БРИ), в 
который входят стратегии «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» и «Морской 
шелковый путь 21го века». Основной це-
лью данного проекта является обеспече-
ние доступа Китая к природным ресурсам 
и зарубежным рынкам, при этом поддер-
живая стабильный рост экономики и бла-
гоприятный баланс во внешней политике. 
Кроме того, Китай ставит целью усиление 
своей мягкой силы посредством усиления 
своего экономического и политического 
влияния на глобальном и региональном 
уровнях. В рамках проекта БРИ Пекин 
стремится развивать торговлю товарами 
и услугами между Китаем и Южной Азией, 
Центральной Азией, Ближним Востоком, 
Западной Азией, Африкой и Европой че-
рез сушу и море. Кроме того, Китай при-

Соңғы жылдары әлемдегі жаһандық 
және аймақтық геосаяси, геоэкономи-
калық және әскери бәсекелестіктің ши-
еленісуі мен жаһандық және аймақтық 
экономикалық дағдарыстардың тереңде-
уі ұзақ жылдар бойы жоғары қарқынмен 
дамып келе жатқан Қытай экономикасына 
теріс әсерін тигізіп, Қытайдың экспорты 
мен елге құйылған шетел инвестицияла-
рының азаюына алып келді. Осыған бай-
ланысты, Қытайдың барған сайын артып 
келе жатқан энергия тұтынуының үздіксіз 
қамтамасыз етілуі мен сыртқы нарықтарға 
қол жеткізу мүмкіндігі Пекин үшін алаңда-
ушылық тудыратын маңызды мәселе-
лердің бірі болып отыр.

Қытай дүп келіп отырған осы эконо-
микалық және стратегиялық мәселелерді 
шешу үшін ресми Пекин геоэкономи-
калық және геосаяси маңызға ие жаңа 
стратегиялар әзірлеу қажеттілігін сезін-
ді. Осыған орай, Қытай билігі 2013 жылы 
«Жібек жолы экономикалық белдеуі» 
және  «XXI ғасыр Теңіз Жібек жолы» стра-
тегияларын қамтыған «Белдеу және жол» 
бастамасын алға қойды. Бұл бастаманың 
негізгі мақсаты Қытайдың табиғи ресур-
стар мен сыртқы нарықтарға қол жеткізуін 
қамтамасыз ету және тұрақты экономика-
лық өсімді сақтап, сыртқы саясатын ұтым-
ды тепе-теңдікке жеткізу болып табылады. 
Сонымен қатар, Қытай билігі өзінің ай-
мақтық және жаһандық деңгейдегі эко-
номикалық және саяси ықпалын нығайту 
арқылы өзінің жұмсақ күшін арттыруды 
мақсат етуде. «Белдеу және жол» бастама-
сы аясында Қытай мен Оңтүстік Азия, Ор-
талық Азия, Таяу Шығыс, Батыс Азия, Аф-
рика және Еуропа елдері арасында құр-
лық және теңіз жолдары арқылы тауарлар 
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дает особое значение воздушным сооб-
щениям и стремится создать воздушный 
Шелковый путь. 

Особое географическое положение 
Синьцзян-Уйгурского автономного райо-
на (СУАР), который расположен на севе-
ро-западе страны и имеет общую границу 
с восемью странами, играет важную роль 
в проекте Китая «Воздушный шелковый 
путь». В этом контексте, в частности, Ки-
тай стремится превратить расположен-
ный в СУАР город Кашгар в региональ-
ный логистический центр по воздушным 
перевозкам. Существует несколько при-
чин того, почему Китай делает ставку на 
Кашгар в проекте «Воздушный Шелковый 
путь». Прежде всего, Кашгар занимает 
особое место в китайской политике эко-
номического развития СУАР. Так, начиная 
с 2009 года, Пекин активно инвестирует 
в транспортную инфраструктуру Хоргоса 
на севере Синьцзяна и Кашгара на юге 
Синьцзяна в целях поддержки внешней 
торговли, основанной на экономическом 
развитии СУАР. Создание Кашгарской осо-
бой экономической зоны после 2010 года 
и развитие национальных и международ-
ных автомобильных и железнодорожных 
сетей, связанных с Кашгаром, наряду с 
обновлением базовой инфраструктуры 
Кашгарского международного аэропорта 
создали благоприятные условия для пре-
вращения Кашгара в важный центр авиа-
перевозок. С другой стороны, в Кашгаре 
также начинаются проекты строитель-
ства автомагистралей и железных дорог, 
простирающихся от Синьцзяна до паки-
станского порта Гвадар, которые фор-
мируют транспортную инфраструктуру 
Китайско-Пакистанского экономического 
коридора (КПЭК). Кроме того, железная 
дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, со-
единяющая Китай с Центральной Азией, 
согласно плану, также возьмет начало в 
Кашгаре, пройдет через пограничный пе-
реход Иркештам между Китаем и Кыргыз-
станом и через кыргызский район Карасу 
дойдет до города Андижан в Узбекистане. 
Тот факт, что Кашгар, имеющий большое 
значение как для экономического разви-
тия СУАР, так и для международных эко-

мен қызмет айналымын қамтамасыз етуді 
көздеген Пекин, сондай-ақ, әуе жолы та-
сымалына да ерекше басымдылық беріп, 
Әуе Жібек жолын қалыптастыруға күш са-
луда.

Қытайдың солтүстік-батысында орна-
ласқан және сегіз мемлекетпен шекара-
ласатын Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 
районының (қысқаша Шыңжаң) ерекше 
географиялық орналасуы Қытайдың Әуе 
Жібек жолы бастамасында өте маңызды 
орын алады. Осыған байланысты Қытай, 
әсіресе, Шыңжаңдағы Қашқар қаласын 
әуе жолы тасымалы саласында өңірде-
гі халықаралық логистикалық орталыққа 
айналдыруды көздейді. Қытайдың «Әуе 
Жібек жолы бастамасында Қашқарға ба-
сымдылық беруінің бірнеше себептері 
бар екенін айта кеткен жөн. Ең алдымен, 
Қашқар Қытайдың Шыңжаңды эконо-
микалық дамыту саясатында маңызды 
орынға ие. Өйткені, ресми Пекин  2009 
жылдан бері Шыңжаңның сыртқы сауда-
ны негіз еткен экономикалық дамуы үшін 
солтүстік Шыңжаңда Қорғастың  және 
оңтүстік Шыңжаңда Қашқардың көлік ин-
фрақұрылымына қомақты қаржы салып 
келеді. 2010 жылдан кейін Қашқар ар-
найы экономикалық аймағының құрылуы 
мен Қашқарға жалғасатын ұлттық және 
халықаралық автожолдар мен теміржол 
желілерінің дамытылуымен қатар, Қашқар 
халықаралық әуежайының негізгі ин-
фрақұрылымының жаңартылуы Қашқар-
дың әуе тасымалдары тұрғысынан маңы-
зды орталыққа айналуына тиімді орта 
қалыптастырды. Тағы бір жағынан, Қы-
тай-Пәкістан экономикалық дәлізі (ҚПЭД) 
шеңберіндегі көлік инфрақұрылымы 
ретінде Шыңжаңнан Пәкістанның Гвадар 
портына дейін жалғасатын автожол және 
теміржол жобалары да Қашқардан баста-
лады. Бұдан сырт, Қытай мен Орталық 
Азияны бір-бірімен байланыстыратын 
Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан теміржо-
лы да Қашқардан басталып, Қытай-Қы-
рғызстан арасындағы Иркештам шекара 
өткелінен өтіп Қырғызстанның Қарасу 
ауданы арқылы Өзбекстанның Әндіжан 
қаласына дейін жалғасатын болады. Әрі 
Шыңжаңның экономикалық дамуы үшін, 
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номических и транспортных коридоров 
Китая, имеет особое значение в инициа-
тиве «Воздушный шелковый путь», безус-
ловно, обусловлен его особым географи-
ческим преимуществом. Расположенный 
на перекрестке средних и южных марш-
рутов древнего Шелкового пути, Кашгар 
на сегодняшний день является основным 
транзитным хабом между Китаем и Цен-
тральной Азией, Южной Азией и Запад-
ной Азией. 

На основе идеи создания воздушного 
Шелкового пути через Кашгар в рамках 
БРИ, в 2014 году на повестку дня был вы-
несен план строительства экономической 
зоны аэропорта Кашгар. Согласно плану 
долгосрочного развития, состоящему из 
трех основных этапов (2015-2025, 2026-
2035, 2036-2050), ожидается, что эконо-
мическая зона Кашгарского аэропорта 
таких как традиционная авиаиндустрия, 
авиаперевозки, воздушный туризм, авиа-
ционная безопасность, гражданская ави-
ация, авиаторговля, аэрокосмическая тех-
ника и авиационные выставки (Ма, 2015). 
Создание экономической зоны аэропорта 
Кашгар оказывает позитивное влияние на 
формирование воздушного Шелкового 
пути, пролегающего через Кашгар.   

Кроме того, благодаря запуску прямых 
рейсов в Кашгар из крупных городов Ки-
тая, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу 
и Чжэнчжоу, а также из Гонконга и ряда 
стран, были предприняты важные шаги 
по созданию Воздушного шелкового пути 
через Кашгар. Например, прямые рейсы в 
Кашгар были впервые открыты из столи-
цы Пакистана Исламабада в августе 2013 
года, затем из Шарджи, третьего по ве-
личине города ОАЭ, в декабре 2015 года, 
и из Бишкека, столицы Кыргызстана, в 
сентябре 2016 года (Gov.cn, 2013; Seeniun 
Media, 2015; Ifeng, 2016).

С 2013 года инфраструктурные объек-
ты Кашгарского международного аэро-
порта постоянно обновлялись, а в 2017 
году был осуществлен проект расшире-
ния стоимостью более 3,5 миллиарда юа-
ней (около 552,39 миллиона долларов) 
(Ifeng, 2016). Благодаря этим мероприяти-
ям Кашгарский международный аэропорт 

әрі Қытайдың халықаралық экономика-
лық және транспорттық дәліздері үшін өте 
маңызды болып табылатын Қашқардың 
Әуе Жібек жолы бастамасында да басты 
орынға шығуы, әрине, Қашқардың ерек-
ше географиялық артықшылығына бай-
ланысты. Ежелгі Жібек жолының ортаңғы 
және оңтүстік бағыттарының қиылысында 
орналасқан Қашқар Қытай мен Орталық 
Азия, Оңтүстік Азия және Батыс Азия ара-
сындағы маңызды транзит хабы болып 
табылады.

«Белдеу және жол» бастамасы аясын-
да Қашқар арқылы Әуе Жібек жолын құру 
идеясы негізінде, 2014 жылы Қашқар әуе-
жайы экономикалық аймағы жоспары күн 
тәртібіне шықты. Үш негізгі кезеңге бөлі-
нетін (2015-2025, 2026-2035, 2036-2050) 
ұзақ мерзімді даму жоспары бойынша, 
Қашқар әуежайы экономикалық аймағы 
дәстүрлі аэроғарыштық өнеркәсіп, әуе 
тасымалы, әуе туризмі, авиациялық қа-
уіпсіздік, азаматтық авиация, әуе жолы са-
удасы, авиация және ғарыш технология-
лары мен авиациялық көрмелер қатарлы 
сегіз негізгі салада қызмет көрсетеді деп 
күтілуде (Ма, 2015). Қашқар әуежайы эко-
номикалық аймағының құрылуы, Қашқар 
арқылы Әуе Жібек жолының қалыптасуы-
на оң ықпал етті.

Сондай-ақ, Қытайдың Пекин, Шанхай, 
Гуанжоу және Жынжоу сияқты үлкен қа-
лаларынан мен Гонконгтан, сондай-ақ, 
бірқатар елдерден Қашқарға тікелей әуе 
рейстері ашылып, Қашқар арқылы Әуе 
Жібек жолының қалыптастыру бағытында 
маңызды қадамдар жасалды. Мысалы, ең 
алдымен 2013 жылы тамызда Пәкістан-
ның астанасы Исламабадтан, 2015 жылы  
желтоқсанда Біріккен Араб әмірліктерінің 
үшінші ірі қаласы Шарикадан және 2016 
жылы қыркүйекте Қырғызстан астанасы 
Бішкектен Қашқарға тікелей әуе рейстері 
жүзеге асырылды (Gov.cn, 2013; Seeniun 
Media, 2015; Ifeng, 2016). 

2013 жылдан бастап Қашқар халықа-
ралық әуежайының инфрақұрылымы 
үнемі жаңартылып, 2017 жылы 3,5 млрд. 
юаннан (шамамен 552,39 млн. доллар) 
астам инвестициямен әуежайды кеңейту 
жобасы атқарылды (Ifeng, 2016). Осының 



236

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

стал вторым по величине аэропортом в 
СУАР. Например, в 2013 году годовой пас-
сажиропоток Кашгарского международ-
ного аэропорта составил 1,15 миллиона 
человек, а годовой грузооборот – 6,281 
тонн, в 2015 году – 1,73  миллиона и 6,655 
тонн соответственно, а в 2017 году коли-
чество пассажиров в год достигло 2,05 
миллиона и объем груза составил 7,718 
тонн (China.org.cn, 2014; Kashi.gov.cn, 2016; 
Carnoc, 2018). В 2018 году годовой обо-
рот пассажиров и грузов в Кашгарском 
международном аэропорту составил 2,06 
миллиона и 8,225 тысяч тонн, увеличив-
шись на 0,6% и 6,6% соответственно по 
сравнению с предыдущим годом (Carnoc, 
2019). Ожидается, что к 2025 году годовой 
оборот пассажиров и грузов в междуна-
родном аэропорту Кашгара достигнет 5 
миллионов и 60 тысяч тонн соответствен-
но (Ifeng, 2016). 

В дополнение к расширению междуна-
родного аэропорта Кашгар, Пекин, кото-
рый стремится сделать префектуру Каш-
гар, где расположен аэропорт, центром 
всех воздушных перевозок СУАР, решил 
построить новые аэропорты в городах 
префектуры Яркент, Ташкурган и Томшук, 
начиная с 2014 года. Аэропорт Яркент, 
строительство которого потребовало 601 
миллиона юаней (около 89,70 миллиона 
долларов), был запущен в ноябре 2017 
года (CCAonline, 2017). Аэропорт Томшук-
Танванчен, строительство которого обо-
шлось в 631 миллион юаней (около 94,18 
миллиона долларов), начал свою работу в 
декабре 2018 года (Xinhua, 2018). Со стро-
ительством новых аэропортов префекту-
ра Кашгар стала префектурой с наиболь-
шим количеством аэропортов в СУАР. 

В то время как значимость Кашгара в 
китайском проекте воздушного Шелко-
вого пути растет день за днем, особое 
значение также придается инфраструкту-
ре авиаперевозок всего СУАР. Например, 
согласно китайскому плану 13-й пяти-
летки, с 2016 по 2020 год будет инвести-
рован в общей сложности 51 миллиард 
юаней (около 7,61 миллиарда долларов) 
в инфраструктуру воздушного транспор-
та Синьцзяна.  В 2017 году в проекты, 

арқасында Қашқар халықаралық әуежайы 
Шыңжаңдағы екінші ірі әуежайға айнал-
ды. Мысалы, 2013 жылы Қашқар халықа-
ралық әуежайының жылдық жолаушы 
саны 1,15 млн. және жылдық жүк тасыма-
лы 6,281 тонна, 2015 жылы жылдық жо-
лаушы саны 1,73 млн. және жылдық жүк 
тасымалы 6,655 тонна болса, 2017 жылы 
жылдық жолаушы саны 2,05 млн. және 
жылдық жүк тасымалы 7,718 тоннаға жет-
ті (China.org.cn, 2014; Kashi.gov.cn, 2016; 
Сarnoc, 2018). Ал, 2018 жылы Қашқар 
халықаралық әуежайының жылдық жо-
лаушы саны 2,06 млн. және жылдық жүк 
тасымалы 8,225 тоннаға жетіп,  2017 жыл-
мен салыстырғанда жеке-жеке 0,6% және 
6,6%-ға артты (Carnoc, 2019). 2025 жылы 
Қашқар халықаралық әуежайының жыл-
дық жолаушы саны 5 миллионға және 
жылдық жүк тасымалы 60 мың тоннаға 
жетеді деп күтілуде (Ifeng, 2016).

Қашқар халықаралық әуежай орна-
ласқан Қашқар аймағын тұтас Шыңжаң-
ның әуе жолы тасымалының орталығына 
айналдыруды көздеген Пекин, Қашқар ха-
лықаралық әуежайын кеңейтумен қатар, 
2014 жылдан бастап Қашқар аймағында 
жаңадан Яркент, Ташкурган және Тұмшук 
әуежайын салу туралы шешім қабылдады. 
Жалпы 601 млн. юан  (шамамен 89,70 млн. 
доллар) қаржымен басталған Яркент әуе-
жайы 2017 жылдың қараша айында іске 
қосылды (CCAonline, 2017). 631 млн. юан 
(шамамен 94,18 млн. доллар) қаржымен 
салынған Тұмшук әуежайы 2018 жыл-
дың желтоқсанында ашылды (Xinhua, 
2018). Жаңа әуежайлар салынғаннан кей-
ін Қашқар аймағы Шыңжаңдағы әуежай 
саны ең көп аймаққа айналды.

Қытайдың Әуе Жібек жолы бастама-
сында Қашқардың маңыздылығы күн 
сайын ара түсіп, жалпы Шыңжаңның да 
әуе жолы инфрақұрылымына ерекше 
мән берілуде. Мысалы, Қытайдың 13-
ші Бесжылдық даму жоспарына сәйкес, 
2016-2020 жылдары аралығында Шың-
жаңның әуе жолы инфрақұрылымына 
жалпы 51 млрд. юан (шамамен 7,61 млрд. 
доллар) инвестиция салу жоспарланған. 
2017 жылы Шыңжаңның әуежай жоба-
ларына жалпы 14,4 млрд. юан (шамамен  
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2,15 млрд. доллар) инвестиция салынды 
(Xjkpx.gov.cn, 2017). Ал, 2018 жылы тек 
Үрімші халықаралық әуежайын дамыту 
жобасына ғана 42,11 млрд. юан (шамамен 
6,29 млрд. доллар) инвестиция салынды 
(Xinhua, 2018). Қазіргі уақытта Шыңжаңда 
жалпы 21 әуежай бар болып, олардың 
6-ында кеңейту және жаңарту жобалары 
жүргізіліп жатыр. Жаңадан 9 әуежайдың 
құрылысы басталып, 2025 жылы Шың-
жаңдағы әуежайлардың саны жалпы 33-
ке жететін болады. Осылайша Шыңжаң 
Қытайдағы әуежайлар ең көп орналасқан 
өңір болмақ.

Қысқаша айтқанда, Қытайдың соңғы 
жылдары үлкен күш салған Әуе Жібек 
жолы бастамасында Шыңжаңның маңы-
зының арта түскенін және осы тұрғыда 
маңызды рөл атқара беретінін айтуға бо-
лады. Сонымен қатар, Пекиннің Әуе Жібек 
жолы бастамасы аясында Шыңжаңның 
әуе жолы инфрақұрылымына қомақты 
инвестиция салуы, аймақтың экономи-
калық және әлеуметтік дамуына оң әсер 
ететіні де даусыз. Алайда, соңғы бірнеше 
жылда ресми Пекиннің Шыңжаңдағы қа-
уіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз 
ету бағытында қатаң шаралар қабылда-
уға кірісуі, аймақтағы әуе тасымалдарына 
кері әсерін тигізуі мүмкін. Осы себепті Әуе 
Жібек жолы бастамасында Шыңжаңның 
рөлін тіпті де тиімді артыру үшін Қытай 
билігі аймақтың барған сайын нашар-
лаған әлеуметтік және экономикалық 
жағдайын жақсартуға көңіл бөлуі тиіс.
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связанные с аэропортами СУАР, было 
инвестировано в общей сложности 14,4 
миллиарда юаней (около 2,15 миллиар-
да долларов) (Xjkpx.gov.cn, 2017). В 2018 
году на проект развития международного 
аэропорта Урумчи было выделено 42,11 
миллиарда юаней (около 6,29 миллиарда 
долларов) (Xinhua, 2018). На данный мо-
мент в СУАР действует 21 аэропорт, шесть 
из которых расширяются и обновляются. 
Ведется строительство новых девяти аэ-
ропортов, и суммарное число аэропор-
тов в Синьцзяне должно достичь 33 к 
2025 году. С такими цифрами СУАР станет 
регионом с наибольшим количеством аэ-
ропортов в Китае. 

Вкратце можно отметить, что СУАР 
имеет огромное значение и продолжит 
играть существенную роль в проекте 
воздушного Шелкового пути, в который 
Китай в последние годы вкладывает боль-
шие усилия. В то же время, не вызывает 
сомнений тот факт, что те значительные 
средства, которые Пекин вкладывает в 
инфраструктуру воздушного транспор-
та СУАР в рамках проекта «Воздушный 
шелковый путь», будут оказывать поло-
жительное влияние на социально-эко-
номическое развитие региона.  Однако 
в последние несколько лет Пекин начал 
принимать жесткие меры в обеспечении 
безопасности и стабильности в СУАР, что 
может иметь нежелательный эффект для 
авиаперевозок в регионе. По этой причи-
не и для обеспечения большей эффектив-
ности роли СУАР в проекте воздушного 
Шелкового пути Китаю следует придавать 
большее значение улучшению все более 
ухудшающейся социально-экономиче-
ской обстановки в регионе.
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КОРИДОР ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ - ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

«БАТЫС ҚЫТАЙ-БАТЫС ЕУРОПА» ДӘЛІЗІ: МӘСЕЛЕЛЕР 
ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ  

Динара Талдыбаева*

Транспортный коридор «Западный Ки-
тай – Западная Европа» можно рассматри-
вать как крупнейший инфраструктурный 
проект между Китаем, Россией и Казахста-
ном, который простирается от Южно-Ки-
тайского моря (Ляньюньган) до Балтий-
ского (Санкт-Петербург). Вопрос о строи-
тельстве данного коридора был впервые 
поднят в письме от 2005 года Первому 
президенту Казахстана Нурсултану Назар-
баеву от тогдашнего президента Татар-
стана Минтимера Шаймиева, в котором 
он предлагал построить автомагистраль 
на пограничном маршруте Санкт-Петер-
бург-Вологда-Кострома-Киров-Казань-О-
ренбург-Казахстан. В ноябре 2006 года 
казахстанская сторона обсудила вопрос 
с министерством транспорта России и во 
время встречи казахстанско-китайского 
комитета по сотрудничеству. Проект офи-
циально назвали «Западный Китай – За-
падная Европа» в национальном плане 
мероприятий по выполнению стратегии 
развития «Казахстан 2030», принятом 
указом президента №310 от 6 апреля 
2007 года, а затем он был также упомя-
нут в послании Президента Назарбаева 
народу Казахстана 6 февраля 2008 года 
(Zakon.kz, 2013). В результате в 2008 году 
Министерство транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан и Министер-
ство транспорта Российской Федерации 
подписали меморандум о сотрудниче-
стве и развитии автомобильных дорог 
по маршруту Санкт-Петербург-Казань-О-
ренбург-Актобе-Алматы. Согласно до-
кументу, запланированные дороги и ин-
фраструктура должны были стать частью 
транспортного коридора, соединяющего 
Китай и Европу.

«Батыс Қытай-Батыс Еуропа» көлік 
дәлізін Қытай, Қазақстан және Ресей 
арасындағы Оңтүстік Қытай теңізінен 
(Ляньюньган) Балтық теңізіне (Санкт-Пе-
тербург) дейін созылған ең ірі ин-
фрақұрылымдық жоба ретінде қарасты-
руға болады. Бұл көлік дәлізі мәселесі 
алғаш рет 2005 жылы Татарстан Респу-
бликасының сол кездегі Президенті Мин-
тимер Шаймиевтің Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа жолдаған хатында 
Санкт-Петербург-Вологда-Кострома-Ки-
ров-Қазан-Орынбор-Қазақстан шекарасы 
бағыты бойынша автокөлік жолын салу 
туралы ұсыныс ретінде күн тәртібіне ен-
ген болатын. 2006 жылдың қараша айын-
да қазақстандық тарап бұл мәселені Ресей 
Федерациясының Көлік министрлігімен 
және Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы 
жөніндегі комитет отырысында талқы-
лады. Алғаш рет жобаның ресми атауы 
«Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму 
стратегиясын одан әрі іске асыру жөнін-
дегі шаралар туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Тұңғыш Президентінің 2007 
жылғы 6 сәуірдегі № 310 Жарлығында, 
артынан 2008 жылы 6 ақпанда Елбасы-
ның Қазақстан халқына Жолдауында ай-
тылды (Zakon.kz, 2013). Нәтижесінде 2008 
жылы Қазақстан Республикасы Көлік 
және коммуникация министрлігі мен Ре-
сей Федерациясының Көлік министрлігі 
Санкт-Петербург-Қазан-Орынбор-Ақтө-
бе-Алматы бағыты бойынша автокөлік 
жолын дамыту және ынтымақтастық ту-
ралы меморандумға қол қойды. Бұл құ-
жатқа сәйкес, жоспарланған жолдар мен 
инфрақұрылымдарды Қытай мен Еуропа-
ны байланыстыратын көлік дәлізінің бір 

*  магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dinarataldybayeva@gmail.com 
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Вопрос затем был обсужден 10 сентя-
бря 2009 года на международной конфе-
ренции «Транспортный коридор «Запад-
ный Китай – Западная Европа» - новый 
путь в Европу: от мечты к реальности», 
которая была проведена Министерством 
транспорта и коммуникаций Казахстана 
в Актобе, Казахстан. Конференцию по-
сетили представители России, Китая и 
Европейского Союза, а также междуна-
родных финансовых институтов, таких как 
Международный банк реконструкции и 
развития, Азиатский банк развития (АБР), 
Исламский банк развития (ИБР) и Евро-
пейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР). Кроме того, в конференции приня-
ли участие представители таких междуна-
родных организации, как Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Организация экономического сотруд-
ничества,  Экономическая и социальная 
комиссия ООН для Азии и Тихого океана, 
Международный союз автомобильного 
транспорта, Транспортный коридор «Ев-
ропа-Кавказ-Азия».

Основной целью проекта является 
уменьшение времени и стоимости гру-
зоперевозок по юго-западному марш-
руту. Другие преимущества проекта для 
стран-участников заключаются в следу-
ющем: это быстрое улучшение социаль-
но-экономической ситуации на местах и 
в регионе, повышение безопасности ав-
топеревозок и дорожного движения, сни-
жение числа аварий, обеспечение валют-
ных потоков, поскольку коридор будет 
международным маршрутом, развитие и 
интеграция внутренних регионов и раз-
витие торговли.

Общая протяженность коридора 
Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новго-
род-Казань-Оренбург-Актобе-Кызылор-
да-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хор-
гас-Урумчи-Ланьчжоу-Чжэнчжоу-Ля-
ньюньган составляет 8,445 км, из которых 
2,233 км проходят по территории Россия, 
2,787 км через Казахстан, и 3,425 км че-
рез территорию Китая (Кауметова, 2019).  
Преимущество транспортного коридора 
«Западный Китай – Западная Европа» по 
сравнению с существующими альтерна-

бөлігіне айналдыру көзделді. 
Бұл мәселе кейін 2009 жылы 10 қыркүй-

екте Қазақстанның Ақтөбе қаласында Қа-
зақстан Республикасы Көлік және комму-
никация министрлігі тарапынан өткізілген 
«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» құрлықара-
лық дәлізі – Еуропаға жаңа жол: арманнан 
шындыққа» атты халықаралық конферен-
цияда талқыланды. Конференцияға Ресей, 
Қытай және Еуропалық Одақтың өкілдері, 
сондай-ақ, Халықаралық қайта құру және 
даму банкі, Азия даму банкі (АДБ), Ислам 
даму банкі (ИДБ), Еуропа қайта құру және 
даму банкі (ЕҚДБ) сияқты халықаралық 
қаржы институттары қатысты. Сонымен 
қатар, Еуропадағы қауіпсіздік және ын-
тымақтастық ұйымы, Экономикалық ын-
тымақтастық ұйымы, БҰҰ-ның Азия және 
Тынық мұхиты үшін Экономикалық және 
әлеуметтік комиссиясы, Халықаралық 
автомобиль көлігі одағы, Еуропа-Кав-
каз-Азия халықаралық көлік дәлізі сияқты 
халықаралық ұйымдардың өкілдері қаты-
сты.

Жобаның негізгі мақсаты – оңтүстік-
тен батысқа қарай созылған бағыт бой-
ынша тасымалдауға кететін уақытты 
қысқарту және шығындарды азайту. 
Жобаның қатысушы елдерге әкелетін 
басқа да артықшылықтарын жергілікті 
және аймақтық әлеуметтік-экономика-
лық жағдайдың жылдам жақсаруы, жол 
қозғалысы қауіпсіздігінің артуы, жол көлік 
оқиғасы салдарынан қаза табатындар са-
нының азаюы, дәліз халықаралық бағытқа 
айналатындықтан валюталық ағындардың 
қамтамасыз етілуі, елдегі аймақтардың 
дамуы және интеграциялануы, сауда-сат-
тықтың дамуы деп тізіп шығуға болады.

Санкт-Петербург-Мәскеу-Нижний 
Новгород-Қазан-Орынбор-Ақтөбе-Қы-
зылорда-Шымкент-Тараз-Қордай-Алма-
ты-Қорғас-Үрімші-Ланьчжоу-Чжэнчжо-
у-Ляньюньган дәлізінің жалпы ұзындығы 
8,445 шақырымды құрайды, оның 2,233 
шақырымы – Ресей Федерациясының ау-
мағы, 2,787 шақырымы – Қазақстан Ре-
спубликасы және 3,425 шақырымы – Қы-
тай арқылы өтеді (Кауметова, 2019). «Ба-
тыс Қытай-Батыс Еуропа» көлік дәлізінің 
Транссібір теміржолы немесе Суэц каналы 
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тивами, такими как Транссибирская же-
лезнодорожная магистраль или морские 
перевозки через Суэцкий канал, заклю-
чается в сокращении времени транспор-
тировки. Например, морские грузовые 
перевозки занимают 45 дней, а грузовые 
перевозки по Транссибирской магистрали 
– 14 дней, а грузовые перевозки по кори-
дору «Западный Китай – Западная Евро-
па», начиная с порта Ляньюньган, будут 
осуществляться всего за 10 дней.

Казахстанский участок коридора про-
ходит через пять регионов с общим на-
селением 7,9 миллиона человек: Актобе, 
Кызылорда, Туркестан, Жамбыл и Алматы. 
В рамках проекта в Казахстане было ре-
конструировано 2,452 км дороги: Акто-
бе – 358 км, Кызылорда – 817, Туркестан 
– 458, Жамбыл – 480 и Алматы – 339 км 
(Веб-сайт проекта Западная Европа-За-
падный Китай, 2019). Коридор «Западный 
Китай – Западная Европа», безусловно, 
внесет вклад в стратегические и эконо-
мические перспективы Китая, но также 
принесет некоторые выгоды Казахстану. 
Автомобильная дорога, проходящая че-
рез большую часть территории Казахста-
на с юго-востока на северо-запад, внесла 
большой вклад в развитие автомобиль-
ных дорог страны. В Казахстане было 
создано много заводов по производству 
бетона, асфальта и специального обору-
дования для реализации этого проекта, 
при этом создавались рабочие места. По 
данным Министерства промышленности 
и развития инфраструктуры Казахстана, 
когда проект будет полностью запущен, 
страна сможет получать ежегодную при-
быль в размере 30 миллионов долларов 
от проекта. Министерство сообщило, что 
весь участок автомагистрали «Западный 
Китай – Западная Европа», за исключени-
ем строительства тоннеля на Шымкент-
ском участке на границе с Жамбылской 
областью, был завершен. Кроме того, по 
данным Министерства индустрии и раз-
вития инфраструктуры Казахстана, бла-
годаря коридору «Западный Китай – За-
падная Европа» общий объем транзитных 
перевозок автомобильным транспортом 
через Казахстан за последние пять лет 

арқылы өтетін теңіз жолы сияқты балама 
жолдардан артықшылығы – тасымал-
дау уақытының аз болуы. Мысалы, теңіз 
арқылы жүк тасымалдау уақыты – 45 күн, 
Транссібір теміржолы арқылы – 14 күн, ал 
Ляньюньган портынан басталған «Батыс 
Қытай-Батыс Еуропа» дәлізі арқылы жүк 
тасымалдау 10-ақ күнде жүзеге асырыла-
ды.

Дәліздің қазақстандық бөлігі 7,9 млн. 
тұрғыны бар бес облыстың (Ақтөбе, Қы-
зылорда, Түркістан, Жамбыл және Алма-
ты) аумағын басып өтеді. Жоба аясында 
Қазақстан аумағындағы 2,452 шақырым-
дық жол қайта салынды: Ақтөбе – 358 
шақырым, Қызылорда – 817, Түркістан – 
458, Жамбыл – 480, Алматы – 339 шақы-
рым (Батыс Еуропа-Батыс Қытай жобасы-
ның веб-сайты, 2019). «Батыс Қытай-Батыс 
Еуропа» дәлізі Қытайдың стратегиялық 
және экономикалық перспективаларына 
септігін тигізумен қатар, Қазақстанға да 
бірқатар пайда әкелетіні анық. Қазақстан-
ның оңтүстік-шығысынан солтүстік-баты-
сына қарай созылып, ел аумағының үл-
кен бөлігі арқылы өтетін автомагистраль 
Қазақстан жолдарын дамытуға үлкен үлес 
қосты. Қазақстанда бұл жобаны жүзеге 
асыру мақсатында бетон, асфальт және 
арнайы жабдықпен қамтамасыз ететін 
көптеген зауыттар құрылып, жаңа жұмыс 
орындары ашылды. Қазақстан Республи-
касы Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің мәліметінше, жоба 
толық іске қосылған кезде ел аталмыш ав-
томагистральдан жылына 30 млн. доллар 
көлемінде пайда табатын болады. Бұған 
қоса Министрлік бүгінгі таңда «Батыс 
Қытай-Батыс Еуропа» автомагистралінің 
қазақстандық бөлігі «Шымкент-Жамбыл 
облысының шекарасы» туннелі учаскесін 
қоспағанда толық аяқталғанын хабар-
лады. Сондай-ақ, Қазақстан Республика-
сы Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігінің ақпаратына сәйкес, 
2017 жылы «Батыс Қытай-Батыс Еуропа» 
дәлізінің де қосқан үлесімен, өткен бес 
жылда Қазақстан аумағы арқылы өтетін 
транзиттік трафиктің жалпы көлемі 2,1 
млн. тоннаға жетті. Салыстыратын болсақ, 
2016 жылы бұл көрсеткіш 1,5 млн. тонна-
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достиг 2,1 миллиона тонн в 2017 году по 
сравнению с 1,5 миллиона тонн в 2016 
году. Общий объем коридора составил 13 
миллионов тонн в 2009 году, и ожидается, 
что он достигнет 33 миллионов тонн, если 
он будет полностью введен в эксплуата-
цию в 2020 году (Miid.gov.kz, 2018).  

Хотя в 2009 году все еще продолжался 
глобальный финансовый кризис, долго-
срочные займы по проекту были полу-
чены от международных финансовых ин-
ститутов. Казахстан получил 2 миллиарда 
125 миллионов долларов от Всемирного 
банка. Для Казахстана общая стоимость 
проекта составила 3,5 миллиарда долла-
ров, включая займы на 25 лет от других 
учреждений, таких как ЕБРР, ИБР и АБР.

Следует отметить, что первый этап 
строительства транспортного коридора 
« Западный Китай – Западная Европа» 
начался до запуска китайского проекта 
«Пояс и путь» в 2013 году. Однако до сих 
пор существуют некоторые проблемы, 
связанные с проектом. Главная причина 
такой ситуации заключается в отсутствии 
институциональной инфраструктуры про-
екта. Отсутствие межгосударственного 
договора либо обязательства, совместно 
подписанного тремя странами-участни-
ками, неопределенные сроки запуска 
коридора и отсутствие определенных ус-
ловий для сторон являются факторами, 
которые мешают созданию необходи-
мой институциональной инфраструктуры. 
Пока есть лишь двусторонние соглашения 
между государствами, и их не достаточно. 
Тем не менее, 18 ноября 2017 года китай-
ская сторона провела церемонию откры-
тия высокоскоростной автомагистрали 
G218 в городе Хоргас Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района и объявила о 
завершении китайского участка (3,425 км) 
транспортного коридора «Западный Ки-
тай – Западная Европа».

Коридор имеет шесть маршрутов на 
территории России: Шали-Бавлы (Татар-
стан) – 325 км, Бавлы-Кумертау (Башкор-
тостан) – 290 км, Москва-Санкт-Петербург 
– 573 км, Центральная кольцевая дорога 
– 111 км, скоростная трасса Москва-Ниж-
ний Новгород-Казань – 693 км и погра-

ны құраған болатын. 2009 жылы дәліздің 
жалпы жүк тасымалдау көлемі 13 млн. 
тоннаны құрады және 2020 жылы толық 
іске қосылатын болса, бұл көрсеткіш 33 
млн. тоннаға дейін жетеді деп күтілуде 
(Miid.gov.kz, 2018).

2009 жылы болған қаржы дағдарысы-
на қарамастан, халықаралық қаржы ин-
ституттарынан жобаға ұзақ мерзімді не-
сиелер алынды. Қазақстан Дүниежүзілік 
банктен 2 млрд. 125 млн. доллар алды. 
ЕҚДБ, ИДБ және АДБ сияқты басқа инсти-
туттардан 25 жылдық мерзімге алынған 
несиелерді қоса есептегенде жобаның 
жалпы құны Қазақстан үшін 3,5 млрд. дол-
ларды құрады.

«Батыс Қытай-Батыс Еуропа» көлік 
дәлізі құрылысының бірінші кезеңі 2013 
жылы Қытайдың «Белдеу және жол» жо-
басы іске қосылғанға дейін басталғанын 
атап өткен жөн. Алайда, жобаға қатысты 
кейбір мәселелер әлі де бар. Бұл жағдай-
дың ең маңызды себебі –жобаның ин-
ституционалдық инфрақұрылымының 
қамтамасыз етілмеуі. Осы уақытқа дейін 
үш қатысушы ел бірлесіп қол қойған мем-
лекетаралық шарт немесе міндеттеменің 
болмауы, дәлізді іске қосу күнінің анық 
белгіленбеуі, тараптар үшін белгілі бір 
шарттардың болмауы қажетті институци-
оналдық инфрақұрылымды құруға кедер-
гі келтіретін факторлар болып табылады. 
Бүгінгі күнге дейін мемлекеттер арасын-
да тек екіжақты келісімдер ғана жасалды 
және бұл жеткіліксіз екені анық. Деген-
мен, 2017 жылы 18 қарашада Қытай тара-
пы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауда-
нындағы Қорғас қаласында G218 жоғары 
жылдамдықты автомагистралінің ашылу 
рәсімін өткізіп, «Батыс Қытай-Батыс Еу-
ропа» көлік дәлізінің 3,425 шақырымдық 
қытайлық бөлігінің құрылысы аяқталға-
нын мәлімдеді.

Дәліздің Ресей аумағы арқылы өтетін 
алты бағыты белгіленген: Шали-Бавлы 
(Татарстан) – 325 шақырым, Бавлы-Кумер-
тау (Башқұртстан) – 290 шақырым, Мәске-
у-Санкт-Петербург – 573 шақырым, Орта-
лық айналма жол – 111 шақырым, Мәске-
у-Нижний Новгород-Қазан жоғары жыл-
дамдықты жолы – 693 шақырым, Кумер-
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тау-Қазақстан шекарасы – 176 шақырым 
(Ресей Федерациясы Көлік министрлігі, 
2019). Ресей бұл бағыттардың құрылысын 
әлі аяқтаған жоқ және жобаны 2020 жылы 
аяқтауды жоспарлап отыр. Жобаның құны 
Ресей үшін 10 млрд. долларды құрай-
ды, оның 6 млрд. доллары мемлекеттік 
бюджет есебінен өтеледі. 2018 жылы Еу-
разиялық даму банкі жобаның ресейлік 
бөлігі үшін ЕҚДБ қамтамасыз еткен 191,3 
млн. еуро көлеміндегі Мәскеудің несие 
үлесін сатып алды. Бұл Ресей мен қаржы 
институттары арасында мәселелер туын-
дағанын көрсетеді. Бұл жағдай белгілі бір 
дәрежеде жобаны уақтылы жүзеге асы-
руға да әсер етеді.

Ресей басынан бастап жобаға аз қы-
зығушылық танытты деуге болады. Қы-
тайға Еуропаға жетуге мүмкіндік беретін 
стратегиялық жоба Ресейдің күн тәртібін-
де әрдайым соңғы қатардағы мәселе бол-
ды. Қытай Еуропаға тасымалдаудың бала-
маларын ескере отырып, Қазақстан мен 
Каспий арқылы Транскаспий халықара-
лық көлік бағдарына көбірек көңіл бөлу-
де. Жобаның басында көрсетілгендей, ба-
стаманың Ресей Федерациясы тарапынан 
емес, Татарстан тарапынан жариялануы 
Ресейдің орталық өңірлерін дамытуға 
бағытталған көлік инфрақұрылымына 
қатысты нақты жоспарының болмаған-
дығын көрсетті. Керісінше, Ресей бүгінгі 
таңда «Солтүстік-Оңтүстік», «Приморье-1» 
және «Приморье-2» сияқты халықаралық 
көлік жобаларына ерекше назар аудара 
отырып, Ресейдің транзиттік позициясын 
нығайтатын басқа өңірлерге басымдық 
бергенін көруге болады. Қазақстанға кел-
сек, «Батыс Қытай-Батыс Еуропа» жобасы 
шеңберінде елдегі жолдарды жаңарту 
және жаңа жолдарды салу жұмыстары 
сәтті аяқталды және өңірлердің әлеумет-
тік-экономикалық дамуы мен өңірлер 
арасындағы ынтымақтастық үшін айтар-
лықтай табыстарға қол жеткізілді.

Дереккөздер
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ничный участок Кумертау-Казахстан – 176 
км (Министерство транспорта Российской 
Федерации, 2019). Россия еще не завер-
шила строительство этих маршрутов и 
планирует завершить строительство по 
проекту в 2020 году. Для России стои-
мость проекта составляет 10 миллиардов 
долларов, 6 миллиардов из которых будет 
выделено из госбюджета. В 2018 году Ев-
разийский банк развития купил москов-
ский заем в 191,3 миллиона евро, предо-
ставленного ЕБРР для российского участ-
ка проекта. Это говорит о том, что Россия 
испытывает проблемы с финансовыми 
институтами. Данная ситуация также в 
определенной мере влияет на своевре-
менное исполнение проекта.  

С самого начала Россия выказывала 
небольшой интерес в проекте. Стратеги-
ческий проект, который позволит Китаю 
достичь Европы, всегда был последним 
на российской повестке дня. Касатель-
но альтернативных транспортных путей 
в Европу Китай придает большее значе-
ние Транскаспийскому международному 
транспортному маршруту через Казахстан 
и Каспийское море. Как было отмечено в 
начале, проект был предложен Татарста-
ном, а не Российской Федерацией, что 
показывает, что Россия не имеет четкого 
плана по транспортной инфраструктуре 
для поддержки своих центральных регио-
нов. Наоборот, можно видеть, что Россия 
отдает приоритет другим регионам, кото-
рые укрепляют транзитное расположение 
России, и фокусируется на международ-
ных транспортных проектах, таких как 
«Север-Юг», «Приморье 1» и «Приморье 
2». Что касается Казахстана, реконструк-
ция внутренних и строительство новых  
автотрасс в рамках проекта «Западный 
Китай – Западная Европа» успешно за-
вершены, а в социально-экономическом 
развитии регионов страны и межрегио-
нальном сотрудничестве достигнут зна-
чительный успех.   
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КӨЛІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ

Даулет Жайлыбаев*

Транспортно-логистическая инфра-
структура остается приоритетом на по-
вестке экономического развития Казах-
стана. В настоящее время есть несколько 
проектов и программ развития транс-
портной инфраструктуры в Казахстане, 
которые реализуются в приграничных 
областях страны. Согласно выступлению 
президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева на заседании Международного 
дискуссионного клуба «Валдай», состояв-
шемся 3 октября 2019 года в Сочи, страна 
планирует дополнительно инвестировать 
20 миллиардов долларов в транспор-
тно-логистические проекты до 2025 года 
(7kun.kz, 2019). Объем инвестиций, упо-
мянутый в заявлении, демонстрирует, что 
транспортно-логистическая инфраструк-
тура находится в числе основных при-
оритетов казахстанской экономики. Бо-
лее того, это усилит позицию Казахстана, 
обеспечивающего транзитный коридор 
в торгово-экономических отношениях 
со странами Евразии. С помощью инве-
стиций в транспорт и логистику Казах-
стан стремится увеличить объемы своего 
экспорта и транзитной торговли, особен-
но в приграничных областях. Тот факт, что 
географическое расположение страны 
обеспечивает наиболее эффективный 
маршрут для транзита и транспортных 
коммуникаций для соседних государств, 
полностью соотносится с этими задачами. 
Выгодное положение Казахстана также 
позволяет ему достигнуть рынков сосед-
них стран без каких-либо барьеров. В 
этом отношении, возможности для стра-
ны напрямую связаны с экономическим 
развитием Туркестанской области, кото-
рая граничит с Кызылординской, Жам-
былской и Карагандинской областями и 

 Көлік-логистикалық инфрақұрылым-
ды жақсарту жөніндегі іс-шаралар Қа-
зақстанның даму жоспарларындағы 
маңызды мәселелердің бірі болып қала 
беруде. Қазіргі кезде шекара аймақта-
рында көлік инфрақұрылымын дамытуға 
бағытталған жобалар мен бағдарламалар 
іске асырылып жатыр. Бұл тұрғыда 2019 
жылы 3 қазанда Қазақстан Республика-
сының Президенті Қасым-Жомарт Тоқа-
ев Сочиде өткен «Валдай» халықаралық 
пікірталас клубының отырысында «Қа-
зақстан 2025 жылға дейін көлік-логисти-
калық жобаларға қосымша 20 млрд. дол-
лар инвестиция салуды жоспарлайды», 
– деп айтты (7kun.kz, 2019). Аталған инве-
стиция көлемі Қазақстан экономикасында 
көлік-логистикалық инфрақұрылымның 
негізгі басымдықтарға ие екендігін көрсе-
теді. Сондай-ақ, бұл жоспар Қазақстанның 
Еуразия мемлекеттерімен сауда-экономи-
калық қатынастарда стратегиялық тран-
зиттік дәліз ретіндегі позициясын күшей-
тетіні анық. Қазақстан, әсіресе, шекара 
аймақтары үшін жоспарланған көлік-ло-
гистикалық инвестициялар арқылы отан-
дық тауар экспортын ұлғайтып, транзиттік 
тауар айналымын арттыруды мақсат етеді. 
Қазақстанның географиялық жағдайының 
аймақ мемлекеттерінің транзиттік көлік 
қатынастары үшін ең тиімді бағыт болуы 
осы мақсаттармен ұштасады. Қазақстан-
ның тиімді географиялық орналасуы 
көрші мемлекеттердің нарығына еш ке-
дергісіз шығуға мүмкіндік береді. Осыған 
байланысты елдің әлеуеті оңтүстікте Қы-
зылорда, Жамбыл облыстарымен және 
Өзбекстан Республикасымен шектесіп 
жатқан Түркістан облысының экономи-
калық дамуына, сондай-ақ, көліктік-ло-
гистикалық инфрақұрылымның дамуына 
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Республикой Узбекистан, а также с разви-
тием транспортно-логистической инфра-
структуры. Таким образом, расположен-
ность Туркестана на пути крупных между-
народных транспортных коридоров и на-
личие крупных населенных пунктов вдоль 
этих маршрутов усиливают роль области 
в сфере транспорта и логистики.   

В настоящее время в Туркестанской 
области действуют сети автомобильных 
трасс протяженностью 7,198 км и желез-
ных дорог протяженностью 915,6 км. Сеть 
железных дорог простирается до городов 
Узбекистана, Кыргызстана, России и Укра-
ины с различными стыковками. Кроме 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта дополнительным преиму-
ществом потенциала Туркестана в плане 
воздушных пассажирско-грузовых пере-
возок является наличие международного 
аэропорта в Шымкенте. Из Шымкента осу-
ществляются прямые рейсы в Нур-Султан, 
Алматы, Актау, Актобе, Атырау, а также в 
города России, Таджикистана и Турции. 
Эти транспортные связи находятся в чис-
ле ключевых транспортных маршрутов 
Казахстана. 

Транспортные связи, которые осу-
ществляются через территорию области, 
содействуют улучшению ее социально-э-
кономического благосостояния, а также 
производства и сферы услуг. Через по-
граничные таможенные посты «Атакент» 
с казахстанской стороны и «Гагарин» со 
стороны Узбекистана также были проло-
жены маршруты к соседнему узбекскому 
рынку. Кроме того, на территории обла-
сти действуют две главные трассы меж-
дународного значения: М-32, ведущая 
к российскому городу Самара, и трасса 
Ташкент-Туркестан-Тараз-Алматы-Хоргос 
(Акимат Туркестанской области, 2018). Это 
показывает, что Туркестанская область 
выступает в роли транзитного коридо-
ра между такими странами, как Россия и 
Китай. Следует также отметить, что тран-
зитная торговля между Узбекистаном и 
Россией оказывает положительное воз-
действие на экспортный потенциал Турке-
станской области.

Международный транзитный коридор 

тікелей байланысты. Түркістанның маңыз-
ды халықаралық дәліздер мен ірі елді ме-
кендердің бойында орналасуы облыстың 
көлік және логистика саласындағы рөлін 
арттыра түседі. 

Қазіргі кезде Түркістан облысының ав-
токөлік жолдарының жалпы ұзындығы 
7,198 км-ді құрап отыр. Ал, теміржол 
ұзындығы 915,6 км қашықтықты қамтиды. 
Өңірдің теміржол желілері әртүрлі байла-
ныстармен Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей 
және Украина қалаларына дейін созылған. 
Автокөлік және теміржол желілерімен қа-
тар, Шымкент халықаралық әуежайы Түр-
кістанның әуе жолы арқылы жолаушылар 
мен жүк тасымалдаудың қосымша ар-
тықшылығы болып табылады. Шымкент 
халықаралық әуежайынан Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау қалалары-
на және Ресей, Тәжікстан, Түркия елдері-
не ұшуға болады. Бұл көлік қатынастары 
Қазақстанның маңызды жол қатынастары 
болып табылады.

Облыс территориясынан өтіп жатқан 
көлік қатынастары өңірдің экономикалық 
және әлеуметтік жағдайының тұрақты түр-
де дамуына үлес қосып, өндіріс пен қыз-
мет көрсету салаларын жетілдіруде. Қа-
зақстанның Атакент және Өзбекстанның 
Гагарин кедендік өткелі арқылы көрші Өз-
бекстанның нарығына шығатын маршрут-
тар қалыптасқан. Оның сыртында облыс 
территориясынан халықаралық маңызға 
ие екі басты жол өтеді, ол Түркістан об-
лысы арқылы Ресейдің Самара қаласына 
бағытталған М-32 автомобиль жолы және 
Ташкент-Түркістан-Тараз-Алматы-Қорғас 
бағытындағы автомобиль жолы (Түр-
кістан облысының әкімдігі, 2018). Бұл 
Түркістан облысының Ресей және Қытай 
сияқты елдер арасында маңызды тран-
зиттік дәліз қызметін атқаратынын көрсе-
теді. Сонымен қатар, Өзбекстан мен Ресей 
арасындағы транзиттік тауар Түркістан 
облысының экспорттық әлеуетіне оң әсер 
ететіндігін атап өту керек. 

Түркістан облысы арқылы өтетін «Ба-
тыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 
транзиттік дәлізі Түркістан облысын Қы-
зылорда, Жамбыл, Ақтөбе, Алматы облы-
старымен байланыстырады. Бұл Түркістан 
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облысымен бірге Шымкент қаласының 
көлік хабы ретіндегі әлеуетін де жоға-
рылатады. Облыстың өнеркәсіп өндірісі 
халықаралық транзиттік жолдардың қы-
зметімен тікелей байланысты. Мысалы, 
Кентау трансформатор жасау зауытының 
өнімі Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан ел-
деріне экспортталады. Осы көлік жолда-
рының құрылысы «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» халықаралық транзиттік дәлізі мен 
Алматы-Ташкент-Термез халықаралық 
автожолының бойында орналасқан кен 
орындарына да оң әсерін тигізді. Сон-
дай-ақ, ауылшаруашылық өнімдерінің Өз-
бекстанға экспортталуы осы жол қатына-
стары арқылы жүргізіліп жатыр. 

Қазақстан үшін Түркістан облысынан 
өтетін теміржол торабының маңызы зор. 
Соның ішінде Мәскеу-Түркістан-Ташкент 
бағытындағы Ресей мен Өзбекстанды 
байланыстыратын халықаралық жол қы-
зметі үш ел арасындағы экономикалық 
байланыстарды одан әрі дамытуда үлкен 
маңызға ие. Ал, өңірлік деңгейдегі қаты-
настар үшін, Қызылорда-Түркістан-Тараз 
бағытындағы теміржолы Қазақстандағы 
сауда-экономикалық қатынастардың да-
муына ықпал етеді. Облыстың көліктік 
әлеуеті мен логистикалық мүмкіндіктері 
Қазақстанның басқа өңірлерінен Өзбек-
станға жіберілетін жүк тасымалы мен Ре-
сей тауарларының транзитін тартымды 
етеді. Сонымен қатар, бұл Қазақстанның 
жүк және транзиттік көлік инфрақұрылым-
ның жаңа инновациялық технологиялар-
мен жабдықталуына жағдай жасап отыр. 

Түркістан қаласы облыс орталығына 
айналғаннан кейін көптеген жобалар мен 
бағдарламалар іске қосылды және олар-
дың кейбіреулері қазіргі таңда жүзеге 
асырылуда. Осының нәтижесінде қазірдің 
өзінде Түркістан облысы мен Өзбекстан 
арасындағы кедендік бақылау өткелдері 
арқылы жүк тасымалдау мен тауар айна-
лымы артып отыр. Жалпы, 2019 жылғы 
қаңтармаусым айлары аралығында Түр-
кістан облысының сыртқы сауда айналы-
мы 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салы-
стырғанда 33,7%-ға артып, 164 млн. дол-
ларды құрады (Stat.gov.kz, 2019). 

Түркістан облысындағы көлік-логи-

«Западная Европа-Западный Китай», про-
ходящий через Туркестанскую область, 
связывает ее с Кызылординской, Жам-
былской, Актюбинской и Алматинской 
областями. Помимо Туркестанской обла-
сти, это расширяет потенциал Шымкента 
как транспортного хаба. С другой сторо-
ны, промышленное производство обла-
сти напрямую связано с международны-
ми транзитными перевозками. Например, 
продукция Кентауского трансформатор-
ного завода вывозится в Россию, Таджи-
кистан и Кыргызстан. Участки добычи, 
расположенные вдоль международного 
транзитного коридора «Западная Евро-
па-Западный Китай» и международной 
автомагистрали Алматы-Ташкент-Термез 
также испытали положительное воздей-
ствие от строительства этих транспортных 
линий. Более того, экспорт сельхозпро-
дукции в Узбекистан осуществляется по 
этим дорогам.    

Железная дорога, проходящая по тер-
ритории Туркестанской области име-
ет огромное значение для Казахстана. 
Международный маршрут Москва-Тур-
кестан-Ташкент, соединяющий Россию и 
Узбекистан, играет ключевую роль для 
дальнейшего прогресса в углублении эко-
номических связей между тремя страна-
ми. На уровне областей железнодорож-
ный маршрут Кызылорда-Туркестан-Тараз 
содействует развитию торгово-эконо-
мических отношений внутри Казахстана. 
Транспортный потенциал и логистические 
возможности Туркестанской области де-
лают перевозку грузов из других районов 
Казахстана в Узбекистан и транзит россий-
ских товаров более привлекательными. 
Более того, это содействует оснащению 
инфраструктуры грузовых и транзитных 
перевозок Казахстана новейшими техно-
логиями.

Государство запустило большое число 
проектов и программ после того, как Тур-
кестан стал областным центром, и некото-
рые из них находятся в процессе реализа-
ции. В результате, на таможенных постах 
между Туркестанской областью и Узбе-
кистаном уже наблюдается рост объемов 
грузоперевозок и торговли. В целом, в 
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январе-июле 2019 года внешнеторговый 
оборот Туркестанской области составил 
164 миллиона долларов, что на 37% боль-
ше, чем за аналогичный период 2018 года 
(Stat.gov.kz, 2019).  

Развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры в Туркестанской обла-
сти также вызывает экономический ин-
терес стран региона. Для дальнейшего 
расширения этого интереса Казахстан 
создал специальную экономическую зону 
(СЭЗ) Turkistan (Adilet.zan.kz, 2018). Цель 
СЭЗ Turkistan заключается в расширении 
торговли со странами Евразийского эко-
номического союза, а также в развитии 
туристического потенциала региона и 
производстве неминеральных продуктов, 
готовых металлических изделий и стро-
ительных материалов. В целях развития 
экономики региона ведется работа по 
созданию торгово-логистического центра 
вблизи таможенного поста «Атамекен» в 
Мактааральском районе. В центре плани-
руется построить рынки, склады, гостини-
цы и парковочные места (Ernur.kz, 2019). 
Очевидно, что эти инвестиции укрепят 
торговые отношения между Казахстаном 
и Узбекистаном. Кроме того, Казахстан 
создал несколько новых структур, чтобы 
казахстанские экспортные компании мог-
ли легче торговать с Узбекистаном. На-
пример, в рамках Национальной экспорт-
ной стратегии АО «Казахэкспорт» откры-
ло свое представительство в Узбекистане 
в 2019 году (Казах экспорт, 2019).

Растущий интерес туристов к средне-
вековым архитектурным и священным 
памятникам Туркестана показывает, что 
одним из потенциальных направлений 
развития региональной экономики явля-
ется туризм. Следовательно, расширение 
транспортных сетей является пререкви-
зитом развития культурного туризма в 
области. В этом отношении, 17 мая 2019 
года, в ходе ежегодного круглого стола 
«Казахстанские глобальные инвестиции» 
под председательством премьер-мини-
стра Казахстана Аскара Мамина турец-
кая строительная компания YDA Holding 
подписала соглашение с администрацией 
Туркестанской области о строительстве 

стикалық инфрақұрылымның жолға 
қойылуы көрші елдер тарапынан эконо-
микалық мүддені қалыптастырады. Осы 
қызығушылықты одан әрі арттыру үшін 
Қазақстан тарапынан Turkistan арнайы 
экономикалық аймағы (АЭА) құрылды 
(Adilet.zan.kz, 2018). Turkistan АЭА Еурази-
ялық экономикалық одақ елдерімен тауар 
айналымын арттыру, облыстың туристік 
әлеуетін дамытумен қоса, минералды 
емес өнімдер, дайын металл бұйымдары 
мен құрылыс материалдарын өндіру және 
т.б. мақсаттарды қойып отыр. Соған сәй-
кес облыстың экономикасын кешенді да-
мыту үшін Мақтаарал ауданы «Атамекен» 
кедендік бекеті маңынан сауда логистика-
лық орталық құру жұмыстары басталды. 
Жоспарға сәйкес бұл орталықта базар, 
қойма, қонақүй және автотұрақтар салу 
көзделген (Ernur.kz, 2019). Бұл инвестици-
ялар Қазақстан мен Өзбекстан арасын-
дағы сауда байланыстарын күшейтетіні 
анық. Сонымен қатар, Қазақстан тарапы 
жергілікті тауар экспорттаушы компани-
ялардың Өзбекстанмен сауда жасауын 
жеңілдету үшін кейбір жаңа құрылымдар 
қалыптастырды. Мысалы, «Ұлттық экс-
порттық стратегия» мемлекеттік бағдар-
ламасы аясында Қазақэкспорт АҚ 2019 
жылы Өзбекстанда арнайы бөлімшесін 
құрды (Қазақ экспорт, 2019). 

Қазірде Түркістан қаласының ортаға-
сырлық архитектуралық және сакралды 
ескерткіштеріне деген туристердің қы-
зығушылығының артуы облыс экономи-
касының әлеуетті бағытының бірі тури-
стік сала екенін көрсетіп отыр. Өңірдегі 
мәдени туризмнің дамуының алғышарт-
тарының бірі көлік желілерін кеңейту 
екені белгілі. Осы орайда, 2019 жылы 17 
мамырда Қазақстан Премьер-министрі 
Асқар Маминның төрағалығымен өткізіл-
ген жыл сайынғы Қазақстандық жаһан-
дық инвестициялар бойынша Kazakhstan 
Global Investment Roundtable атты кездесу 
барысында Түркияның құрылыс компа-
ниясы YDA Holding Түркістан облысының 
әкімдігімен Түркістанда халықаралық әуе-
жай салу туралы келісімге қол қойды (Mfa.
kz, 2019). Қазір салынып жатқан әуежай 
облысқа тікелей рейстер орындауға мүм-
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3-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ЛОГИСТИКА

кіндік береді. Сондай-ақ, Қазақстанның 
оңтүстік өңірлеріндегі әуе жолының да-
мып, халықаралық рейстердің көбеюіне 
ықпал етеді. 

Қорытындылай келе, халықаралық 
көлік дәліздерінің облыс территория-
сымен өтуіне байланысты Түркістан об-
лысының көлік-логистикалық әлеуеті зор. 
Сонымен қатар, облыс өнеркәсібінің ай-
мақтық нарыққа бейімделуі келешекте Ор-
талық Азия елдерінің салаларымен бәсе-
кеге түсе алатын өнеркәсіп салаларының 
қалыптасуына мүмкіндік береді. Өңірде 
арнайы мәртебеге ие болған Шымкент қа-
ласы облыс өнімдерінің үлкен нарықтарға 
шығуында маңызды рөл атқарады. Сон-
дай-ақ, облыстың көлік инфрақұрылым-
ның жолға қойылуы туристік сектордың 
жедел дамуына мүмкіндік береді. Түр-
кістан қаласында көлік инфрақұрылымын 
жетілдіру және «Жібек жолы» мульти мо-
дальды көлік-логистикалық орталығы си-
яқты орталықтардың құрылуы қаланың 
халықаралық көлік және сауда дәліздері-
не интеграциялануын жеделдетеді. Бұл за-
манауи қоймалар мен көтерме сауданың 
дамуы, логистикалық қызмет көрсететін 
компаниялардың қалыптасуы, жүк тасы-
малдау және оны өңдейтін орталықтарды 
үйлестіруге ықпал етеді (Түркістан облы-
сының әкімдігі, 2019). Бұл өңірдегі барлық 
көлік-логистикалық кешендер арасын-
дағы жүктердің таралуына мүмкіндік бе-
ретін ірі орталыққа айналатын Түркістан 
экономикасының дамуына маңызды үлес 
қосатыны сөзсіз. Сонымен, Түркістан об-
лысының көліктік инфрақұрылымы мен 
логистикалық әлеуетін дамыту аймақтық, 
ұлттық және халықаралық деңгейлердегі 
сауда-экономикалық қатынастарда маңы-
зды рөл атқаратынын атап өтуге болады. 
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международного аэропорта в Туркестане 
(Mfa.kz, 2019). Аэропорт, который сейчас 
находится в процессе строительства, по-
зволит осуществлять прямые рейсы в об-
ласть. Кроме того, это будет содействовать 
развитию воздушных перевозок в юж-
ных областях Казахстана и продвижению 
международных рейсов. 

В заключение, Туркестанская область 
имеет существенный потенциал для 
транспорта и логистики, поскольку через 
территорию области проходят междуна-
родные транспортные коридоры.  В то же 
время, адаптация промышленного секто-
ра Туркестанской области к региональ-
ному рынку поможет создать индустрии, 
которые будут конкурировать с аналогами 
в странах Центральной Азии. Как город, 
имеющий особый статус, Шымкент игра-
ет значительную роль в предоставлении 
возможностей выхода на более крупные 
рынки для продукции местного произ-
водства. В целом, очевидно, что модерни-
зация транспортной инфраструктуры об-
ласти обеспечит развитие туризма. Улуч-
шение транспортной инфраструктуры и 
создание логистических центров, таких 
как мультимодальный центр Шелкового 
пути, в Туркестане ускорит интеграцию го-
рода в международные транспортно-тор-
говые коридоры и будет содействовать 
развитию современного складирования 
и оптовой торговли, созданию логисти-
ческих компаний и координации центров 
по доставке и погрузке (Акимат Турке-
станской области, 2019).  Это, безусловно, 
даст импульс развитию экономики Тур-
кестана, который превратится в крупный 
хаб по грузоперевозкам между всеми 
транспортно-логистическими комплек-
сами региона. Наконец, можно отметить, 
что развитие транспортной инфраструк-
туры и логистических возможностей Тур-
кестанской области играет важную роль 
в торгово-экономических отношениях на 
региональном, национальном и между-
народном уровнях. 
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 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ИЗ КИТАЯ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ
ҚЫТАЙДАН ЕУРОПАҒА ТҮРКИЯ АРҚЫЛЫ АЛҒАШҚЫ 

ЖҮК ТАСЫМАЛЫ

Омирбек Канай*

6 ноября 2019 года грузовой поезд 
«Чанъань» Китайской железнодорожной 
экспресс-компании (CRE), важный инстру-
мент инициативы «Пояс и путь», прибыл 
в пункт назначения в Европе, используя 
подводный туннель Стамбула Мармарай. 
Грузовой поезд CRE отправился из Сианя, 
Китай, через территорию Казахстана с па-
ромными переправами через Каспийское 
море, а затем в Турцию по железнодо-
рожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 
(Инанч, 2019). После прохождения через 
туннель Мармарай в Стамбуле, поезд про-
должил свой путь в Болгарию, Сербию, 
Венгрию и Словакию, наконец достигнув 
пункта назначения в Чешской Республи-
ке. Грузовой поезд CRE, названный в честь 
Чанъаня, имеет историческое значение. 
На китайской карте пространства Шелко-
вого пути, датируемой 1524-1539 годами, 
восточный край Великого шелкового пути 
начинался от Чанъаня (ныне Сиань) и тя-
нулся до Стамбула на западе (Лин, 2018). 
Поэтому первый маршрут грузового по-
езда из Китая в Европу, проходящий через 
подводный туннель Мармарай в Турции, 
воссоединил западный и восточный края 
Великого шелкового пути. Это событие 
можно рассматривать как знаменатель-
ное достижение для всех стран, распо-
ложенных вдоль «Железного шелкового 
пути», включая Турцию и Китай. 

После ввода в эксплуатацию подво-
дного туннеля Мармарай в 2013 году 
была установлена связь между конти-
нентами Азии и Европы посредством же-
лезнодорожных сетей. В этом отношении 
проект можно рассматривать как начало 
новой эры в межконтинентальных желез-
нодорожных грузовых перевозках. Эта 
новая железнодорожная линия, которая 

Белдеу және Жол бастамасының маңы-
зды бір бөлігі саналатын Қытай теміржолы 
экспрессінің (ҚТЭ) Чанъань атты жүк пой-
ызы 2019 жылғы 6 қарашада Мармарай 
туннелі арқылы Еуропаға жетті. Қытайдың 
Сиань қаласынан шыққан ҚТЭ жүк пойызы 
Қазақстан аумағы арқылы Каспий теңізі-
нен пароммен өтіп Баку-Тбилиси-Карс 
(БTK) теміржолы желісі арқылы Марма-
райдан (Стамбул) өткен соң Болгария, 
Сербия, Венгрия және Словакия арқылы 
Чехияға табан тіреді (Инанч, 2019). Атал-
мыш ҚТЭ жүк пойызының «Чанъань» деп 
аталуының да өзіндік тарихи және ерекше 
мәні бар. Қытайдың 1524-1539 жылдары 
сызылған «Жібек жолы картасында» та-
рихи Жібек жолының шығысы Чанъань 
(қазіргі Сиань) қаласынан басталып, баты-
сы Стамбулға дейін созылды (Лин, 2018). 
Сондықтан, Қытайдан Түркия арқылы Еу-
ропаға жеткен алғашқы жүк пойызының 
Мармарай туннелін қолдануымен тарихи 
Жібек жолының батысы мен шығысы қай-
та қосылды деуге болады. Бұл оқиғаны 
Түркия мен Қытайды қамтыған «Темір Жі-
бек жолы» бойындағы барлық елдер үшін 
үлкен жетістік деп санауға болады.

2013 жылы құрылысы аяқталған Мар-
марайдың қолданысқа берілуімен Азия 
мен Еуропа құрлықтары теңіз астындағы 
іркіліссіз теміржол желісі арқылы бір-
бірімен қосылған болатын. Осыған бай-
ланысты аталмыш жобаны құрлықаралық 
теміржол жүк тасымалы саласындағы 
жаңа дәуірдің бастауы ретінде қарасты-
руға болады. Қытайдан басталып, жоға-
рыда аталған бағыттар бойынша Еуропаға 
ұласатын бұл жаңа теміржолы «Транска-
спий Орта дәлізі» деп аталады. Жалпы, 
Қытай мен Еуропа арасындағы қазіргі 
теміржол тасымалында «Солтүстік дәліз» 

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. kaztegin@hotmail.com 
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начинается в Китае и тянется до Европы 
через вышеупомянутые маршруты, на-
зывается «Транскаспийский международ-
ный транспортный маршрут» (Средний 
коридор). Вообще, основные транспорт-
ные маршруты, составляющие Северный 
коридор в современных железнодорож-
ных транспортных связях между Китаем 
и Европой, пересекают Казахстан или 
Монголию и выходят на страны Европы 
посредством российской транссибирской 
магистрали. Средний коридор является 
альтернативным маршрутом российско-
му Северному коридору для связывания 
Китая с европейскими странами. Средний 
коридор, который сократил время гру-
зоперевозок между Китаем и Турцией с 
одного месяца до 12 дней и время транс-
портировки между Китаем и Европой до 
18 дней, является более быстрым, прак-
тичным и благоприятным с точки зрения 
климатических условий, чем Северный 
коридор (Инанч, 2019). 

С экономической точки зрения Сред-
ний коридор, который начал функцио-
нировать после ввода в эксплуатацию 
туннеля Мармарай для международных 
грузовых перевозок, в будущем может 
содействовать дальнейшему развитию 
основанных на сотрудничестве торгово-э-
кономических отношений между Турцией 
и Китаем. Однако данные за последние 
пять лет показывают общее снижение 
объема торговли между Турцией и Кита-
ем. Общий объем торговли между Тур-
цией и Китаем, который составлял 27,78 
миллиарда долларов в 2014 году, упал до 
27,76 миллиарда долларов в 2016, а за-
тем до 23,63 миллиарда долларов в 2018 
году. Примечательно, что объем торговли 
между двумя странами сократился при-
мерно на 10% в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом (Mfa.gov.tr, 2019). Учитывая 
целевой объем двусторонней торговли в 
размере 50 миллиардов долларов, вклю-
ченный в повестку дня во время визита 
турецкого президента Реджепа Тайипа 
Эрдогана в Китай в июле 2019 года, торго-
во-экономическое сотрудничество между 
обеими странами должно расшириться в 
предстоящий период. 

деп аталатын негізгі бағыттары Қазақстан-
нан немесе Моңғолиядан ендей өтіп, Ре-
сейдің Транссібір теміржолы арқылы Еу-
ропа елдеріне ұласады. Транскаспий Орта 
дәлізі - Қытай мен Еуропа елдері арасын-
дағы жүк тасымалында ресейлік Солтүстік 
дәлізге балама бағыт болмақ. Қытай мен 
Түркия арасындағы жүк тасымалының 
уақытын бір айдан 12 күнге, ал Қытай мен 
Еуропа арасындағы тасымал уақытын 18 
күнге қысқартқан Транскаспий Орта дәлізі 
Солтүстік дәлізге қарағанда тіпті де жыл-
дам, неғұрлым арзан және климаттық 
жағдайлар тұрғысынан да неғұрлым қо-
лайлы артықшылыққа ие (Инанч, 2019).

Экономикалық тұрғыдан алып қа-
рағанда, Мармарайдың халықаралық 
жүк тасымалына пайдаланылуымен бірге 
ресми іске қосылған Транскаспий Орта 
дәлізі алдағы уақытта, әсіресе, Түркия 
мен Қытай арасындағы сауда-экономика-
лық қарым-қатынастардың өзара ынты-
мақтастық негізінде одан әрі дамуына оң 
ықпал ететін болады. Алайды, соңғы бес 
жылдың көрсеткіштері Түркия мен Қытай 
арасындағы сауда көлемінің төменде-
генін көрсетіп отыр. Мысалы, 2014 жылы 
27,78 млрд. доллар болған Түркия-Қы-
тай сауда көлемі 2016 жылы 27,76 млрд. 
доллар, ал 2018 жылы 23,63 млрд. доллар 
болып үздіксіз төмендеді. Екі ел арасын-
дағы сыртқы сауда көлемінің 2018 жылы 
2017 жылмен салыстырғанда 10,2%-ға 
төмендеуі назар аударарлық жайт (Mfa.
gov.tr, 2019). 2019 жылы шілдеде Түркия 
Президенті Режеп Тайып Ердоғанның Қы-
тайға сапары барысында екіжақты сауда 
көлемін 50 млрд. долларға жеткізу мақ-
сатын алға қойғанын ескерсек, алдағы ке-
зеңде екі ел арасындағы сауда-экономи-
калық ынтымақтастықты арттыру көзделіп 
отыр.

Түркияны (Мармарай арқылы) негіз ет-
кен Транскаспий Орта дәлізінің Қытай мен 
Еуропа елдерінің арасындағы сауда-эко-
номикалық қарым-қатынастардың одан 
әрі дамуына оң ықпал етумен қатар, Түр-
кия мен Қытай арасындағы сауда-эконо-
микалық ынтымақтастықты арттыратыны-
на күмән жоқ. Себебі 2011 жылдың наурыз 
айында алғаш рет Қытайдың Чунцин қа-
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ласынан Германияның Дуйсбург қаласы-
на жүк жеткізу арқылы Қытай мен Еуропа 
арасындағы жүк тасымалына кіріскен ҚТЭ 
желісі қазіргі уақытта Қытайдың 62 қаласы 
мен Еуропаның 16 елінің 53 қаласы ара-
сында 70 бағыт бойынша жұмыс атқарады 
(Mofcom, 2019). ҚТЭ арқылы 2011 жылдың 
наурызынан 2019 жылдың қыркүйегіне 
дейін Қытай мен Еуропа арасында 18,200 
жүк  пойызы қатынап, жалпы 1,57 млн. 
контейнер тасымалдады (Xinhua, 2019).
Тек 2018 жылыдың өзінде ҚТЭ рейстерінің 
жалпы саны 72%-ға артып 6,300-ге жетті 
(Mofcom, 2019). 2018 жылы ҚТЭ тасымал-
даған тауарлардың жалпы құны 33 млрд. 
доллар болып, Қытай мен Еуропалық 
Одақ (ЕО) арасындағы сыртқы сауданың 
шамамен 4,7%-ын құрады. 2018 жылы 
Қытай-ЕО сыртқы сауда көлемінің 708,63 
млрд. долларға жеткенін ескергенде, Қы-
тай мен Еуропа арасындағы теміржолы 
жүк тасымалының экономикалық әлеу-
етінің қаншалықты зор екенін көруге бо-
лады (Қытай бейнелі, 2019).

Алдағы кезеңде, Түркия мен Қытай ара-
сындағы сауда-экономикалық қарым-қа-
тынастардың болашағы екі ел арасындағы 
жүк тасымалы ынтымақтастығымен тығыз 
байланысты деуге болады. Сауда мен 
экономиканың жан тамырына айналған 
тасымалдау саласы қазір де Түркия мен 
Қытай арасындағы ынтымақтастығының 
ең маңызды бағыттарының бірі болып 
отыр. Мәселен, 2014 жылдың шілдесінде 
пайдалануға берілген 533 шақырымдық 
Анкара-Ыстамбұл жүрдек пойыз желісінің 
екінші кезеңі саналатын Эскишехир-Стам-
бул желісінің құрылысын түрік және қы-
тай компанияларының бірлесіп жүргізген 
болатын. Қытай тарапынан 750 млн. дол-
лар несие берілген Эскишехир-Стамбул 
желісі, Қытай қатысқан алғашқы шетелдік 
жүрдек пойыз жобасы болып табылады 
(Чалышкан, 2018). Сонымен қатар, 2013 
жылы құрылысы басталған Анкара-Си-
вас жүрдек пойыз желісінің Йеркөй-Йоз-
гат-Сивас бөлігінің құрылысына да қытай-
лық компаниялар қатысып жатыр (Mng, 
2019). 2019 жылы 5-8 қараша күндері 
Қытай коммунистік партиясының Орта-
лық комитетінің тұрақты мүшесі, Шаньси 

Нет сомнений в том, что Средний ко-
ридор, который обеспечит дальнейшее 
развитие торгово-экономических отно-
шений между Китаем и европейскими 
странами и где Турция стала центральным 
звеном (через Мармарай), благоприятно 
скажется на осуществлении этих ожида-
ний. В марте 2011 года CRE начала предо-
ставлять свои услуги по транспортировке 
между Китаем и Европой, отправив свой 
первый груз по железной дороге из Чун-
цина, Китай, в Дуйсбург, Германия. Ком-
пания в текущий момент работает на 70 
маршрутах между 62 городами в Китае и 
53 городами в 16 странах Европы (Mofcom, 
2019). В период с марта 2011 года до сен-
тября 2019 года CRE осуществила 18,200 
поездок по железной дороге между Ки-
таем и Европой и перевезла 1,57 милли-
она контейнеров (Xinhua, 2019). Общее 
число железнодорожных перевозок, 
осуществленных CRE только в 2018 году, 
выросло на 72% до 6,300 по сравнению с 
2017 годом (Mofcom, 2019). В том же году 
общая стоимость товаров, перевезенных 
CRE, составляла 33 миллиардов долларов, 
что соответствует примерно  4,7% всего 
объема торговли между Китаем и Евро-
пейским Союзом (ЕС). С учетом объема 
международной торговли между Кита-
ем и ЕС, составившего 708,63 миллиарда 
долларов в 2018 году, мы можем видеть 
огромный экономический потенциал же-
лезнодорожных перевозок между Китаем 
и Европой (Китай Живопись, 2019).

Можно констатировать, что будущее 
торгово-экономических отношений меж-
ду Турцией и Китаем будет тесно связано 
с транспортным сотрудничеством между 
двумя странами. Транспорт, который явля-
ется жизненно важным аспектом торгов-
ли и экономики, остается одной из наибо-
лее важных направлений сотрудничества 
между Турцией и Китаем в последние 
годы.  Например, строительство второй 
очереди 533-километровой высокоско-
ростной железнодорожной линии Анка-
ра-Стамбул, участка Эскишехир-Стамбул, 
введенной в эксплуатацию в июле 2014 
года, было завершено совместными уси-
лиями турецких и китайских компаний.  
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Линия Эскишехир-Стамбул, профинанси-
рованная китайским грантом в размере 
750 миллионов долларов, также являет-
ся первым зарубежным проектом высо-
коскоростной железной дороги, в кото-
ром был задействован Китай (Чалышкан, 
2018). Более того, Китай был партнером 
при строительстве участка  Еркой-Йоз-
гат-Сивас высокоскоростной железно-
дорожной линии Анкара-Сивас, которое 
началось в 2013 году (Mng, 2019). 5-8 
ноября 2019 года китайская делегация 
во главе с Ху Хэпином, действительным 
членом Центрального комитета Комму-
нистической партии Китая и партийным 
секретарем провинции Шэньси, посетила 
Турцию. В ходе визита турецкая компания 
по национальным железнодорожным пе-
ревозкам TCDD, турецкий логистический 
оператор Pacific Eurasia Logistics и китай-
ская Xi’an Continental Bridge International 
Logistics подписали соглашение по стра-
тегическому сотрудничеству. Кроме того, 
по Среднему коридору CRE был подписан 
протокол о сотрудничестве между компа-
ниями TCDD Transportation, Pacific Eurasia, 
азербайджанской RailwaysADY Container, 
грузинской Georgia Railways Logistics 
Terminals, казахстанской Kazakhstan 
Railways KTZ Express и китайской Xi’an 
International Trade and Logistics Park (Гор-
гулу, 2019). Принимая во внимание план 
Китая по высокоскоростной железнодо-
рожной линии, которая будет простирать-
ся от Синьцзян-Уйгурского автономного 
района до Турции, с инвестициями почти 
в 150 миллиардов долларов, сотрудниче-
ство между Китаем и Турцией в проектах 
по транспортной инфраструктуре в рам-
ках Железного шелкового пути, вероятно, 
получит сильный импульс (Каймаз, 2014).  

С точки зрения регионального сотруд-
ничества, помимо коммерческих и эконо-
мических выгод для Турции и Китая, Сред-
ний коридор также окажет значительное 
содействие развитию торгово-экономи-
ческих отношений и расширению рынка 
в региональном и мировом масштабах. В 
этом отношении Средний коридор очень 
важен для стран Центральной Азии, ко-
торые пребывают в тесной согласован-

облысының партия секретары Ху Хэпин 
бастаған Қытай делегациясының Түркияға 
сапары барысында, Түркия мемлекеттік 
теміржолы (ТМЖ) Логистикалық қызметі 
мен Pasifik Eurasia логистикалық компани-
ясы Қытайдың Xi’an Continental Bridge ха-
лықаралық логистикалық компаниясымен 
стратегиялық ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойды. Сонымен қатар, ТМЖ 
Логистикалық қызметі, Pasifik Eurasia ло-
гистикалық компаниясы және Әзірбайжан 
теміржолы ADY Konteyner компаниясы, 
Грузия теміржолы Логистикалық қызметі, 
Қазақстан теміржолы KTZ Express және 
Қытай Сиань халықаралық сауда және 
логистикалық паркі арасында Транска-
спий Орта дәлізі бағыты бойынша ынты-
мақтастық туралы хаттамаға қол қойылды 
(Гөргүлү, 2019). Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялық районынан Түркияға дейін 
ұласатын шамамен 150 млрд. долларлық 
жүрдек пойыз желісін жоспарлап отырға-
нын ескерсек, алдағы уақытта Темір Жібек 
жолы аясында Түркия мен Қытай  арасын-
дағы логистикалық инфрақұрылымдық 
жобалар бойынша екіжақты ынтымақта-
стықтың арта түсетінін болжауға болады 
(Каймаз, 2014).

Аймақтық ынтымақтастық тұрғысынан 
айтар болсақ, Транскаспий Орта дәлізі 
Түркия және Қытайға сауда-экономика-
лық пайда келтірумен қатар, аймақтық 
және жаһандық сауда-экономикалық 
қарым-қатынастардың дамуына және 
нарықтың кеңеюіне айтарлықтай ықпал 
ететін болады. Бұл тұрғыда, Транскаспий 
Орта дәлізі Шанхай ынтымақтастық ұйы-
мы аясында Қытаймен және Түрік кеңесі 
аясында Түркиямен тығыз ынтымақтастық 
орнатқан Орталық Азия елдері үшін де 
өте маңызды болып табылады. Өйткені 
Қытай мен Еуропа арасында жаңа жо-
балармен кеңейіп келе жатқан іркіліссіз 
тасымалдау желілерін Азия мен Еуропа-
ны байланыстыратын Орталық Азиясыз 
іске асыру мүмкін емес. Сондықтан, Ор-
талық Азия елдері ерекше географиялық 
орналасуы мен үлкен транзиттік әлеуетін 
пайдаланып, көліктік-логистикалық ин-
фрақұрылымдарын жетілдіру арқылы 
Шығыс пен Батыс арасындағы транзиттік 
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дәліз ретіндегі ролын нығайтуға күш са-
луда. Жібек жолының қайта жандануына 
байланысты Азия мен Еуропа арасын-
дағы көлік жолдарының маңызының күн 
сайын артуымен бірлікте алдағы кезеңде 
Қытай-Орталық Азия-Түркия арасындағы 
көлік инфрақұрылымы мен логистика 
саласындағы ынтымақтастықты дамы-
ту мүмкіндіктері көбейе түсетін болады. 
Нәтижесінде, Орталық Азия елдерінің 
Азия және Еуропа арасындағы тасымал 
бағыттары бойынша ағымдағы және бо-
лашақтағы транзиттік түсімдерінен пайда 
табуы аймақтың экономикалық дамуына 
оң ықпал етуі мүмкін.  

Қорытындылай айтқанда, Марма-
райдың халықаралық жүк тасымалына 
ашылуымен Транскаспий Орта дәлізінің 
іске қосылуы, Түркияны Шығыс пен Ба-
тыс арасындағы халықаралық сауда және 
көлік тасымалының стратегиялық тора-
бына айналдырады. Азия, Еуропа және 
мен Африка құрлықтары арасында орна-
ласқан және үш жағы теңізбен қоршалған 
Түркияның географиялық орналасуын 
ескергенде, Транскаспий Орта дәлізінің 
болашақта Азия-Еуропа, Азия-Таяу 
Шығыс және Азия-Африка арасындағы 
ең маңызды сауда және көлік тасымалы 
желісінің бірі ретінде маңыздылығы арта 
түсетіні сөзсіз. Ал, тарихи Жібек жолын 
жандандыру аясында Транскаспий Орта 
дәлізі мен Белдеу және Жол бастамасын 
үйлестіру халықаралық сауда және көлік 
тасымалы желілері бойынша кедергісіз 
және қауіпсіз тасымалдауды қамтама-
сыз ету және дәліз бойындағы елдердің 
экономикалық дамуы тұрғысынан үлкен 
маңызға ие.

 Сонымен қатар, әлемдегі ең ірі 2-ші 
экономикасы саналатын Қытай мен 
әлемнің ең ірі 17-ші экономикасына ие 
Түркияны теміржолы арқылы байланы-
стыратын Транскаспий Орта дәлізі, геоэ-
кономикалық және геосаяси тұрғысынан 
да өте маңызды. Экономикалық санкция-
лар көбейіп, сауда соғыстары қыза түскен 
кезеңде іске қосылған аталмыш теміржол 
желісі аймақтық экономикалық интегра-
цияға үлесін қосумен қатар, әлемдік на-
рықтарға да серпін әкелуі мүмкін.

ности и сотрудничестве с Китаем и Тур-
цией в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества и Тюркского Совета. Тем 
не менее, создание бесшовных транс-
портных сетей, простирающихся от Китая 
до Европы и поддерживаемых новыми 
проектами, невозможно без участия Цен-
тральной Азии, которая соединяет Азию 
с Европой. Поэтому страны Центральной 
Азии, имеющие уникальное географиче-
ское положение и значительный транзит-
ный и транспортный потенциал, стара-
ются укрепить свои позиции в качестве 
транзитного коридора между Востоком и 
Западом, совершенствуя свою транспор-
тно-коммуникационную инфраструктуру. 
При возрастающем значении транспорт-
ных маршрутов между Азией и Европой 
и в процессе возрождения Шелкового 
пути в предстоящий период будут дальше 
развиваться возможности для сотрудни-
чества между Китаем, Центральной Ази-
ей и Турцией в сфере транспортной ин-
фраструктуры и перевозок. Тот факт, что 
страны Центральной Азии будут получать 
выгоду от текущей и предстоящей опла-
ты грузоперевозок по маршрутам между 
Азией и Европой, может также содейство-
вать экономическому развитию региона. 

Подводя итоги, функционирование 
Среднего коридора с открытием туннеля 
Мармарай для международных грузопе-
ревозок сделало Турцию наиболее стра-
тегически важным связующим пунктом 
международного торгово-транспортного 
маршрута между Востоком и Западом. 
Учитывая географическое положение 
Турции, которая расположена на стыке 
трех континентов: Азии, Европы и Афри-
ки, и омывается морем с трех сторон, не 
возникает сомнений в том, что Средний 
коридор приобретет еще большую зна-
чимость как один из наиболее важных 
торгово-транспортных маршрутов между 
Азией и Европой, Азией и Ближним Вос-
током и даже Азией и Африкой. Поэтому 
важна гармонизация Среднего коридора 
с инициативой «Пояс и путь» в рамках 
исторического возрождения Шелково-
го пути, как с точки зрения обеспечения 
бесперебойных и безопасных перевоз-
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ок по международному торгово-транс-
портному маршруту, так и для экономи-
ческого развития стран, расположенных 
вдоль маршрута. Кроме того, Средний 
коридор, соединяющий Китай и Турцию, 
соответственно, 2-ю и 17-ю по величине 
экономики в мире, также очень важен в 
геоэкономическом и геополитическом 
отношениях. В современном мире, где 
обостряются торговые войны по поводу 
экономических санкций, эта железнодо-
рожная линия может содействовать ре-
гиональной экономической интеграции и 
привнести динамизма глобальным рын-
кам. 
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 ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА ОЭС
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ АЙМАҒЫНЫҢ 

КӨЛІК ӘЛЕУЕТІ

Динара Талдыбаева*

Развитые и развивающиеся страны 
помимо участия в международных ин-
теграционных инициативах стремятся 
создавать региональные объединения 
между собой. Одной из таких структур 
является Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС), деятельность кото-
рой направлена на содействие развитию 
государств-участников, устранение тор-
говых барьеров в пределах региона ОЭС, 
улучшение внутрирегиональной торговли 
и обеспечение интеграции региона ОЭС 
с глобальными рынками. Площадью 8 
миллионов квадратных километров и на-
селением более 440 миллионов человек, 
ОЭС является региональной межправи-
тельственной организацией, в которую 
входят Афганистан, Азербайджан, Иран, 
Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Турция, 
Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан 
(ОЭС, 2017). Регион ОЭС, который зани-
мает широкое географическое простран-
ство, имеет возможность достичь Европы 
через Пакистан и Турцию. То, что, за ис-
ключением Пакистана и Турции, государ-
ства-члены не имеют прямого выхода к 
морю, делает ОЭС значимым для них. В 
случае с Ираном, санкции против этой 
страны могут препятствовать использова-
нию его портов для других стран-членов. 

Предшественница ОЭС, организация 
«Региональное сотрудничество в целях 
развития» (РСР), созданная в 1964 году 
усилиями Ирана, Пакистана и Турции, 
существовала до 1979 года. Организация 
приостановила свою деятельность после 
исламской революции 1979 года в Ира-
не (Демир, 2009). В 1985 году она была 
воссоздана как ОЭС. После распада Со-
ветского Союза, в 1992 году, Афганистан, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Тад-

Дамыған және дамушы елдер халықа-
ралық деңгейдегі интеграциялық баста-
маларға қатысумен қатар, өз араларында 
да аймақтық одақтар құруға тырысуда. 
Осындай аймақтық құрылымдардың бірі 
болып табылатын Экономикалық ын-
тымақтастық ұйымы (ЭЫҰ) мүше мем-
лекеттердің дамуына ықпал ету, ЭЫҰ 
аймағындағы сауда кедергілерін жою, 
аймақ ішіндегі сауданы жақсарту және 
ЭЫҰ аймағының әлемдік нарықтармен 
ықпалдастығын қамтамасыз ету сияқты 
маңызды басымдықтарға ие. Аумағы 8 
миллион шаршы шақырым және халқы 
440 миллионнан асатын ЭЫҰ үкіметара-
лық аймақтық ұйым болып табылады. 
Оның құрамына Ауғанстан, Әзірбайжан, 
Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, 
Түркия, Түрікменстан, Өзбекстан және 
Тәжікстан кіреді (ЭЫҰ, 2017). Айтарлықтай 
үлкен географиялық аймақты қамтитын 
ЭЫҰ Пәкістан мен Түркия арқылы Еуро-
паға жету мүмкіндігіне ие. Ұйымдағы Түр-
кия мен Пәкістаннан басқа мүше мемле-
кеттердің теңізге тікелей қатынай алмауы 
мүше мемлекеттер үшін ЭЫҰ-ның құн-
дылығын одан әрі арттырады. Иранның 
да теңізге шығу мүмкіндігі бар, алайда бұл 
елге салынған санкцияларға байланысты 
басқа мүше мемлекеттер Иранның порт-
тарын пайдаланбауы мүмкін.

1964 жылы Иран, Пәкістан және Түркия 
тарапынан құрылған және 1979 жылға 
дейін жұмыс істеген Даму үшін аймақтық 
ынтымақтастық (ДАЫ) ұйымы - ЭЫҰ-ның 
ізашары. 1979 жылы Ирандағы револю-
циядан кейін ұйым өз қызметін тоқтат-
ты (Демир, 2009). Кейінірек 1985 жылы 
ЭЫҰ болып қайта құрылды. Кеңес Одағы 
ыдырағаннан кейін 1992 жылы Ауған-
стан, Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, 

*  магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. dinarataldybayeva@gmail.com 
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жикистан, Туркменистан и Узбекистан ста-
ли членами организации (ОЭС, 2019).

Транспортный сектор является одним 
из стратегических направлений расши-
рения товарооборота между страна-
ми-членами ОЭС и обеспечения инте-
грации с мировыми рынками. Торговое 
соглашение ОЭС (ОЭСТС), Соглашение о 
транзитной торговле ОЭС (TTС) и Рамоч-
ное соглашение о транзитных перевоз-
ках (РСТП), которые определяют инфра-
структуру сотрудничества в этой области, 
имеют большое значение в этом отноше-
нии. ОЭСТС направлено на укрепление 
экономического сотрудничества между 
членами ОЭС путем снижения тарифов 
и устранения нетарифных барьеров. Бо-
лее того, оно нацелено на расширение, 
поддержку, а также содействие торговле 
на основе общих принципов (Кызылтан 
и Сандалжылар, 2011). TTС – это согла-
шение, направленное на расширение 
транзита по территории участников ОЭС. 
Соглашение имеет целью способствовать 
грузоперевозкам между участниками и 
расширить торговлю между транзитными 
странами региона ОЭС (Нарибаев, 2008). 
Другое важное соглашение, РСТП, каса-
ется таких сфер, как сотрудничество ОЭС 
с международными организациями по 
транзитным автомобильным, железнодо-
рожным, морским и мультимодальным 
перевозкам. Кроме того, оно направлено 
на расширение роли частного сектора, 
улучшение сотрудничества между тамо-
женными администрациями, облегчение 
перевозок и упрощение визового режи-
ма (Кана, 2019). Помимо вышеупомянутых 
соглашений как важный инструмент раз-
вития сотрудничества между странами-у-
частниками в области транспорта можно 
рассматривать документ ECO Vision-2025. 
Этот концептуальный документ выделяет 
основные направления сотрудничества, в 
частности, торговлю, транспорт и взаимо-
действие, энергетику, туризм, экономиче-
ский рост и продуктивность, социальное 
благополучие и вопросы окружающей 
среды. (Аднан, 2017).

Постоянное использование транзит-
ных маршрутов ОЭС и увеличение про-

Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан 
ұйымға мүше болды (ЭЫҰ, 2019).

Көлік секторы – ЭЫҰ-ға мүше мемле-
кеттер арасындағы сауда көлемін артты-
рудың және әлемдік нарықтармен ықпал-
дастықты қамтамасыз етудің стратегиялық 
бағыттарының бірі. Осы саладағы ынты-
мақтастықтың инфрақұрылымын қалып-
тастыратын ЭЫҰ Сауда туралы келісімі 
(ЭЫҰСК), ЭЫҰ Транзиттік сауда туралы 
келісімі (ТСК) және ЭЫҰ Транзиттік көлік 
туралы негіздемелік келісім (ТКНК) маңы-
зды болып табылады. ЭЫҰСК мақсаты –та-
рифтерді төмендету және тарифтік емес 
кедергілерді алып тастау арқылы ЭЫҰ-ға 
мүше елдер арасындағы экономикалық 
ынтымақтастықты нығайту, сондай-ақ, 
ортақ қағидаларға негізделе отырып, са-
уданы арттыру, қолдау және ынталандыру 
(Кызылтан және Сандалжылар, 2011). ТСК 
– бұл ЭЫҰ мүшелері арасындағы транзитті 
ілгерілетуге бағытталған келісім. Аталмыш 
келісім мүше мемлекеттер арасында жүк 
тасымалын жеңілдетуді және ЭЫҰ ай-
мағында транзиттік елдер арасындағы 
сауданы арттыруды көздейді (Нарибаев, 
2008). Тағы бір маңызды келісім ТКНК бол-
са ЭЫҰ-ның халықаралық транзиттік ұй-
ымдармен ынтымақтастығы, автомобиль 
көлігі, теміржол көлігі, теңіз көлігі және 
мультимодальды көлік сияқты салалар-
ды қамтиды. Сонымен қатар, бұл келісім 
жеке сектордың рөлін арттыру, кедендік 
әкімшіліктер арасындағы ынтымақта-
стықты жақсарту, тасымалдауды жеңілдету 
және визалық режимді жеңілдету сияқты 
салаларда ынтымақтастыққа бағытталған 
(Кана, 2019). Жоғарыда аталған келісім-
дерден басқа, «ЭЫҰ болашағы-2025» 
(ECO Vision-2025) құжатын мүше мемле-
кеттердің көлік саласындағы ынтымақта-
стығын дамытудағы маңызды құрал ретін-
де қарастыруға болады. Аталған құжат са-
уда, көлік, байланыс жолдары, энергетика, 
туризм, экономикалық өсу мен өнімділік, 
әлеуметтік әл-ауқат және қоршаған орта 
сияқты ынтымақтастықтың негізгі бағыт-
тарына бағытталған (Аднан, 2017).

ЭЫҰ транзиттік бағдарларын тұрақты 
пайдалану және кедендік шекара арқылы 
өткізу пункттерінің өткізу қабілетін артты-
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пускной способности пограничных та-
моженных пунктов находятся в числе 
предпосылок для достижения этих целей. 
Можно сказать, что в этих вопросах ОЭС 
имеет необходимые правовые и инсти-
туциональные структуры. Среди транс-
портных проектов ОЭС три маршрута 
являются важными, и только два из них в 
настоящее время используются. Первый 
– это маршрут Стамбул-Алматы (исполь-
зуемый для перевозки грузов в пределах 
ОЭС) протяженностью 5,626 км, где ус-
луги железнодорожных грузоперевозок 
начались в 2002 году. Известно, что по 
состоянию на 2015 год из разных уголков 
Турции было поставлено 5,882 шести-
метровых (двадцатифутовый эквивалент 
– TEU) стандартных контейнера в Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркме-
нистан и Узбекистан (ОЭС, 2015). Второй 
– это маршрут Исламабад-Тегеран-Стам-
бул, который начал функционировать в 
2010 году и известен как самый длинный 
маршрут протяженностью 6,543 км. Од-
нако этот маршрут прекратил действо-
вать после совершения 29 контейнерных 
рейсов (Tcddtasimacilik.gov.tr, 2019). Длин-
ные паромные переправы через турец-
кое озеро Ван, плохое состояние дорог в 
районе Кохи Тафтан-Кветта Пакистана и 
несколько проблем транспортировки ва-
гонов в районе Захедан Ирана были сре-
ди основных причин прекращения дви-
жения поездов. Все эти проблемы вели 
к увеличению времени доставки (Гупта и 
др., 2019). Третий – это маршрут Бендер 
Аббас-Алматы протяженностью 3,710 км, 
который начал действовать в 2011 году 
(Асгар, 2014).

Расположение стран-членов ОЭС 
вдоль Великого шелкового пути требует 
сотрудничества с другими международ-
ными организациями и инициативами. 
Например, участие Пакистана в Китай-
ско-пакистанском экономическом кори-
доре (ПКЭК) как одного из важных членов 
китайской инициативы «Пояс и путь» уве-
личивает потенциал транспортных пере-
возок Пакистана в регионе.   Охватывая 
проекты автомагистралей, железных до-
рог, нефте- и газопроводов, ПКЭК облег-

ру осы мақсаттарға жетудің алғышартта-
рының бірі болып табылады. Бұл мәселе-
лерде ЭЫҰ-ның қажетті құқықтық және 
институционалды құрылымы бар деп 
айтуға болады. ЭЫҰ-ның көлік жобалары 
арасында үш бағдар маңызды орын ала-
ды және қазіргі уақытта олардың тек екеуі 
ғана пайдаланылады. Біріншісі (ЭЫҰ ая-
сында жүк тасымалы үшін пайдаланыла-
тын) ұзындығы 5,626 км болатын Ыстам-
бұл-Алматы бағыты. Бұл бағыт бойынша 
контейнерлік пойыздар қатынасы 2002 
жылы басталды. 2015 жылғы жағдай бой-
ынша, Түркияның әр түкпірінен Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және 
Өзбекстанға барлығы 5,882 алты метрлік 
(жиырма футтық эквивалент) стандартты 
контейнер жеткізілді (ЭЫҰ, 2015). Екін-
шісі – 2010 жылы пайдалануға берілген 
және 6,543 шақырымдық ең ұзақ марш-
рут ретінде белгілі Исламабад-Тегеран-Ы-
стамбұл бағыты. Алайда, 29 контейнер-
лік пойыз тасымалданғаннан кейін, бұл 
бағдар бойынша қызметтер тоқтатылды 
(Tcddtasimacilik.gov.tr, 2019). Түркияның 
Ван көлі арқылы паромдармен жүріп өту 
ұзақтығы, Пәкістанның Кохи Тафтан-Квет-
та аймағындағы жолдардың нашарлығы, 
Иранның Захедан аймағында вагондар-
ды тасымалдау қиындықтары пойыз қыз-
метін тоқтатудың негізгі себептері болып 
табылады. Бүкіл осы мәселелер тасы-
малдау уақытының ұлғаюына әкеп соқты 
(Гупта және тб., 2019). Үшінші бағдар – өз 
қызметін 2011 жылы бастаған 3,710 шақы-
рымдық Бендер-Аббас-Алматы бағыты 
(Асгар, 2014).

ЭЫҰ-ға мүше мемлекеттердің тарихи 
Жібек жолының бойында орналасуы ұй-
ымның басқа халықаралық ұйымдармен 
және бастамалармен ынтымақтастығын 
қажет етеді. Мәселен, ұйымның негізін 
қалаушылардың бірі Пәкістанның қазір-
гі таңда Қытайдың «Белдеу және жол» 
бастамасының маңызды мүшесі ретінде 
«Қытай-Пәкістан экономикалық дәлізі» 
(ҚПЭД) жобасына қатысуы Пәкістан-
ның аймақтағы транзиттік көлік әлеуетін 
арттырады. Автомагистраль, теміржол 
және мұнай-газ құбырлары жобаларын 
қамтыған ҚПЭД Қытайдың батыс про-



266

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

чает доступ к морю из западных провин-
ций Китая через порт Гвадар в Пакистане, 
что способствует сокращению времени 
транспортировки в страны Ближнего Вос-
тока и Северной Африки. В 2018 году Па-
кистан пригласил Турцию присоединить-
ся к проекту (Hurriyetdailynews, 2018). Со-
ответствующие турецкие власти заявили, 
что Турция рассмотрит это предложение. 
Это предложение можно рассматривать 
как важную возможность с точки зрения 
экономических и транспортных маршру-
тов, как для Турции, так и для Пакистана. 
Более того, реформистская политика и 
интеграционные усилия президента Уз-
бекистана Шавката Мирзиеева по сбли-
жению, в первую очередь, со странами 
региона, а затем со странами и организа-
циями Евразии, представляют выгоду для 
ОЭС. Можно констатировать, что эти уси-
лия способны укрепить экономическое, 
политическое, а также международное 
единство организации. Участие Узбеки-
стана в 7-м саммите Тюркского совета 
как полноправного члена можно рассма-
тривать как одно из этих усилий. Во вре-
мя конференции под названием «Цен-
тральная Азия в системе международных 
транспортных коридоров: стратегические 
перспективы и нереализованные воз-
можности», состоявшейся 20-21 сентября 
2018 года, Генеральный секретарь ОЭС 
Хади Солейменпур заявил, что роль Уз-
бекистана в ОЭС следует увеличить и что 
вступительные документы по TTС и РСТП 
переданы Узбекистану для подписания 
(Хроника ОЭС, 2019). Подписание транс-
портно-транзитных соглашений ОЭС Уз-
бекистаном будет способствовать даль-
нейшему развитию свободной торговли и 
транспортной инфраструктуры, не только 
в Узбекистане, но и во всех странах Цен-
тральной Азии.  

Суммируя, ОЭС не достиг желаемого 
результата в достижении целей, постав-
ленных при его учреждении. Однако 
можно сказать, что ОЭС – это одна из важ-
ных платформ, которые способны разви-
вать сотрудничество между его членами, 
особенно в таких тесно связанных сферах, 
как экономика и транспорт. 

винцияларының Пәкістандағы Гвадар 
порты арқылы теңізге шығуын жеңіл-
детіп, Таяу Шығыс және Солтүстік Африка 
елдеріне тасымалдау уақытын қысқар-
тады. 2018 жылы Пәкістан Түркияға осы 
жобаға қатысу туралы ұсыныс жасады 
(Hurriyetdailynews, 2018). Тиісті түрік ор-
гандары бұл ұсыныстың Түркия тарапынан 
қарастырылатынын мәлімдеді. Бұл ұсы-
нысты Түркия үшін де, әрі Пәкістан үшін 
де экономикалық және көлік бағыттары 
тұрғысынан маңызды мүмкіндік ретінде 
қарастыруға болады. Сонымен қатар, Өз-
бекстан Президенті Шавкат Мирзиеевтің 
жүзеге асырып жатқан реформистік са-
ясаты және алдымен аймақ елдерімен, 
содан кейін Еуразия елдері және ұй-
ымдарымен ықпалдастық әрекеттері ЭЫҰ 
үшін пайдалы болып отыр. Бұл әрекеттер 
ұйымның экономикалық, саяси және ха-
лықаралық саладағы бірлігін нығайту үшін 
жоғары әлеуетке ие деп айта аламыз. Бұл 
тұрғыда Өзбекстанның Түркі кеңесінің 
7-ші саммитіне толыққанды мүше ретін-
де қатысуын осы әрекеттердің бірі ретін-
де атап өтуге болады. 2018 жылғы 20-21 
қыркүйек күндері өткен «Орталық Азия 
халықаралық көлік дәліздері жүйесінде: 
стратегиялық перспективалар және іске 
асырылмаған мүмкіндіктер» атты конфе-
ренция барысында ЭЫҰ Бас хатшысы Хади 
Солейменпур Өзбекстанның ЭЫҰ-дағы 
рөлін арттыру керектігін, сондай-ақ ТСК 
және ТКНК келісімдеріне қатысты қосылу 
құжаттарының қол қою үшін Өзбекстан 
тарапына ұсынылғанын айтты (ЭЫҰ жыл-
намасы, 2019). Өзбекстанның ЭЫҰ-ның 
көлік және транзит туралы келісімдерге 
қол қоюы тек Өзбекстан үшін ғана емес, 
сонымен бірге бүкіл Орталық Азия елдері 
үшін еркін сауда мен көлік инфрақұрылы-
мын одан әрі дамытуға ықпал етеді.

Қорытындылай келе, ЭЫҰ құрылу мақ-
саттарында белгіленген мақсаттарға жету-
дің қажетті деңгейіне жеткен жоқ. Алайда, 
ЭЫҰ мүше мемлекеттер арасында әсіре-
се экономика мен көлік саласы сияқты 
бір-бірімен тығыз байланысты салаларда 
ынтымақтастықты дамытуға мүмкіндік бе-
ретін маңызды алаңдардың бірі деп айта 
аламыз.
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 АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ И ПОЛЯРНЫЙ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

ҚЫТАЙДЫҢ АРКТИКАЛЫҚ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ПОЛЯРЛЫҚ 
ЖІБЕК ЖОЛЫ

Ажар Сериккалиева*

В последние годы Китай активно про-
водит политику усиления своих воен-
но-морских позиций. Динамично расту-
щее экономическое и дипломатическое 
влияние Китая можно обнаружить почти 
в каждом морском регионе мира. Гло-
бальный интерес Пекина к морским и 
океаническим маршрутам быстро растет 
благодаря его сильной зависимости от 
зарубежных поставок энергии и сырья, а 
также эффективной морской логистики. 
Китай не просто строит военные базы 
и транспортные порты в стратегически 
важных морских точках, но даже пытается 
проводить самостоятельную арктическую 
политику, хотя она напрямую и не соот-
носится с регионом географически. Китай 
получил статус наблюдателя в Арктиче-
ском совете в 2013 году и стал единствен-
ной страной среди 13 наблюдателей, 
не имеющей общих границ с регионом 
Арктики. В 2018 году Китай опубликовал 
Белую книгу по арктической политике и 
назвал себя «важной заинтересованной 
стороной в арктических делах» и «поч-
ти арктическим государством» (Gov.cn, 
2018). Документ также связал китайские 
цели развития Арктики с приоритетами 
инициативы «Пояс и путь» (БРИ). Север-
ный Ледовитый океан находится в числе 
трех маршрутов «Видения морского со-
трудничества» в рамках БРИ. 

Китай имеет несколько интересов в 
Арктике, таких как вопросы изменения 
климата, возможности энергетической 
диверсификации и разработка Северного 
морского пути (СМП) или Полярного шел-
кового пути, совместно разработанного 
Россией и Китаем. СМП, который прохо-
дит вдоль российской береговой линии, 

Соңғы жылдары Қытай өзінің әске-
ри-теңіз жағдайын нығайту саясатын 
белсенді түрде жүзеге асыруда. Қытай-
дың қарқынды дамып келе жатқан эко-
номикалық және дипломатиялық әсерін 
әлемнің барлық теңіз аймағында бай-
қауға болады. Пекиннің теңіз және мұ-
хит бағыттарына қызығушылық танытуы 
оның шетелден энергия мен шикізат жет-
кізіліміне тәуелділігі мен тиімді теңіз логи-
стикасына байланысты күн өткен сайын 
артып келеді. Қытай стратегиялық тұрғы-
дан маңызды теңіз нүктелерінде әскери 
базалар мен көлік порттарын салып қана 
қоймай, аймаққа географиялық жағынан 
байланысты болмаса да, тәуелсіз Арктика 
саясатын жүргізуге тырысады. 2013 жылы 
Қытай Арктикалық кеңесте бақылаушы 
мәртебесін алып, 13 бақылаушы мемле-
кет ішінде Арктикамен шекараласпайтын 
жалғыз ел болды. 2018 жылы Қытай өзін 
«Арктика істеріндегі маңызды қатысушы» 
және «Арктика маңындағы мемлекет» деп 
атап, Арктика саясаты туралы Ақ қағаз-
ды жариялады (Gov.cn, 2018). Ақ қағаз 
сондай-ақ, Қытайдың Арктиканы дамыту 
мақсаттарын «Белдеу және жол» баста-
масының (БЖБ) басымдықтарымен бай-
ланыстырды. Солтүстік Мұзды мұхит БЖБ 
шеңберіндегі «Теңіз ынтымақтастығының 
болашағындағы» үш бағыттың бірі болып 
саналады.

Қытай Арктикада климаттың өзгеруі, 
энергияны әртараптандыру мүмкіндік-
тері және Ресей мен Қытай бірлесіп жа-
саған Солтүстік теңіз бағыты (СТБ) немесе 
Полярлық Жібек жолын дамыту сияқты 
бірнеше мүдделерге ие. Шығыс Азияны 
Еуропамен байланыстыратын Ресей жаға-
лау сызығы бойымен созылған СТБ алғаш 

* PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. serikkaliyeva@gmail.com 
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связывая Восточную Азию с Европой, был 
впервые открыт в царской России в нача-
ле 20-го века и широко использовался в 
советское время для экспорта сибирско-
го сырья; он обеспечивал Москве стра-
тегическую связь с российским Дальним 
Востоком. Широко известно, что морской 
груз гораздо дешевле наземного, что 
является важным фактором для Китая, 
третьего крупнейшего в мире судовла-
дельца. Несмотря на развитие наземных 
транспортных коридоров, львиная доля 
произведенных в Китае товаров все еще 
вывозится по морским путям. Россия, ко-
торая всегда стояла на страже своих ар-
ктических ресурсов против возможного 
иностранного посягательства, призна-
ла необходимость укрепления россий-
ско-китайского партнерства в Арктике, 
особенно в условиях ухудшения отноше-
ний между Россией и Западом. Этот но-
вый тренд можно рассматривать в рамках 
так называемого поворота России к Вос-
току. 

Это сотрудничество между Москвой и 
Пекином направлено на развитие взаи-
модействия и торговли между Китаем, Ко-
рейским полуостровом, Японией и Евро-
пой через территорию российского Даль-
него Востока и северо-восточного Китая. 
В 2012 году китайский ледокол Сюэ-Лун 
(снежный дракон) впервые пересек СМП. 
В мае 2014 года российский президент 
Владимир Путин и председатель КНР Си 
Цзиньпин подписали совместное заяв-
ление о двустороннем сотрудничестве, 
которое включало обязательства России 
по содействию китайскому торговому 
трафику вдоль СМП. Два месяца спустя 
Китай издал руководство, которое содер-
жало навигационные карты, методы и ин-
струкции по навигации на льду, а также 
информацию о законах и правилах стран, 
расположенных вдоль маршрута (Лакен-
баер и др., 2018).

СМП предполагает примерно 35 дней 
транзита от Шанхая до Роттердама, со-
кращая транзитное время на две неде-
ли по сравнению с маршрутами через 
Малаккский пролив или Суецкий канал. 
Примечательно, что из-за процессов гло-

рет XX ғасырдың басында патшалық Ре-
сейде ашылды және Кеңес заманында 
Сібір шикізатын экспорттау үшін кеңінен 
қолданылды. Аталмыш бағыт Мәскеуді 
Ресейдің Қиыр Шығысымен стратегиялық 
тұрғыдан байланыстырды. Теңіз көлігі 
тасымалы құрлық арқылы тасымалдау-
дан әлдеқайда арзан екені белгілі және 
бұл әлемдегі үшінші ірі кеме иесі Қытай 
үшін маңызды фактор болып табылады. 
Құрлықтағы көлік дәліздерінің дамуы-
на қарамастан, Қытай өндіретін өнімнің 
негізгі бөлігі әлі де болса теңіз жолдары 
арқылы экспортталады. Арктика ресурста-
рын ықтимал шетелдік қол сұғушылықтан 
қорғауға әрдайым дайын болған Ресей 
әсіресе Батыс елдерімен қарым-қатына-
сының нашарлауына байланысты Аркти-
кадағы Ресей-Қытай серіктестігін нығайту 
қажеттілігін мойындады. Бұл жаңа үрдісті 
Ресейдің шығысқа бетбұрысы деуге бола-
ды.

Мәскеу мен Пекин арасындағы бұл ын-
тымақтастық Ресейдің Қиыр Шығысы мен 
Солтүстік-Шығыс Қытай аумағы арқылы 
Қытай, Корея түбегі, Жапония және Еу-
ропа арасындағы байланыс пен сауданы 
дамытуға бағытталған. 2013 жылы Қы-
тайдың Xue-Long (Қарлы айдаһар) мұз-
жарғыш кемесі бірінші рет СТБ-ны кесіп 
өтті. 2014 жылғы мамырда Ресей Прези-
денті Владимир Путин мен Қытай Халық 
Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин 
екіжақты ынтымақтастық туралы бірле-
скен мәлімдемеге қол қойды, онда СТБ 
бағыты бойынша Қытай саудасын жеңіл-
дету жөніндегі ресейлік міндеттемелер 
бар. Екі айдан кейін Қытай навигациялық 
карталар, мұз навигациясы әдістері мен 
нұсқаулары, сонымен қатар маршрут бой-
ындағы елдердің заңдары мен ережелері 
туралы ақпаратты қамтитын нұсқаулық 
шығарды (Лакенбауэр және т.б, 2018).

СТБ бағытымен Шанхайдан Роттер-
дамға шамамен 35 күнде жетуге болады. 
Бұл Малакка бұғазы немесе Суэц каналы 
арқылы өтетін маршруттармен салысты-
рғанда екі аптаға тезірек. Азия мен Еуро-
па арасындағы ынтымақтастықтың жаңа 
мүмкіндіктері негізінен Арктика бағытын 
пайдалануға мүмкіндік беретін жаһан-
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дық жылыну үдерістерінің арқасында 
ашылуда. Сонымен қатар, бұл бағыт эко-
логиялық таза деп танылады, өйткені ол 
Суэц каналы жолымен салыстырғанда 
көмірқышқыл газы шығарындыларын 
52%-ға төмендетуі мүмкін. Қытайдың бол-
жамдары бойынша, 2020 жылға қарай 
Қытай осы жолды пайдаланып Шанхайдан 
(немесе Даляньдан) Арктикаға (Мурманск 
және Киркенес) сыртқы сауда жүктерінің 
5-15%-ына дейін тасымалдай алады. 2019 
жылы СТБ арқылы тасымалданған жүк 20 
млн. тоннаны құрап, 2024 жылы бұл көр-
сеткішті 80 млн. тоннаға жеткізу жоспар-
ланып отыр (Валдай, 2019).

Қазіргі уақытта Қытай инвестицияла-
рының көп бөлігі оңтүстік тасымалдау, 
теміржол және құбыр жолдарының ин-
фрақұрылымын кеңейтуге бағытталған. 
Алайда, Пекин басқа инфрақұрылымдық 
жобаларымен қатар, Полярлық Жібек 
жолы бойындағы инфрақұрылымды да-
мытуға қаржы бөлуді жоспарлауда және 
қазіргі уақытта Арктикада мұзжарғыш 
флотын салуда. Қытайлық COSCO компа-
ниясының теңіз тасымалы Ұлыбританияға 
өндірістік заттарды жеткізу үшін СТБ бой-
ынша 30-ға жуық сапар жасады. Арктика-
лық аймақ бойынша екіжақты ынтымақта-
стықта Ресей мен Қытай инфрақұрылым-
ды дамытуға, соның ішінде порттар, су 
асты кабельдері мен әуежайлар салуға 
бағытталған. Бұл жерде Ресейдің Қиыр 
Шығысы әсіресе инфрақұрылымға шұғыл 
инвестицияны қажет ететін аймақтардың 
бірі екенін айта кету керек.

Арктика аймағы бай энергетикалық 
және табиғи ресурстарға ие: әлемдегі 
ашылмаған табиғи газдың шамамен 30%-
ы және ашылмаған мұнайдың 13%-ы осы 
аймақта орналасқан. Қазіргі уақытта Ар-
ктикада Қытайдың қатысуымен жүзеге 
асырылып жатқан ең ірі жобалар – Ре-
сейлік «Новатек» компаниясының «Ямал 
СТГ» және «Арктик СТГ 2» жобалары. Бұл 
жобаларда Қытайлық компаниялардың 
қомақты акциялары мен қаржыландыру 
үлесі бар. Ал Қытай жылына шамамен 4 
млн. тонна ресейлік СТГ-ның ұзақмерзімді 
жеткізілімін қамтамасыз етті (Накано, 
2018; Фадеева, 2019). Осылайша, Арктика 

бального потепления открываются но-
вые возможности сотрудничества между 
Азией и Европой, что дает возможность 
использовать Арктический путь. С другой 
стороны, этот маршрут признан как более 
экологичный, поскольку он может умень-
шить выбросы углекислого газа на 52% 
по сравнению с маршрутом через Суец-
кий канал. Использование СМП не толь-
ко предоставит альтернативу маршруту 
по Южно-Китайскому морю, но также 
позволит Пекину значительно сократить 
расстояние на пути от Китая в Европу в 
сравнении с маршрутом Морского шел-
кового пути 21-го века, а время в пути 
также сократится на 20%. Согласно ки-
тайским оценкам, к 2020 году Китай будет 
способен перевозить от 5 до 15% внеш-
неторговых грузов из Шанхая (или Даля-
ня) в Арктику (Мурманск или Киркенес), 
используя этот путь. В 2019 году объем 
груза, перевезенного по СМП, составил 
20 миллионов тонн, и его планируется 
увеличить до 80 миллионов тонн к 2024 
году (Валдай, 2019).

Большая часть китайских инвести-
ций в настоящее время направлена на 
расширение инфраструктуры южных 
судоходных, железнодорожных и тру-
бопроводных маршрутов. Однако Пе-
кин  также намерен потратить ресурсы 
на развитие инфраструктуры вдоль По-
лярного шелкового пути, параллельно 
со своими другими инфраструктурными 
проектами, и в настоящее время строит 
ледокольный флот в Арктике. Морской 
транспорт китайской компании COSCO 
уже осуществил около 30 рейсов по СМП 
для доставки промышленных товаров в 
Великобританию. В своем двустороннем 
сотрудничестве в Арктике Россия и Китай 
также уделяют внимание развитию ин-
фраструктуры, в том числе строительству 
портов, подводных кабелей и аэропортов. 
Примечательно, что российский Дальний 
Восток является одним из регионов стра-
ны, где срочно нужны инвестиции, осо-
бенно в инфраструктуру.  

Арктический регион обладает бога-
тыми энергетическими и природными 
ресурсами: около 30% необнаруженного 
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природного газа и 13% необнаруженной 
сырой нефти расположены на его терри-
тории. В настоящее время крупнейшие 
проекты в Арктике с участием Китая – это 
российские проекты Новатэка по Ямал 
СПГ и Арктик СПГ 2, в которых китайские 
компании имеют значительные доли и 
финансирующие акции. Взамен Китай 
обеспечил долгосрочный отбор россий-
ского СПГ в объеме около 4 миллионов 
тонн в год (Накано, 2018; Фадеева, 2019). 
Таким образом, разработка нефти и газа 
в Арктическом регионе уже началась, а 
Полярный шелковый путь теперь для Ки-
тая более актуален, поскольку он обеспе-
чивает короткий путь поставок, а также 
большую энергетическую безопасность. 
Тем не менее, из-за сурового климата, ми-
нимальной инфраструктуры, отдаленно-
сти от производственных центров и эко-
логических рисков добыча арктических 
ресурсов остается сложной и затратной. 
Из-за неблагоприятных морских условий 
эти проблемы могут представить собой 
еще более серьезные вызовы для даль-
нейших попыток разработки энергетиче-
ских ресурсов Арктики.  

Суммируя, в качестве нового игрока в 
Арктике Китай только начинает оказывать 
влияние и делать инвестиции через цир-
кумполярную Арктику. При поддержке 
российского правительства Пекин имеет 
возможность разработать альтернатив-
ные маршруты для доставки своих това-
ров из Восточной Азии в Северную Евро-
пу и получить доступ к богатым залежам 
энергоресурсов. Хотя Полярный шелко-
вый путь пока находится на стадии раз-
работки, он может служить альтернати-
вой традиционным морским маршрутам 
в будущем, особенно с учетом усиления 
процессов глобального потепления. 
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аймағында мұнай-газды игеру ісі бастал-
ды және осыған байланысты Полярлық 
Жібек жолының Қытай үшін өзектілігі 
арта түсті. Өйткені ол қысқа жеткізу жо-
лын, сондай-ақ күшейтілген энергетика-
лық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Соған 
қарамастан, қатаң климат жағдайы, ин-
фрақұрылымның жетіспеушілігі, өндірістік 
орталықтардан алшақтығы және эко-
логиялық қауіп-қатерлерге байланысты 
Арктикалық ресурстарды өндіру қиын, 
әрі қымбат болып қала бермек. Теңізде-
гі қолайсыз жағдайлардың салдарынан 
бұл мәселелер Арктиканың энергетика-
лық ресурстарын игеруде одан әрі үлкен 
қиындықтар тудыруы мүмкін.

Қорытындылай келе, Арктикадағы жаңа 
актор ретінде Қытай циркумполярлық Ар-
ктикада өз ықпалын орнатып, аймаққа 
инвестиция сала бастады. Ресей үкіметінің 
қолдауымен Пекин өз тауарларын Шығыс 
Азиядан Солтүстік Еуропаға жеткізудің 
және бай энергетикалық ресурстардың 
кен орындарына қол жеткізудің балама 
тәсілдерін дамыта алады. Полярлық Жібек 
жолы әлі даму сатысында болса да, әсіре-
се жаһандық жылыну үдерістерінің күше-
юі жағдайында болашақта дәстүрлі теңіз 
бағыттарына балама бола алады.
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ПЕРВЫЙ ГОД ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНА БІР ЖЫЛ: АЙМАҚТЫҢ ЖЕТІСТІК-
ТЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ 

Даулет Жайлыбаев*

19 июня 2018 года указом президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева Юж-
но-Казахстанская область была переи-
менована в Туркестанскую, а ее админи-
стративный центр был переведен в город 
Туркестан. Шымкент получил статус горо-
да республиканского значения. В числе 
других перемен в административно-тер-
риториальной структуре области было 
отделение Жетысайского и Келесского 
районов, соответственно, от Мактаараль-
ского и Сарыагашского районов. В то же 
время государство в настоящее время 
активно разрабатывает большое число 
программ и планов для улучшения соци-
ально-экономической ситуации в регио-
не. В частности, особое место занимает 
комплексный план социально-экономи-
ческого развития Туркестанской области 
до 2024 года. План состоит из 116 орга-
низационных и практических мер (Adilet.
zan.kz, 2018). 

Развитие областного центра идет в двух 
направлениях. Первое связано с обнов-
лением исторического города Туркестан 
как областного центра, а второе связано 
с развитием стратегически важных посе-
лений, расположенных вблизи от города 
Туркестан. В регионе проводится огром-
ный объем работы для выполнения этих 
задач. Прежде всего, необходимо решить 
проблему с жильем в городе Туркестан. В 
целом, к маю 2019 года было сдано 1,724 
квартиры (Elarna.net, 2019). Кроме того, 
начато строительство административных 
зданий, музеев, театров, школ, больниц и 
многоэтажных сооружений. Также пред-
принимаются попытки улучшения инже-
нерной инфраструктуры города. Следует 
подчеркнуть, что для усовершенство-

2018 жылы 19-маусымда Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың жарлығымен Оңтүстік 
Қазақстан облысы Түркістан облысы 
болып өзгертіліп, оның орталығы Түр-
кістан қаласына көшті. Ал, Шымкент қа-
ласы республикалық маңызы бар қала 
мәртебесіне ие болды. Сонымен қатар, 
облыстағы әкімшілік территориялық өз-
герістер Мақтаарал ауданынан Жетісай, 
Сарыағаштан Келес ауданының бөлініп 
шығуымен сипатталды. Қайта жанданып 
жатқан облыстың әлеуметтік-экономи-
калық жағдайын көтеру үшін мемлекет 
тарапынан көптеген бағдарламалар мен 
жоспарлар құрылуда. Соның ішінде, «Түр-
кістан облысын әлеуметтік-экономикалық 
дамытудың 2024 жылға дейінгі кешен-
ді жоспарының» орны ерекше. Жоспар 
құрылымы жағынан 116 ұйымдасты-
рушылық және іске асыру шараларынан 
тұрады (Adilet.zan.kz, 2018).

Облыс орталығын дамыту екі түр-
лі бағытта жүргізілуде. Біріншісі, тарихи 
қала Түркістанды облыс орталығы ретінде 
көркейту, екіншісі, Түркістан қаласынан 
тыс стратегиялық маңызы бар елді ме-
кендерді дамыту болып табылады. Қазіргі 
кезде осы мақсаттарды жүзеге асыру бой-
ынша облыс көлемінде көптеген жұмы-
стар жүргізілуде. Бірінші мәселе, Түркістан 
қаласы бойынша қарастыратын болсақ 
халықты тұрғын үймен қамту мәселесі тұр. 
Бұл бойынша 2019 жылдың мамыр айы-
на дейін облыс бойынша барлығы 1,724 
пәтер пайдалануға тапсырылған (Elarna.
net, 2019). Сонымен қатар, әкімшілік ғи-
мараттар, музей, театр, мектептер, ауруха-
налар және көп қабатты тұрғын үйлердің 
құрылысы басталған. Қаланың инженер-
лік инфрақұрылымын жақсарту мақса-

* магистр, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. daulet_87@bk.ru 
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вания инфраструктуры древнего города 
применяются современные цифровые 
технологии. В числе примеров этому – ум-
ные остановки, умный дом «е-шанырак», 
поющие фонтаны и видеокамеры на ули-
цах. Более того, чиновники предлагают 
оптимальные решения проблем с питье-
вой водой, отоплением и газоснабже-
нием в регионе для улучшения качества 
жизни населения.  

Стоит отметить, что для увеличения 
экономического потенциала Туркестан-
ской области привлекаются инвестиции. 
В области несколько компаний предла-
гают инвестиционные услуги, в числе 
которых Turkistan Invest и Khansuar Invest 
(Elarna.net, 2019).  Основные инвестиции, 
привлекаемые в регион, сфокусированы 
на сельском хозяйстве, альтернативных 
источниках энергии и перерабатываю-
щем секторе. Доля отдачи перерабатыва-
ющей промышленности в области достиг-
ла 236,9 миллиарда тенге, показав рост в 
100,7%. Валовая отдача сельхозпродук-
ции составила 544,3 миллиарда тенге, что, 
в свою очередь, способствует созданию 
рабочих мест в области (Elana.kz, 2019). 
Примечательно, что 3,315 рабочих мест 
было создано за год. 

Это реализовано в рамках программы 
развития предпринимательства на 2017-
2021 годы. Кроме того, создана Туркестан-
ская экономическая зона для улучшения 
социально-экономической ситуации в 
области. В результате в административ-
ном центре области, городе Туркестан, 
реализуются широкомасштабные строи-
тельные проекты.

Экономический рост области, которая 
занимает первое место по сельхозпро-
дукции в Казахстане, имеет прямое отно-
шение к сельскохозяйственному потенци-
алу. В этом контексте в области действуют 
заводы и комплексы по переработке мя-
сомолочной и плодовоовощной продук-
ции. В действительности государство обе-
спечивает поддержку этих мер в рамках 
программы «Дорожная карта бизнеса 
2020». Соответственно, рост числа пред-
приятий малого и среднего бизнеса в Тур-
кестанской области содействует диверси-

тында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Көне 
қаланың инфрақұрылымын жақсарту за-
манауи стандарттарға сәйкес цифрлы тех-
нологиялармен жабдықталуда. Мысалы, 
ақылды аялдамалар, «e-shanyraq» – ақыл-
ды тұрғын үй, әуенді су бұрқақтар, көше-
лерге бейне бақылаулардың орнатылуы 
және т.б. Облыс халқының өмір сапасын 
арттыру мақсатында өңірдегі ауыз су, 
жылу, газбен қамту мәселелері оңтайлы 
шешімін тауып келеді.

Түркістан облысының экономикалық 
қуатын арттыру мақсатында өңірге ин-
вестиция тарту жолға қойылып келеді. 
Қазірдің өзінде облыста «Turkestan Invest», 
«Khansuar invest» және т.б. инвестиция 
тартуға бағытталған компаниялар өз қы-
зметтерін ұсынып отыр (Elarna.net, 2019). 
Облысқа тартылып жатқан инвестици-
яның негізгі бағыты ауыл шаруашылық 
саласы, баламалы электр энергиясын өн-
діру, өңдеу өнеркәсіптеріне бағытталған. 
Қазіргі кезде, өңірдегі өңдеу өнеркәсібінің 
көлемі 236,9 млрд. теңгені құрап, өсім 
100,7%-ға жеткен. Ауыл шаруашылығын-
дағы жалпы өнім көлемі 544,3 млрд. 
теңгені құрап отыр (Elana.kz, 2019). Бұл 
өз кезегінде облыста жаңа жұмыс орын-
дарының ашылуына түрткі болып отыр. 
Бір жыл ішінде 3,315 жаңа жұмыс  орны  
ашылды.

Бұл 2017-2021 жж. арналған кәсіпкер-
лікті дамыту бағдарламасының аясында 
жүзеге асып отыр. Сондай-ақ, Түркістан 
облысының әлеуметтік-экономикалық 
жағдайын көтеру үшін өңірде «Turkistan» 
экономикалық аймағы құрылған. Нәти-
жесінде облыс орталығы Түркістан қа-
ласында ауқымды құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде.

Қазақстан бойынша ауыл шару-
ашылығы өнімдерін өндіруден алғашқы 
орындарды иемденіп отырған өңір үшін 
экономикалық өсу ауыл шаруашылығы 
әлеуетімен тікелей байланысты. Бұл 
тұрғыда облыс аймақтарында ет, сүт және 
бау-бақша өнімдерін өңдейтін зауыттар 
мен кешендер жұмыс істеп келеді. Бұл 
шараларға мемлекет тарапынан «Бизне-
сті жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында қолдау көрсетіліп отыр. Осыған 
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фикации экономики области и развитию 
семейного предпринимательства.  

Туркестан со своей тысячелетней исто-
рией занимает особое место в сфере ту-
ризма. В будущем эта индустрия должна 
стать основной отраслью экономики об-
ласти. Развитие туризма в регионе на-
чалось давно. Это напрямую связано с 
местом захоронения (пантеона) великих 
людей нашей истории и традиционны-
ми представлениями. Кроме того, более 
1,000 археологических памятников в ре-
гионе Туркестана, расположенных вдоль 
Великого шелкового пути, увеличивают 
возможности региона для развития этно-
туризма. В целях развития культурного ту-
ризма в регионе началось строительство 
Музея изобразительных искусств Турке-
стана, Центра «Страна великой степи», 
Театра оперы и балета, Центра тюркско-
го мира и Музея под открытым небом 
Култобе (Акимат Туркестанской области, 
2018). Помимо этих сооружений основ-
ным объектом культурного туризма яв-
ляются природные заповедники области. 
Кроме того, большой потенциал для раз-
вития пляжного туризма в области име-
ет Шардаринское водохранилище. Для 
повышения туристического потенциала 
Шардары в инженерные системы инфра-
структуры будет инвестировано 120 мил-
лионов тенге. Сарыагашские санатории 
также доступны для местного туризма. 
Причина в том, что курортные услуги в 
Сарыагаше хорошо известны не только в 
стране, но и в ближнем зарубежье. В этом 
контексте Туркестанская область вошла в 
десятку первых в рамках государственной 
программы развития туризма в Казахста-
не до 2025 года. Ожидается, что ежегодно 
в область будут прибывать 1,5 миллиона 
туристов (Mks.gov.kz, 2018).

В целом, после проведения админи-
стративно-территориальных изменений 
в области более 50% промышленного 
производства остается в Шымкенте. Это 
говорит о том, что значимость малых го-
родов области будет расти. В то же время 
эта ситуация дает толчок созданию новых 
отраслей в области и дальнейшему раз-
витию традиционного сельского хозяй-

сәйкес, Түркістан облысындағы шағын 
және орта бизнес субьектілерінің көбеюі, 
облыс экономикасының диверсификаци-
ялануына және отбасылық кәсіпкерліктің 
дамуына жағдай жасап отыр.

Мыңдаған жылдық тарихы бар Түр-
кістан қаласының туризм саласында ала-
тын орны ерекше. Келешекте бұл сала өңір 
экономикасының басты бағытына айна-
луы тиіс. Облыстағы туризмнің дамуы бү-
гін ғана басталып отырған жоқ. Ол дәстүр-
лі түрде жалғасқан халық жадындағы ұлы 
тұлғалардың жерленген жері (пантеоны), 
ғұрыптық түсініктерімен тікелей байланы-
сты. Бұдан басқа, Ұлы Жібек жолы бой-
ында орналасқан Түркістан облысындағы 
1,000-нан аса археологиялық ескерткіш 
облыстың этно туризмдегі әлеуетін көте-
реді. Облыстағы мәдени туризмді дамыту 
мақсатында Түркістан қаласының бейне-
леу өнер музейі, «Ұлы дала елі» орталығы, 
Опера және балет театры, «Түркі әлемі 
орталығы», «Күлтөбе» аспан астындағы 
музейі және т.б. нысандардың құрылысы 
басталған (Түркістан облысының әкімдігі, 
2018). Бұл құрылыс нысандарынан басқа 
облыс территориясындағы табиғи қо-
рықтар мәдени туризмнің негізгі объектісі 
болып табылады. Сонымен қатар, облы-
стағы Шардара су қоймасының жағажай 
туризмін дамытуға мол мүмкіндігі бар. 
Қазірдің өзінде Шардараның туристік 
әлеуетін арттыру мақсатында инженерлік 
инфрақұрылымдық жүйелердің жұмысы-
на 120 млн. теңге қаржы қарастырылған. 
Сондай-ақ, Сарыағаш шипажайлары мен 
сауықтыру кешендерінің де жергілікті ту-
ризм үшін берері мол. Себебі, Сарыағаш 
шипажайларының қызметтері тек еліміз 
ғана емес, сондай-ақ, жақын шетелдерге 
де белгілі. Бұл тұрғыда Түркістан облысы-
ның туристік нысан ретіндегі «Қазақстан 
Республикасының туристік саласын да-
мытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік 
бағдарламасында» ТОП-10 қатарына еніп, 
облысқа жылына 1,5 млн. турист тартылуы 
қажет деп көрсетілуі құптарлық нәрсе деп 
білеміз (Mks.gov.kz, 2018).

Жалпы, облыстағы әкімшілік-терри-
ториялық өзгерістерден кейін өнеркәсіп 
өнімінің 50%-дан астамы Шымкент қа-



282

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

ства. В настоящее время на плодородные 
южные области страны приходится 12,5% 
агропродукции, 100% хлопка, 72,5% ви-
ноградных и 80% тепличных хозяйств. Это 
представляет собой огромную возмож-
ность для экономики области (Adilet.zan.
kz, 2018).

Согласно вышеуказанному комплекс-
ному плану социально-экономического 
развития Туркестанской области до 2024 
года, объем валового регионального про-
дукта в области к 2024 году увеличится в 
1,7 раза и составит 2,552 миллиарда тенге. 
Основные вклады в валовой региональ-
ный продукт следующие: промышлен-
ность - 25,8%; сельское хозяйство - 21,7%; 
транспорт и связь - 13,0%. Кроме того, со-
гласно плану, к 2024 году объем сельско-
хозяйственного производства увеличит-
ся в 2,1 раза и составит 1,025 миллиарда 
тенге. Промышленное производство так-
же увеличится в 1,5 раза и составит 650 
миллиарда тенге. Ожидается, что будет 
реализовано 46 проектов и будет создано 
более 10,000 новых рабочих мест в про-
мышленном секторе. К 2024 году количе-
ство туристов, приезжающих в Туркестан, 
увеличится в 3 раза, а объем инвестиций 
увеличится в 5 раз (Adilet.zan.kz, 2018). 
В настоящее время заложен фундамент 
международного аэропорта, который, 
когда он будет завершен, повысит вну-
тренний и международный статус регио-
на. Кроме того, на стадии разработки на-
ходится проект строительства высокоско-
ростной железной дороги между города-
ми Туркестан и Ташкент (Tengrinews, 2019). 

В заключение, Туркестанская область 
претерпела значительные перемены в 
социально-экономической и культурной 
жизни в течение года с момента осно-
вания. Быстрый рост инвестиций в реги-
ональную экономику и открытие новых 
возможностей для бизнеса будут спо-
собствовать экономическому развитию и 
благосостоянию области. Модернизация 
и реструктуризация культурных объектов 
в городе Туркестан повышают значимость 
города с духовной точки зрения и созда-
ют возможности для развития туризма. В 
результате, быстрое развитие промыш-

ласында қалып қойды. Бұл облыстағы 
шағын қалалардың маңызының жоғары-
лайтының көрсетеді. Сонымен қатар, осы 
жағдай облыс көлемінде өнеркәсіп сала-
сын жаңа бағыттарын жолға қоюға және 
дәстүрлі ауыл шаруашылығын одан әрі 
дамытуға серпін беріп отыр. Қазіргі кезде 
республика бойынша ауыл шаруашылығы 
өнімінің 12,5%, мақтаның 100%, жүзімнің 
72,5% және жылыжай шаруашылығының 
80%-ы құнарлы оңтүстік өңіріне тиесілі. 
Бұл өңір экономикасы үшін үлкен пер-
спектива болып табылады (Adilet.zan.kz, 
2018).

Жоғарыда келтірілген, «Түркістан облы-
сын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 
2024 жылға дейінгі кешенді жоспары» 
бойынша облыс бойынша іске асырыла-
тын жобалар бойынша 2024 жылы облы-
стың ЖӨӨ көлемі 1,7 есеге өсіп, 2,552 млрд. 
теңгеге дейін ұлғаятын болады. Оның не-
гізгі құрылымы: өнеркәсіп – 25,8%; ауыл 
шаруашылығы – 21,7%; көлік және бай-
ланыс – 13,0% салаларының үстемдігінен 
тұрады. Сонымен қатар, жоспар бойынша 
2024 жылға қарай ауыл шаруашылығы 
өнімінің көлемі 2,1 есе артып, 1,025 млрд. 
теңгені құрайды. Өнеркәсіп саласы да 1,5 
есеге артып, 650 млрд. теңгені құрайтын 
болады. Бұл сала бойынша 46 жоба іске 
асырылып, 10 мыңнан астам жаңа жұ-
мыс орындары ашылады деп күтілуде. Ал, 
туризм саласы бойынша 2024 жылға қа-
рай Түркістан өңіріне келетін туристердің 
саны 3 есе өсіп, инвестиция көлемі 5 есеге 
артады (Adilet.zan.kz, 2018). Қазіргі кезде 
облыстың ел ішіндегі және халықаралық 
статусын көтеру мақсатында халықара-
лық әуежай құрылысының негізі қаланды. 
Сонымен қатар, Түркістан Ташкент қала-
лары арасында жоғары жылдамдықпен 
жүретін пойыздарға арналған темір жол 
салу жоспарлануда (Tengrinews, 2019).

Қорытындылай келе, Түркістан облысы 
құрылғалы бергі бір жыл ішінде аймақтың 
экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
өмірінде елеулі өзгерістер орын алды. 
Бір жыл ішінде аймақ экономикасына 
жасалған инвестициялардың қарқынды 
түрде өсуі және жаңа іскерлік мүмкін-
діктерінің ашылуы болашақта аймақтың 
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экономикалық дамуы мен әлеуметтік 
әл-ауқатына ықпал ететін болады. Облыс 
орталығы Түркістан қаласындағы мәдени 
нысандарды жаңғырту және қайта құру 
қаланың рухани маңыздылығын артты-
рып, туризмді дамытуға мүмкіндік береді. 
Нәтижесінде, «Түркістан облысын әле-
уметтік-экономикалық дамытудың 2024 
жылға дейінгі кешенді жоспары» шең-
берінде аймақтағы өнеркәсіп, ауыл шару-
ашылығы және қызмет көрсету салалары-
ның қарқынды дамуы алдағы кезеңде тек 
Қазақстанның оңтүстік өңірін ғана емес, 
сондай-ақ жалпы елдің экономикалық 
және әлеуметтік дамуына септігін тигізеді.
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ленности, сельского хозяйства и сферы 
услуг в области в рамках комплексного 
плана социально-экономического разви-
тия Туркестанской области до 2024 года 
будет в значительной мере содействовать 
социально-экономическому развитию, 
как южной области Казахстана, так и всей 
страны. 
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ДЕМОГРАФИЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ
2018 ЖЫЛҒЫ РЕСЕЙ ДЕМОГРАФИЯСЫ

Канат Маханов*

Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) Российской Федера-
ции сообщила, что число жителей страны 
на 1 января 2019 года составляет 144,439 
миллиона человек, что на 88 тысяч чело-
век меньше, чем год назад (Росстат, 2019). 
Таким образом, в течение 2018 года на-
селение России сократилось впервые 
за последнее десятилетие. Такая строго 
негативная демография объясняется со-
вокупным влиянием всех компонентов 
демографических данных. Хотя число 
смертей было ниже, чем в предыдущие 
годы, составив 1,817 миллиона, число 
рождений снизилось до 1,599 миллио-
на, достигнув минимума с 2006 года. Та-
кая разница между числами рождений и 
смертей привела к естественному сокра-
щению населения на 218,000 человек, что 
является самой большой естественной 
потерей населения в России с 2010 года. 
Однако особенность 2018 года в том, что 
в отличие от предыдущих лет это есте-
ственное сокращение населения не было 
компенсировано чистым миграционным 
притоком, что в итоге привело к общему 
сокращению населения России.

Отчет Росстата не удивил демографов, 
поскольку фундаментальные демографи-
ческие правила и простые статистические 
оценки предсказывали резкое сниже-
ние темпов роста населения после 2015 
года. Россия считается страной, которая 
завершила первый демографический 
сдвиг. Однако российская демография 
представляет собой довольно уникаль-
ный случай с падающими показателями 
рождаемости при высоких показателях 
смертности, которые нельзя полностью 
отнести к существующим четырем этапам 
демографического перехода. Так, в 2018 
году уровень рождаемости на 1,000 чело-
век составил 10,9, а уровень смертности 

Ресей Федерациясы Мемлекеттік ста-
тистика федералдық қызметі (Росстат) 
2019 жылдың 1-қаңтарында елдегі ха-
лық санының 144,439 миллион болғанын 
мәлімдеді. Бұл көрсеткіш өткен жылмен 
салыстырғанда 88,000 адамға кем (Рос-
стат, 2019). Осылайша, 2018 жылы Ресей 
халқы соңғы он жылда алғаш рет азайған. 
Бұндай жағымсыз демографиялық үрдісі 
демографиялық деректердің барлық ком-
поненттерінің кешенді әсерінен деп түсін-
дірілуде. Өлім саны өткен жылға қараған-
да азайып, 1,817 миллион болғанына қа-
рамастан, туу көрсеткіші 1,599 миллионға 
төмендеп, 2006 жылдан бері ең төменгі 
деңгейді көрсеткен. Туу және өлім көрсет-
кіштері арасындағы осы ерекшелік табиғи 
халық санының 218,000 адамға азаюына 
әкеп соқты. Бұл, 2010 жылдан осы уақытқа 
дейін Ресейдегі ең ірі халықтың табиғи 
азаю көрсеткішін көрсетіп отыр. Алайда, 
2018 жылдың өткен жылдардан айыр-
машылығы – халықтың табиғи азаюы елге 
келген нақты миграциялық көштің есебі-
нен толықтырылмай, Ресей халқының 
жалпы азаюына себеп болған.   

Осы орайда, Росстат ұсынған есептің 
демографтар үшін жаңалық болмағанын 
атап өтуге болады. Себебі, негізгі демо-
графиялық ережелер мен қарапайым 
статистикалық болжамдар 2015 жыл-
дан кейін халық санының өсу қарқыны 
күрт төмендейтінін жорамалдаған. Ресей, 
алғаш демографиялық көшті тәмамдаған 
бір ел ретінде қарастырылады. Сонымен 
қатар, Ресей демографиясы туу көрсет-
кішінің төмендеуі мен өлім көрсеткішінің 
өсуімен ерекшеленіп, демографиялық 
өтпелі кезеңнің төрт сатысы бойынша 
толық жіктеле алмайды. Осылайша, 2018 
жылы 1,000 адам басына туу көрсеткіші 
10,9 болса, өлім көрсеткіші 12,4-ті көрсет-
кен. Ресейдің осы жалпы демографиялық 
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- 12,4. Эти ключевые демографические 
показатели России очень похожи на по-
казатели многих стран Восточной Европы, 
где также наблюдается демографический 
спад. Коэффициент рождаемости, или 
число детей на женщину, в России ра-
вен 1,62, что примерно наблюдается и во 
многих европейских странах.

Однако существует ряд факторов, ко-
торые сильно отличают Россию от евро-
пейских и других экономически развитых 
стран. Например, Россия – это экстре-
мальный случай среди всех стран мира 
в плане относительного числа мужского 
и женского населения. Число мужчин на 
каждую женщину в населении страны из-
вестно как «соотношение полов», и это 
соотношение в России составляет 0,86 
(Worldometers.info, 2019), что ставит Рос-
сию в пятерку стран с наиболее несба-
лансированным соотношением полов в 
мире. Что интересно, при рождении соот-
ношение полов в России составляет 1,06. 
Однако начиная с 25-летнего возраста, это 
примерно когда большая часть мужского 
населения начинает жениться и работать, 
смертность среди мужчин начинает резко 
возрастать. Так, среди людей 25-54 лет, то 
есть наиболее экономически активного 
возраста, соотношение полов составля-
ет уже 0,96. После 55 лет оно составляет 
0,75, а после 65 лет оно значительно сни-
жается до 0,45. Эти показатели произво-
дят очень негативный демографический 
эффект и выделяют Россию в демографи-
ческой статистике.

Другая характерная особенность, ко-
торая делает российскую демографию 
очень необычной, – это  волнообразный 
характер количества рождений и смер-
тей, что является отголоском демогра-
фического шока Второй мировой войны 
(Короленко, 2019). Недавний стабильный 
рост числа рождений, продолжавшийся с 
2005 года по 2015 год, произошел благо-
даря предыдущей демографической вол-
не 1980-х, которая, в свою очередь, была 
следствием быстрого роста населения по-
сле войны. В действительности, волноо-
бразный характер уровней рождаемости 
и смертности делает демографическую 

көрсеткіштері тура осыған ұқсас демогра-
фиялық азаюды бастан кешірген бірқатар 
Шығыс Еуропа елдерінің көрсеткіштеріне 
өте ұқсас. Ресейде туу жылдамдығы неме-
се бір әйел басына шаққандағы бала саны 
көптеген Еуропа еліндегі сияқты шамамен 
1,62-ге тең.  

Сондай-ақ, Ресейді Еуропадан және 
басқа да дамыған елдерден ерекшелен-
діретін бірқатар фактор бар. Мысалы, 
Ресей еркек пен әйелдің салыстырмалы 
саны тұрғысынан әлемдегі барлық ел-
дердің арасында көш бастап тұр. Халық 
санында бір әйелге келетін еркектің саны 
«жыныс бойынша үлесі» деп білінеді. Ре-
сей үшін осы көрсеткіш 0,86-ны көрсетіп, 
бұл елді жыныс бойынша үлес көрсеткіші 
өзара теңдігі жоқ әлемде алғашқы бес 
елдің біріне айналуына септігін тигізді 
(Worldometers.info, 2019). Ресейдің туу 
көрсеткішіндегі жыныс бойынша үлесі 
1,06 болуы қызық құбылыс. Бұған қоса, ер-
кектердің көбісінің үйлену және жұмысқа 
қабілеттілігі басталатын 25 жастан кейін 
еркектер арасындағы өлім саны қарқын-
ды түрде артуда. Осылайша экономика-
лық тұрғыдан белсенді 25-54 аралығын-
дағы жас тобының жыныс бойынша үлесі 
0,96-ға тең. 55 жастан кейін 0,75 болса, 65 
жастан кейін 0,45-ке айтарлықтай төмен-
деп кетеді. Осы көрсеткіштер жағымсыз 
демографиялық әсер қалдырып, Ресей-
дің демографиялық статистикада ерекше 
орын алуына жол ашуда. 

Ресей демографиясын ерекшелен-
діретін басқа бір фактор, ІІ Дүниежүзілік 
соғыс кезіндегі халық бастан өткерген 
соққының қалдықтары болып табылатын 
туу және өлім көрсеткіштерінің ауытқы-
малы құрылымға ие болуы (Короленко, 
2019). 2005 жылдан 2015 жылға дейін 
жалғасқан туу көрсеткішінің тұрақты түр-
де артуы, соғыстан кейін халық санының 
тез өсуінің нәтижесі болған 1980 жылдар-
дағы демографиялық ауытқулардың әсері. 
Негізінен алып қарағанда, туу мен өлім 
үлесінің ауытқымалы құрылымы, Ресей 
демографиясын болжамдарға барынша 
ашық қылуда. 1992-2012 жылдар арасын-
да өлім-жітім саны туу санынан әлдеқай-
да көп болған. Осы негізгі факторлар 
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арасындағы ерекшелік біртіндеп азайған. 
2012 жылға келгенде туу мен өлім саны 
өзара теңдесіп, 2016 жылға дейін сол қал-
пын сақтап қалды. Осылайша 2015 жылы 
тіркелген 1,94 миллион баланың туылуы, 
демографтардың күткеніндей туу көрсет-
кіші үшін өсу циклының шарықтау шегі-
не жеткен. Осыдан кейін бұдан бұрынғы 
тенденция керіге кетіп, халық санының 
табиғи азаюы алдағы 20-25 жылда үдей 
түсетінін көруге болады. Өнімді жас тобы 
болып саналатын 25 пен 34 жас арасын-
дағы халық, 2015 жылы дәл туу көрсет-
кішінің өсуі тоқтаған тұста азая бастаған. 
25-34 жас тобындағы халық саны қазір 
23,9 миллион болса, алдағы 10-15 жыл-
да туу көрсеткішін белгілейтін 15-24 жас 
тобы бойынша халық саны тек 14,2 мил-
лионды құрайды. Осыған байланысты туу 
саны 2020-2035 жылдар аралығында 30-
40% көлемінде азаяды деп күтілуде (Ре-
сейдің азаматтық палатасы, 2019). 

2018 жылғы демографиялық статисти-
када орын алған тағы бір маңызды фактор 
мигранттар санының айтарлықтай аза-
юына қатысты. Мигранттар 2011 жылдан 
2017 жылға дейін Ресей халқының жалпы 
өсіміне үлес қосып, табиғи азаю үдерісінің 
теңдігін сақтап тұруға көмектесті. 2018 
жылы 124,900 адамнан тұратын нақты 
көші-қонның есепке алынуы, 218,400 
адамды құраған табиғи халық азаюына 
қарсы тұра алмай, халық санының нақты 
93,500 адамға азайып кетуіне жол ашқан. 
Нақты көші-қон есебіндегі азаю, негізі-
нен халық санының азаюынан (2017 жыл 
бойынша -4,0%) емес, халық санының 
артуынан (2017 жыл бойынша +16,9%) 
туындап отыр. Тәуелсіз мемлекеттер до-
стастығы (ТМД) елдері негізгі ресурс көзі 
және сатып алушы елдер болып табыла-
ды. Елге кірген көші-қон үлесінің 90%-ын 
және шыққан үлесінің 86,6%-ын құраумен 
қатар, көші-қонның екі ағымы үшін де жа-
уапты болып табылады. 2017 жылмен са-
лыстырғанда Ресейге ТМД елдерінен кел-
ген халық санында айтарлықтай өзгеріс 
болмаса да (-2,6%), Ресейден кеткен адам 
саны көбірек болып, олар басқа ТМД ел-
деріне қоныс аударған (+19,0%). Басқаша 
айтқанда, ТМД елдерінен нақты мигрант-

ситуацию в России довольно предсказу-
емой. В течение периода с 1992 по 2012 
годы число смертей существенно превы-
шало число рождений. Разница между 
этими основополагающими показателя-
ми постепенно снижалась, и к 2012 году 
число рождений и смертей уравнялось и 
оставалось на одном уровне до 2016 года. 
Так, 1,94 миллиона рождений, зареги-
стрированных в 2015 году, отметили пик 
цикла роста рождаемости, как это про-
гнозировалось демографами. В текущий 
момент ясно, что далее можно будет на-
блюдать обратный тренд, и естественный 
спад численности населения будет уско-
ряться в течение последующих 20-25 лет.    
Численность населения возрастной ка-
тегории 25-34 лет, которая представляет 
репродуктивный возраст, стала снижаться 
в 2015 году – именно тогда, когда прекра-
тился рост рождаемости. Число людей 25-
34 лет на данный момент составляет 23,9 
миллиона человек, тогда как число людей 
15-24 лет, которые будут определять чис-
ло рождений в течение следующих 10-15 
лет, равняется лишь 14,2 миллиона. Сле-
довательно, ожидается спад рождаемо-
сти на 30-40% в период 2020-2035 годов 
(Общественная палата Российской Феде-
рации, 2019).  

Другим важным фактором, выявлен-
ным в демографической статистике за 
2018 год, является резкое сокращение 
числа иммигрантов, что с 2011 по 2017 
год, которые обеспечивали общий рост 
населения России, компенсировавший 
естественное сокращение. В 2018 году 
приток чистой миграции в 124,900 чело-
век не смог покрыть естественную поте-
рю 218,400 человек, что привело к чисто-
му сокращению населения на 93,500 че-
ловек. Интересно отметить, что уменьше-
ние чистого притока миграции во многом 
связано с увеличением оттока населения 
(+16,9% по сравнению с 2017 годом), а не 
с уменьшением притока населения (4,0% 
по сравнению с 2017 годом). Страны СНГ 
являются основными источниками и при-
нимающими странами, поскольку они  
ответственны за миграционные потоки 
в обоих направлениях, обеспечивая 90% 
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притока и 86,6% оттока мигрантов. Хотя 
произошел лишь незначительный сдвиг в 
количестве людей, прибывших в Россию 
из стран СНГ (2.6%), больше людей уехали 
из России в другие страны СНГ (+19.0%) 
по сравнению с 2017 годом. Другими сло-
вами, при сохранении положительного 
притока чистой миграции из стран СНГ 
Россия теряет традиционных источников 
мигрантов, особенно Кыргызстан и Узбе-
кистан.

Прогнозы, основанные на демогра-
фических оценках, не дают оснований 
предполагать, что население России бу-
дет расти в течение следующих 10-15 
лет. Согласно среднесрочному сценарию 
Росстата, к 2031 году население России 
несколько сократится с нынешних 144,4 
миллиона до 141,6 миллиона человек. 
Положительный сценарий предсказыва-
ет, что население России достигнет 151,6 
миллиона к 2031 году, тогда как согласно 
отрицательному сценарию, население 
продолжит сокращаться, и его числен-
ность упадет до 130,8 миллиона к 2031 
году. Все три демографических сценария 
Росстата очень близко совпадают с про-
гнозами ООН (ООН, 2019). Однако важно 
отметить, что эти оценки еще не учиты-
вают неутешительные демографические 
статистические данные за 2018 год, и боль-
шинство экспертов в настоящее время 
указывают, что вероятность негативного 
сценария растет очень быстро. Становит-
ся очевидным, что естественный прирост 
населения России в ближайшие пару де-
сятилетий практически невозможен, по-
скольку в демографии сценарии на бли-
жайшее будущее в значительной степени 
предопределяются текущими факторами, 
которые очень плохо реагируют на суще-
ствующие меры стимулирования. Однако 
фактор миграции действительно является 
переменной, чувствительной к внешним 
факторам, и России следует сосредото-
читься на стимулировании как естествен-
ных, так и иммиграционных факторов для 
улучшения своей демографии.

тар келгеніне қарамастан, Ресей әсіресе 
Қырғызстан мен Өзбекстаннан дәстүрлі 
көші-қон ресурстарын жоғалтып жатыр.  

Демографиялық болжамдар, Ресей 
халқының алдағы 10-15 жыл ішінде өсуі-
не қатысты қандай да бір себеп көрсете 
алмауда. Росстаттың берген сценарийі 
бойынша, 2031 жылға дейін Ресей халқы 
қазіргі 144,4 миллионнан 141,6 миллионға 
азаяды. Оң сценарий бойынша Ресейдегі 
халық саны 2031 жылға дейін 151,6 мил-
лионға жетеді деп күтілсе, теріс сценарий 
бойынша халық саны азаюды жалғасты-
рып 2031 жылға дейін 130,8 миллионға 
төмендейді. Росстаттың барлық үш де-
мографиялық сценарийі БҰҰ тарапынан 
жасалған болжамдармен сәйкес келеді 
(БҰҰ, 2019). Дегенмен, бұл болжамдар 
2018 жылғы теріс демографиялық стати-
стиканы ескермегенін атап өту маңызды 
және бүгінгі таңда сарапшылардың басым 
көпшілігі теріс сценарийдің ықтималдығы 
өте тез өсіп жатқанын көрсетеді. Алдағы 
бірнеше онжылдықта Ресей халқының 
табиғи өсімі іс жүзінде мүмкін емес екені 
анық. Өйткені жақын болашаққа қаты-
сты демографиялық сценарийлер ынта-
ландыру шараларына жауап бермейтін 
қолданыстағы факторлармен алдын ала 
анықталған. Дегенмен, көші-қон факто-
ры шын мәнінде сыртқы факторларға 
сезімтал айнымалы болып табылады және 
Ресей демографиясын жақсарту үшін та-
биғи және иммиграциялық факторларды 
ынталандыруға назар аударуы қажет.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ҚАЛАЛАРДЫҢ МӘДЕНИ ОРТАСЫ  

Гульнар Надирова*

Начало XXI века ознаменовалось изме-
нениями в подходах и оценке не только 
природной среды, но и культурного ланд-
шафта. Понятие культурного ландшафта 
относится к территории, которая была 
преобразована человеком в результа-
те развития человеческой цивилизации 
(Мунарриз, 2011).

Пейзаж изначально означал артефакт, 
связанный с культурным процессом и 
культурными ценностями; вот почему он 
считается своего рода «документом» че-
ловеческой истории. В некотором смыс-
ле культурный ландшафт современно-
го города не только отражает обычную 
повседневную жизнь его населения, но 
также раскрывает историю и даже само-
бытность местного сообщества. Напри-
мер, Вознесенский собор, второе самое 
высокое деревянное здание в мире, рас-
положенное в центре Алматы, которое 
выдержало сильнейшее землетрясение в 
январе 1911 года, напоминает историю 
города во время распространения воен-
ных поселений царской России в Казах-
стане в 18 и 19 веках.

Здание Академии наук Республики Ка-
захстан с прилегающей территорией и 
фонтанами, а также памятник ученому и 
исследователю Шокану Валиханову явля-
ются отличным примером архитектуры 
советского периода, с его монументаль-
ностью, стабильностью и уверенностью в 
будущем строителей коммунизма.

Яблоневые сады на склонах гор вокруг 
Алматы - это особая история гармонии 
человека и природы, любви и красо-
ты, которая создала неповторимую ауру 
города и сохранилась в памяти многих 
поколений, породив острое чувство но-
стальгии по местам и временам, которых 
больше нет.

Таким образом, на формирование 

ХХІ ғасырдың басында табиғи ортамен 
қатар, мәдени ортаға қатысты көзқарас 
және оны анықтау түрлері өзгерді. Мә-
дени орта ұғымы адамзат өркениетінің 
дамуы нәтижесінде адамзат тарапынан 
өзгерген аймақты білдіреді (Мунарриз, 
2011).

Мәдени орта негізінен мәдени үдері-
стермен және мәдени құндылықтармен 
байланысты артефакт деген мағынаны 
білдіреді, сондықтан да ол адамзат та-
рихының «құжаты» ретінде қарастыры-
лады. Қазіргі заманғы қаланың мәдени 
ортасы халықтың қарапайым күнделікті 
өмірін ғана емес, сонымен қатар жергілік-
ті қауымдастықтың тарихын және  өзіне 
тән ерекшелігін көрсетеді. Мысалы, 1911 
жылы қаңтарда  Жетісуда болған қатты 
жер сілкінісінен аман қалған Алматының 
орталығындағы Вознесенск кафедралды 
шіркеуі әлемде ағаштан жасалған ең биік 
екінші ғимарат, ол  XVIII-XIX ғасырларда 
қазақ жерінде патшалық Ресейдің әскери 
елді мекендерінің пайда болу кезеңін еске 
түсіреді. 

Алдында ғалым-зерттеуші Шоқан Уә-
лихановтың ескерткіші орнатылып, айна-
ласын субұрқақтары қоршаған ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының (қазіргі “Ғылым 
ордасының”)   ғимараты кеңес дәуірі сәу-
лет өнерінің бірегей туындысының мо-
нументалдылығы мен даралығы комму-
низмді құрушылардың болашаққа сенім-
мен қарағандығын көрсетеді. Алматының 
тау бөктеріндегі алма бақтары – адам мен 
табиғат, сүйіспеншілік пен сұлулық ара-
сындағы үйлесімділіктің ерекше тарихы 
үлгісі. Алма бақтары қаланың қайталанбас 
атмосферасын құрап, уақыт өте азайып 
кеткендігіне қарамастан оралмас өткен 
күндерді аңсатып, бірнеше ұрпақтың жа-
дысында сақталынып қалды.

Мәдени орта түсінігінің қалыптасуына 

* проф., к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru 
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ландшафтной концепции влияют многие 
факторы - география, социология, урба-
низм, архитектура, экология, но в то же 
время исторические и политические из-
менения, территориальность, этническое 
и религиозное разнообразие. Современ-
ный городской ландшафт способствует 
экономической активности и созданию 
рабочих мест в городах, а также играет 
важную роль в продвижении обществен-
ных интересов в сфере культуры, эколо-
гии и социальных проблем.

Однако во многих странах мира, и 
Казахстан не является исключением, в 
настоящее время политические и эконо-
мические факторы являются основными 
элементами влияния на ландшафтную 
трансформацию. Процессы потребления 
и глобализации трансформируют город-
ской ландшафт так, что он становится 
технологичным, экономичным и ориен-
тированным на прибыль. Ожидается, что 
это пойдет на пользу гражданам, окружа-
ющей среде, государственному бюджети-
рованию и планам реализации городско-
го дизайна.

Например, концепция «умного города» 
предполагает использование больших 
данных для городского проектирования 
и планирования. Быстро расширяющаяся 
модель торгово-развлекательных цен-
тров переписывает городской ландшафт, 
доминируя в нем как символ современ-
ности. Более того, при опросе молодых 
людей, в частности, недавно прибывших 
из сельской местности в город, около 80% 
упомянули не театры или музеи, а торго-
вые центры Mega в качестве основного 
символа городской культуры и современ-
ности.

Эксперты считают, что культурные 
ландшафты во многих странах мира 
подвержены ряду негативных воздей-
ствий, в том числе: разрастание городов 
и разрушение исторических мест; рост 
массового коммерческого туризма и так 
называемая туристическая колонизация 
в районах, которые до недавнего време-
ни были свободны от туризма; снижение 
значимости правовой охраны террито-
рий, имеющих экологическую ценность, 

география, әлеуметтану, қала құрылысы, 
архитектура, экология, сондай-ақ тари-
хи-саяси өзгерістер мен аймақтық, этни-
калық және діни алуан түрлілік сияқты 
бірқатар факторлар әсер етеді. Қазіргі 
заманғы қалалық орта экономиканың 
дамуына, қалаларда жұмыс орындарын 
ашуға үлес қосып, мәдени, экологиялық 
және әлеуметтік мәселелерде қоғам мүд-
десін қолдау ісінде маңызды рөл атқара-
ды.

Дегенмен, қазіргі таңда Қазақстан мен 
әлемнің көптеген елдерінде саяси-эконо-
микалық факторлар мәдени ортаны түр-
лендіруге әсер ететін негізгі факторлар 
болып табылады. Тұтыну және жаһандану 
үдерістері қалалық мәдени ортаны неғұр-
лым технологиялық, экономикалық және 
пайдаға бағдарланған етіп өзгертеді. Бұл 
азаматтарға, қоршаған ортаға, мемлекет-
тік бюджетке және қала құрылысы жоба-
ларын іске асыру жоспарына пайда әкелуі 
мүмкін.

Мысалы, «Ақылды қала» (Smart City) 
тұжырымдамасы қала құрылысы мен 
жоспарлау үшін үлкен деректерді пай-
далануды қамтиды. Сауда-ойын-сауық 
орталықтарының қарқынды дамып келе 
жатқан моделі қазіргі заманның сим-
волы ретінде қаланың мәдени ортасын 
қайта жаңғыртуда. Сонымен қатар, әсіре-
се жақында ғана ауылдан қалаға келген 
жастармен сұхбат жүргізгенде, олардың 
80%-ға жуығы қалалық мәдениет пен 
қазіргі заманның басты символы ретінде 
театрлар мен мұражайларды емес, MEGA 
сияқты орталықтарды атап өтті.

Сарапшылардың айтуы бойынша, 
әлемнің көптеген елдерінде мәдени орта 
бірқатар жағымсыз әсерге ұшырайды, со-
ның ішінде: қаланың ұлғаюы және тарихи 
орындардың бұзылуы; жаппай коммер-
циялық туризмнің өсуі және көп уақытқа 
дейін туризм дамымаған жерлерде тури-
стердің көбеюі; экологиялық маңызы бар 
аудандарды құқықтық қорғаудың маңы-
здылығының төмендеуі және мұндай ау-
дандардың коммерциялық мақсатта пай-
далануға болатын аймақтарға айналуы; ірі 
сауда кешендерінің құрылысы; қалаларда 
немесе қала маңында ірі өндірістік объек-
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и превращение их в зоны, доступные для 
коммерческого использования; строи-
тельство крупных торговых комплексов; 
создание крупных промышленных объ-
ектов в городах или вблизи них; расши-
рение поврежденных районов (после 
добычи полезных ископаемых или по-
стиндустриальных зон) и так называемого 
«исключенного пространства» (особенно 
в более бедных странах); изменение тра-
диционных форм землеустройства (Пол-
лок, 2013).

Европейская конвенция о ландшаф-
тах, принятая 20 октября 2000 года во 
Флоренции, демонстрирует особую роль 
ландшафта в социальной сфере и направ-
лена   на защиту, управление, планирова-
ние ландшафта и сотрудничество в Ев-
ропе в этой области. Конвенция опреде-
ляет ландшафт как основной компонент 
европейского природного и культурного 
наследия, которое способствует благосо-
стоянию людей и укреплению европей-
ской идентичности, и утверждает, что он 
является важной частью качества жизни 
людей во всем мире. В Казахстане охрана 
культурных и исторических объектов ре-
гулируется Законом о культуре, принятым 
в новой редакции (Online.zakon.kz, 2006), 
а также Законом об охране и использо-
вании объектов историко-культурного на-
следия (Online.zakon.kz, 1992), который в 
настоящее время действует с некоторыми 
изменениями.

Разработаны и приняты некоторые 
другие правовые акты, направленные на 
сохранение, использование и восстанов-
ление культурного наследия Казахстана, 
в том числе Законы об архитектурной, 
градостроительной и строительной дея-
тельности в Республике Казахстан (Egov.
kz, 2001) и охраняемых природных терри-
ториях (Adilet.zan.kz, 2006). В апреле 1994 
г. Казахстан присоединился к Конвенции 
ЮНЕСКО об охране всемирного культур-
ного и природного наследия, а закон от 
21 декабря 2011 г. ратифицировал Кон-
венцию ЮНЕСКО об охране нематери-
ального культурного наследия (Unesco.
org, 2003).

Однако процесс «потребления» куль-

тілердің құрылуы; зақымдалған аймақтар-
дың (тау-кен өнеркәсібінен кейінгі немесе 
постиндустриалды аймақтар) және «оқ-
шауланған өңірлердің» (әсіресе, кедей ел-
дерде) кеңеюі; жерді басқарудың дәстүрлі 
нысандарының өзгеруі (Поллок, 2013).

2000 жылдың 20 қазанында Флорен-
цияда қабылданған Мәдени орта туралы 
еуропалық конвенция мәдени ортаның 
әлеуметтік саладағы ерекше рөлін көрсе-
теді және осы салада Еуропадағы қорғау, 
басқару, мәдени ортаны қалыптастыру 
және ынтымақтастыққа бағытталған. Кон-
венция мәдени ортаны Еуропаның та-
биғи және мәдени мұрасының маңызды 
құрамдас бөлігі ретінде анықтайды. Бұл 
адамның әл-ауқатына және еуропалық 
болмысты нығайтуға ықпал етіп, бүкіл 
әлемдегі адамдардың өмір сүру сапасы-
ның маңызды бөлігі болып табылады. 
Қазақстанда тарихи-мәдени орындарды 
қорғау 2006 жылы қабылданған «Мәдени-
ет туралы» (Online.zakon.kz, 2006), Заңмен 
және қазіргі уақытта белгілі бір өзгерістер 
енгізілген 1992 жылғы «Тарихи-мәдени 
мұра объектілерін қорғау және пайдалану 
туралы» Заңмен реттеледі (Online.zakon.
kz, 1992). 

Қазақстанның мәдени мұрасын қорғау, 
пайдалану және қалпына келтіруге бағыт-
талған басқа да нормативтік құқықтық ак-
тілер әзірленіп, қабылданды, соның ішін-
де «Қазақстан Республикасындағы сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қызметі ту-
ралы» Заң (Egov.kz, 2001) «Ерекше қорға-
латын табиғи аумақтар туралы» Заң (2006 
ж.) (Adilet.zan.kz, 2006). 1994 жылдың сәуір 
айында Қазақстан ЮНЕСКО-ның Дүни-
ежүзілік мәдени және табиғи мұраларды 
қорғау туралы конвенциясына қосыл-
ды және 2011 жылғы 21 желтоқсандағы 
Заңда ЮНЕСКО-ның Материалдық емес 
мәдени мұраны қорғау жөніндегі конвен-
циясы бекітілді (Unesco.org, 2003).

Дегенмен, мәдени ортаны «тұтыну» 
үдерісі оны бақылап, реттеу мүмкін бол-
майтын дәрежеде белең алуда. Сондықтан 
оның салдарын нақты болжау қиын. Мә-
дени ортаны да қоршаған орта сияқты 
стратегиялық ресурс ретінде қарастырған 
жөн. Суды немесе энергияны үнемдеуге 
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турного ландшафта становится настолько 
распространенным, что он не контроли-
руется и не регулируется, поэтому труд-
но точно предсказать его последствия. 
Очевидно, что, как и окружающая сре-
да, ландшафт должен рассматриваться 
как стратегический ресурс. Города долж-
ны заботиться о его сохранности так же, 
как они заботятся об экономии воды или 
энергии. Это требует переоценки мыш-
ления о ландшафте, как мы это делали в 
вопросе о природе. Успех возможен при 
правильной пропорции между «ростом» 
и «развитием».

И снова мы должны начать с обра-
зования. Видимо, необходимо ввести в 
школьную программу содержание, кото-
рое будет учить эстетике и заботе о красо-
те ландшафтов в сочетании с принципами 
рационального использования. Культур-
ный ландшафт сочетает в себе состояние 
городской среды и состояние общества. 
Это общее благо, и принадлежит оно 
всем гражданам.

Это также накладывает особую ответ-
ственность на местных политиков и ад-
министраторов. Работа над ландшафтом 
(особенно в городах и малых городах) 
является проявлением идентичности и 
подчеркнутой специфики мест. Вклад 
местных сообществ и государственного 
сектора в улучшение качества простран-
ства необходим для повышения комфор-
та и качества жизни жителей, а также для 
повышения туристической привлекатель-
ности. Процесс обучения и социального 
участия в ландшафте, хотя и постепенно 
прогрессирует, но все еще далеко не до-
статочен.

Успех в пространственном планиро-
вании и управлении ландшафтом как 
способ продуманной, организованной и 
эффективной системы действий, направ-
ленных на защиту и повышение ценности 
ландшафта, имеет стратегическое значе-
ние. Об этом свидетельствует Закон «О 
национальной безопасности Республики 
Казахстан», принятый в 2012 году, в кото-
ром среди основных угроз национальной 
безопасности упоминается утрата куль-
турного и духовного наследия народа Ка-

қалай мүдделі болсақ, қалаларды қорға-
уға да дәл солай мән беруіміз керек. Та-
биғат сияқты, мәдени орта туралы да ой-
лауды қайта қарастыруымыз қажет. Табы-
стың кілті «өсу» және «даму» арасындағы 
дұрыс үйлесім болуы мүмкін.

Бәрін қайтадан білімнен бастауымыз 
керек. Мектеп бағдарламасына мәдени 
ортаның эстетикасы мен сұлулығына на-
зар аударуды және ұтымды пайдалану 
қағидаларын үйрететін пән енгізу қажет. 
Мәдени орта қалалық ортаның жағдайы 
мен қоғамның жағдайын біріктіреді. Бұл 
баршаға ортақ игілік және бүкіл азамат-
тарға тиесілі.

Бұл, сондай-ақ, жергілікті саясаткерлер 
мен басқарушыларға ерекше жауапкер-
шілік жүктейді. Мәдени орта бойынша 
жұмыстар (әсіресе қалалар мен шағын 
қалаларда) болмыстың көрінісі мен ме-
кендердің айрықша ерекшелігі болып та-
былады. Жергілікті қауымдастықтар мен 
мемлекеттік сектордың кеңістіктің сапа-
сын арттыруға қосқан үлесі тұрғындардың 
өмір сүру жайлылығы мен өмір сүру сапа-
сын арттыру, сондай-ақ туристік тартым-
дылықты арттыру үшін қажет. Оқу және 
мәдени ортаға әлеуметтік қатысу үдерісі 
біртіндеп дамып келе жатқанымен, әлі де 
жеткілікті дәрежеде емес деп есептеуге 
болады.

Кеңістіктік жоспарлау мен мәдени ор-
таны басқаруда табысқа жету мәдени 
ортаның құндылықтарды қорғауға және 
жақсартуға бағытталған әрекеттердің 
ұқыпты, ұйымдастырылған және тиімді 
жүйесі ретінде стратегиялық маңызға ие. 
Бұл 2012 жылы қабылданған «Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігі ту-
ралы» Заңмен дәлелденген. Бұл Заңда 
ұлттық қауіпсіздікке төнетін негізгі қатер-
лердің бірі ретінде Қазақстан халқының 
мәдени-рухани мұрасын жоғалтуы атап 
өтілген (Online.zakon.kz, 2012).

Дереккөздер

Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым 
және мәдениет ұйымы (2003). Материал-
дық емес мәдени мұраны қорғау туралы 
конвенцияның мәтіні. Сілтеме: https://ich.
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захстана (Online.zakon.kz, 2012).
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТҮРКІСТАН ӨҢІРІНДЕГІ МӘДЕНИ ТУРИЗМДІ 
ДАМЫТУДЫҢ ӘЛЕУЕТІ   

Даулет Жайлыбаев*

Индустрия туризма Казахстана заняла 
81-е место из 136 стран в Индексе конку-
рентоспособности путешествий и туризма 
Всемирного экономического форума 2017 
года. Это указывает на то, что рейтинг 
страны поднялся с 85-й позиции в 2015 
году. Если сравнить его с рейтингами дру-
гих постсоветских стран, можно увидеть, 
что Россия занимает 43-е место, Грузия – 
70-е, Азербайджан – 71-е, а Кыргызстан – 
115-е (Казах туризм, 2017). Шаг 57 Плана 
нации «100 конкретных шагов по реали-
зации пяти институциональных реформ», 
изложенного Президентом Нурсултаном 
Назарбаевым, предусматривал привлече-
ние стратегических (якорных) инвесторов, 
имеющих успешный опыт создания тури-
стических кластеров (Adilet.zan.kz, 2015).

Развитие туризма в Казахстане идет 
полным ходом. В частности, культурный 
туризм занимает особое место. К при-
меру, согласно индексу мировых тури-
стических агентств 2018 года, Казахстан 
посетило 4,560,000 человек, при этом 
туристические услуги составляют 5,3% от 
общего ВВП (Stattur.ru, 2018). Согласно 
Концепции развития индустрии туризма 
до 2025 года, эта цифра должна увели-
читься до 8% (Adilet.zan.kz, 2017). Включе-
ние двух природных и трех архитектурных 
объектов Казахстана в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО показывает, что по 
мировым статистическим показателям в 
Казахстане благоприятная обстановка для 
развития культурного туризма. Туризм в 
Казахстане основан на культурном туриз-
ме или этнотуризме, который является 
результатом сохранения древней кочевой 
цивилизации и городской культуры вдоль 
Шелкового пути. Тот факт, что природные 

Қазақстанның туризм саласы 
Бүкіләлемдік экономикалық форумның 
«Саяхат пен туризм» санаты бойынша 
бәсекелестік қабілеттілігі индексінде 2017 
жылғы көрсеткіш бойынша 136 елдің 
ішінде 81 орынға тұрақтаған болатын. 
Бұл 2015 жылда тіркелген 85 орыннан 
еліміздің алға жылжығандығын көрсетеді. 
Айтылған рейтингті кейбір посткеңестік 
елдермен салыстыратын болсақ, Ресей – 
43, Грузия – 70, Азербайжан – 71, Қырғыз-
стан 115 орынға жайғасқан (Казақ туризм, 
2017). Қазақстанның туристік кластері 
бойынша президент Нұрсұлтан Назарба-
евтың «Ұлт жоспары – бес институционал-
дық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 
100 нақты қадам» бағдарламасының 57 
қадамында «туристік кластерлер құруда 
үздік тәжірибесі бар стратегиялық (зәкір-
лік) инвесторлар тарту» қажет деп көр-
сетілген болатын (Adilet.zan.kz, 2015).

Қазақстандағы туризм саласының да-
муы жан-жақты жүргізіліп келеді. Соның 
ішінде мәдени туризмнің орны бөлек. 
Мысалы, әлемдік туристік мекемелердің 
2018 жылғы көрсеткіші бойынша, Қа-
зақстанға жылына 4 млн. 560 мың адам 
келіп, ЖІӨ-нің 5,3% туристік қызметтерден 
түскен қаржыдан құралып отыр (Stattur.ru, 
2018). Бұл көрсеткішті «Қазақстан Респу-
бликасының туристік саласын дамытудың 
2025 жылға дейінгі бағдарламасында» 8% 
дейін жеткізу көзделіп отыр (Adilet.zan.
kz, 2017). Қазірге дейін ЮНЕСКО тізіміне 
Қазақстандағы 2 табиғи және 3 архитек-
туралық объектінің кіруі әлемдік стати-
стикалық көрсеткіштерде Қазақстанның 
мәдени туризмді дамытуға қолайлы екен-
дігін түсіндіреді. Қазақстанның туризм 
саласының мәдени немесе этнотуризмге 
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и архитектурные памятники в Казахстане 
сохранены до сегодняшнего дня, имеет 
прямое отношение к этнической куль-
туре народа. В этом отношении в 2017 
году был запущен проект «Священный 
Казахстан» по изучению всех святых мест 
и памятников на территории Казахстана. 
Туркестанская область является центром 
культурных и архитектурных памятников 
Казахстана. Вблизи от города Туркестан 
находится 99 архитектурных памятников, 
что указывает на глубокий культурный 
слой древних городов в регионе (Ясауи, 
2019).

Наиболее поздние периоды древней 
культуры Туркестана прямо связаны с Ка-
захским ханством, так как там был создан 
пантеон (среди казахов считается, что по-
ездка в Туркестан приравнивается к мало-
му хаджу) казахских ханов и биев (судей). 
Данные культурные объекты города тре-
буют проведения археологических и  эт-
нографических исследований.

В Туркестанской области находится 
много охраняемых государством объек-
тов, которые в данный момент подготав-
ливают для развития культурного туриз-
ма. Например, региональный природный 
заповедник Аксу-Жабаглы, созданный в 
1926 году, является первым и старейшим 
природным заповедником в Казахстане, 
а его общая площадь составляет 131,934 
га. В этот список также входит Сайрам-У-
гамский национальный парк, который 
занимает территорию в 150,000 га (Аксу 
государственный природный заповедник, 
2016). Древние города Отырар и Сауран и 
мавзолеи Арыстан Баба, Кожа Ахмеда Яс-
сави и Домалак Ана являются основными 
объектами культурного туризма.  

Кроме того, в 2018 году в Туркестан-
ской области было зарегистрировано 27 
различных видов музеев. Следует отме-
тить, что музеи региона являются наибо-
лее посещаемыми музеями в Казахстане. 
В 2018 году 1,967,700 человек посетило 
музеи региона (Kazmuseum.kz, 2018). 

Программы финансирования туризма 
в регионе меняются каждый год. Напри-
мер, культурные памятники Туркеста-
на были включены в государственную 

негізделуі оның көне көшпелі өркени-
ет пен Жібек Жолы бойындағы қалалық 
мәдениеттің сақталуының нәтижесі бо-
лып отыр. Себебі Қазақстандағы табиғи 
және архитектуралық ескерткіштердің 
бүгінгі күнге жетуі халықтың этномәдени-
етімен тікелей байланысты. Осы орайда 
2017 жылы Қазақстан аумағындағы бар-
лық қасиетті жерлер мен ескерткіштерді 
зерттеуге арналған «Қасиетті Қазақстан» 
жобасын іске асыру басталды. Жалпы, 
бұл жоба еліміздің мәдени туризм нысан-
дарын анықтап алуға бағытталған деуге 
болады. Негізінен Түркістан облысы Қа-
зақстандағы мәдени және архитектура-
лық ескерткіштердің көп сақталған ортасы 
болып табылады. Қазіргі кезде Түркістан 
қаласының маңындағы археологиялық 
ескерткіштердің саны 99-ға жетіп отыр 
(Ясауи, 2019). Бұл өңірдегі көне қалалар-
дың мәдени қабатының тереңде екендігін 
көрсетеді.

Түркістанның көне мәдениетінің соңғы 
кезеңдері Қазақ хандығымен тікелей бай-
ланысады және онда қазақ хандары мен 
билерінің пантеоны қалыптасқан (өз кезе-
гінде қазақ халқы Түркістанға зиярат ету-
ді «кіші қажылыққа» теңеген). Қаладағы 
бұл нысандар археологиялық және этно-
графиялық кешенді зерттеу жұмыстарын 
жүргізуді қажет етеді.

Түркістан облысында қазіргі уақытта 
мәдени туризмді дамытуға бейімделген 
мемлекет қорғауындағы көптеген объ-
ектілер бар. Мысалы, өңірде 1926 жылы 
құрылған Ақсу-Жабағалы табиғи қорығы 
Қазақстандағы ең көне және алғашқы 
табиғи қорық болып табылады. Оның 
көлемі 131 мың 934 гектарды құрай-
ды. Сондай-ақ, бұл тізімге Сайрам-Өгем 
ұлттық табиғи паркі кіреді, оның көлемі 
150 мың гектарды құрайды (Ақсу мемле-
кеттік табиғи қорығы, 2016). Ал, Отырар 
және Сауран көне қалалары мен Арыстан 
баб, Қожа Ахмет Яссауи, Домалақ Ана ке-
сенелері және басқа ескерткіштер қазіргі 
күннің өзінде мәдени туризмнің негізгі 
объектілеріне айналып отыр.

Сонымен қатар, 2018 жылғы көр-
сеткіштер бойынша, Түркістан облысы 
көлемінде әр түрлі бағыттағы 27 музей 
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тіркелген. Айта кететін бір жәйт, Қазақстан 
бойынша музейге келушілердің алдыңғы 
қатарын аталмыш облыстың музейлері 
бастап тұр. 2018 жылы облыс музейлері-
не 1,967,700 адам келген (Kazmuseum.kz, 
2018).

Өңірдегі туризм мәселесі әр жылда 
әртүрлі бағдарламалар тарапынан қаржы-
ландырылады. Мысалы, Түркістан қала-
сындағы мәдени ескерткіштер 2011 жылы 
Қазақстан Республикасының «Жібек жолы 
тарихи орталықтарының өрлеуі, түркі тіл-
дес мемлекеттердің мәдени мұралары-
ның дамуын сақтау және иелену» мемле-
кеттік бағдарламасына енген (Adilet.zan.
kz, 2011), 2016 жылы «Көне Түркістан» 
жобасы аясында қаланың бас жоспары 
мен даму перспективалары қарасты-
рылған болатын. Түркістан облысының 
(облыс орталығы ауыспай тұрған кездегі 
жоба) 2018-2020 жж. арналған бюджеттік 
инвестициялық жобасындағы мынадай 
деректерді байқаймыз. Мұнда 2018 жылы 
облыс көлемінде туризм бойынша тек 
Шардара су қоймасы жағалауында тури-
стік инженерлік-инфрақұрылымдық жүй-
елерінің құрылысына 3 жылға 120 млн. 
теңге қаржы қарастырылған (Түркістан 
облысының әкімдігі, 2018). Ал, облыс ор-
талығы Түркістан қаласына ауысқаннан 
кейінгі инвестициялық жобаны қарайтын 
болсақ, бұл жоба қайта қарастырылып, 
жаңа жоспарлар енгізілген. Мысалы, 
2019-2021 жж. арналған инвестициялық 
жобаға облыстық бюджеттен 2019 жылға 
жобалау сметалық жұмыстарға 433 млн. 
теңге, 2020 жылға құрылыс объектілері-
не 3 млрд. теңге, 2021 жылғы құрылы-
старға 6,9 млрд. теңге қарастырылған 
(Түркістан облысының әкімдігі, 2019). Бұл 
қаржының басым бөлігі облыстың көрке-
юі мен туризмнің дамуына бағытталған-
дығын көреміз. Мысалы, жоба бойынша 
Түркістан қаласының өзінде 10 астам ірі 
мәдени кешендердің құрылысы жоспар-
ланып отыр. Оның ішінде: Түркістан қала-
сының бейнелеу өнері музейі, «Ұлы дала 
елі» орталығы, Опера және балет театры, 
«Түркі әлемі орталығы», «Күлтөбе» аспан 
астындағы мұражай, қалалық амфитеатр, 
«Әзірет Сұлтан» тарихи-мәдени қорығы-

программу «Возрождение исторических 
центров Шелкового пути, сохранение и 
поступательное развитие культурного 
наследия тюркоязычных стран» в 2011 
году (Adilet.zan.kz, 2011). В 2016 году ге-
неральный план и перспективы развития 
города рассматривались в рамках проек-
та «Древний город Туркестан». В проекте 
государственных инвестиций в Туркестан-
скую область на 2018-2020 годы можно 
видеть следующие данные (до переезда 
областного центра). В 2018 году на стро-
ительство туристской инфраструктуры на 
берегу Шардаринского водохранилища 
было выделено 120 миллионов тенге на 
трехлетний период (Акимат Туркестан-
ской Области, 2018). Что касается инве-
стиционного проекта после переноса 
областного центра в Туркестан, то он 
был пересмотрен, и были внесены новые 
планы. Например, согласно проекту ин-
вестиций на 2019-2021 годы, в 2019 году 
433 миллиона тенге будет выделено из 
областного бюджета на проектные сметы, 
тогда как 3 миллиарда тенге в 2020 и 6,9 
миллиарда тенге в 2021 году будет потра-
чено на строительные проекты (Акимат 
Туркестанской Области, 2019). Большая 
часть этих средств предназначена для со-
действия процветанию региона и разви-
тию туризма. Например, в рамках проекта 
планируется построить более 10 крупных 
культурных комплексов в городе Турке-
стан, в том числе Музей изобразительных 
искусств Туркестана, центр «Страна Вели-
кой степи», Театр оперы и балета, Центр 
тюркского мира, музей под открытым 
небом «Культобе», городской амфитеатр, 
культурные и развлекательные объекты 
в историко-культурном заповеднике «Аз-
рет султан», а также краеведческий музей 
Туркестанской области. Большая часть 
этих строящихся объектов направлена на 
развитие культурного туризма.    

Туркестанская область будет ежегодно 
привлекать 1,5 миллион туристов на ту-
ристические объекты, которые включены 
в десятку охваченных Государственной 
программой развития индустрии туризма 
в Республике Казахстан до 2025 года (Mks.
gov.kz, 2018). Кроме того, в Концепции 
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развития индустрии туризма в Казахстане 
до 2025 года рассматривается специаль-
ный кластер «Модернизация Великого 
шелкового пути» в южных областях Казах-
стана. Кластер охватывает центральные и 
восточные части Кызыл-Ординской обла-
сти, юго-западную и северо-восточную 
части Туркестанской области и юго-запад 
Жамбылской области (Adilet.zan.kz, 2017). 
Кластер «Модернизация Великого шелко-
вого пути» будет постепенно расширять-
ся и упоминаться как «сердце Шелкового 
пути». Как ожидается, кластер также будет 
способствовать развитию туризма в по-
селениях, расположенных вдоль транс-
портного коридора «Западная Европа 
– Западный Китай». Это, в свою очередь, 
повысит конкурентоспособность Турке-
стана посредством развития индустрии 
туризма и услуг, а также использования 
информационных и коммуникационных 
технологий (Adilet.zan.kz, 2017). Основной 
движущей силой этих программ является 
Закон Республики Казахстан «О туристи-
ческой деятельности».  В пункте 3 ста-
тьи 8 этого закона содержится принцип 
«формирования восприятия Казахстана 
как страны, благоприятной для туризма» 
(Online.zakon.kz, 2019). На основании это-
го принципа в стране определены центры 
этнотуризма и принимаются соответству-
ющие меры. 

Согласно данным местной админи-
страции Туркестана, в период с января по 
сентябрь 2018 года Туркестан посетили 
1,542,000 туристов. Из них  33,2 тысячи яв-
ляются туристами из ближнего и дальнего 
зарубежья. Это показывает, что число ту-
ристов выросло на  5,6% по сравнению с 
2017 годом. Более того, объем услуг, ока-
занных туристам, составил 3,936,000 тен-
ге, 4,9% ВВП города (Акимат Города Турке-
стан, 2019).  Ведущее положение города в 
рамках культурного туризма обусловлено 
тем, что прилегающие культурные центры 
принадлежат Отырарскому оазису. В то же 
время, на 2019 год запланированы меро-
приятия, связанные с развитием туризма 
в Туркестанской области, такие как меж-
дународный фестиваль «Путь тюльпана», 
организуемый национальной компанией 

ның ішіндегі мәдени-демалыс нысандары, 
Түркістан облысы тарихи-өлкетану музей-
інің құрылысы көзделген. Бұл құрылыс 
объектілерінің дені мәдени туризмді да-
мытуға бағытталған.

«Қазақстан Республикасының туристік 
саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасындағы» ТОП-
10 енген туристік нысандарға Түркістан 
облысы жылына 1,5 млн. турист тартуы 
қажет (Mks.gov.kz, 2018). Ал, осы бағдар-
ламада Қазақстанның оңтүстік өңірлері-
не қатысты арнайы «Ұлы Жібек жолын 
жаңғырту» кластері қарастырылады. Бұл 
кластер Қызылорда облысының орталық 
және шығыс бөлігін, Түркістан облысы-
ның оңтүстік-батыс және солтүстік-батыс 
бөлігін, Жамбыл облысының оңтүстік-ба-
тыс бөлігін қамтиды (Adilet.zan.kz, 2017). 
Сондай-ақ, «Ұлы Жібек жолын жаңғырту» 
кластері кезең-кезеңмен кеңейтіліп, «Ұлы 
Жібек жолының жүрегі» ретінде сипатта-
латын болады. Бұл Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай халықаралық көлік дәлізі бойын-
дағы елді мекендердегі туристік саланы 
да дамытатын болады деп күтілуде. Ол өз 
кезегінде Түркістан қаласы экономикасы-
ның туристік-сервистік бағытын дамыту 
және ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологияларды пайдалану арқылы бәсеке-
ге қабілеттілігін арттырады деп көзделген 
(Adilet.zan.kz, 2017). Бұл бағдарламалар-
дың негізгі қозғаушы күші «Қазақстан 
Республикасының туристік қызмет тура-
лы» заңы болып табылады. Оның 8-бабы 
3-тармағында «Қазақстан Республикасы 
туралы туризм үшін қолайлы ел деген 
түсінікті қалыптастыру» деген принцип 
бекітілген (Online.zakon.kz, 2019). Соның 
негізінде елдегі этнотуризм ошақтары 
анықталып тиісті шаралар атқарылуда.

Түркістан қаласы әкімдігінің мәлімет-
теріне сүйенсек, 2018 жылдың қаңтар-қы-
ркүйек айларында Түркістан қаласына 1 
млн. 54,2 мың турист келіп, соның ішінде 
33,2 мың турист алыс және жақын ше-
телдерден келген. Бұл 2017 жылғы көр-
сеткішпен салыстырғанда туристер саны 
5,6% артқандығын көрсетеді. Сонымен 
қатар, келген туристерге көрсетілген қы-
зметтің көлемі 3 млн. 936 мың теңгені 



303

ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

құрап, қаладағы ЖІӨ-нің 4,9% құраған 
(Түркістан қаласының әкімдігі, 2019). Қа-
ланың мәдени туризм саласында облыс 
көлемінде жетекші орынға шығуы, он-
дағы іргелес мәдени ошақтардың Отырар 
оазисіне тиістілігімен сипатталады. Сон-
дай-ақ, 2019 жылға Түркістан облысын-
да туризмді дамытуға арналған бірқатар 
жоспарлар құрылды. Соның ішінде «Қа-
зақ туризм» ұлттық компаниясы ұйымда-
стырып отырған «Қызғалдақтар жолы» 
халықаралық фестивалін айтса болады. 
Фестиваль аясында Түркістан облысы-
на 5,000 жуық қонақ келіп, соның ішінде 
1,000 жуығы шетелдік туристер болады 
деп күтілуде. Іс-шараның негізгі мақсаты 
Түркістан облысындағы Ақсу-Жабағылы 
және Сайрам-Өгем табиғи парктерін та-
ныстырып, өңірдің туристік саласын да-
мытуға күш салу (Казақ туризм, 2019). 
Сонымен қатар, 2019 жылдың 1-тоқса-
нына Түркістан-Самарқанд халықаралық 
бағыттағы автобус маршрутының ашылуы 
жоспарлануда. Бұл облыстың экономика-
сы мен туристік саласының дамуына үлес 
қосады. Осы жылы Қазақстан мен Өзбек-
стан бірлесіп жоспарлап отырған Silk Visa 
бастамасы Түркістан облысындағы мәде-
ни туризмнің дамуына қосымша серпін 
беретінін айта кеткен жөн (Dalanews.kz, 
2018). Келешекте оған Қырғызстан мен 
Тәжікстан қосылуға ниет білдіріп отыр.

Жалпы алғанда, Түркістан облысының 
туристік кластеріндегі мәдени туризмнің 
орны ерекше. Оның келешекте даму әле-
уеті жан-жақты дамытылатын болады. Бұл 
Қазақстанның тек туристік саласы үшін 
ғана емес, сонымен қатар, бүкіл Орталық 
Азияның экономикалық және мәдени 
платформасы ретінде қызмет атқараты-
ны сөзсіз. Сондай-ақ, облыс халқының 
әлеуметтік құрылымының өзгеруіне де оң 
ықпалын тигізеді.

Дереккөздер
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ституционалдық реформаны жүзеге асы-
ру жөніндегі 100 нақты қадам. Сілтеме: 
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000100. 
Қаралған уақыты: 07.03.2019.

«Kazakh Tourism».  В рамках фестиваля 
ожидается, что в Туркестанской области 
побывает около 5,000 гостей, в том чис-
ле 1,000 иностранных туристов. Основной 
целью мероприятия является знакомство 
с природными парками «Аксу-Жабаглы» 
и «Сайрам-Угам» в Туркестанской обла-
сти и продвижение развития туризма в 
регионе (Казах туризм, 2019). Кроме того, 
в первом квартале 2019 года планирует-
ся запуск международного автобусного 
маршрута «Туркестан-Самарканд», что 
будет содействовать развитию экономики 
и туризма региона. Следует отметить, что 
проект «Шелковая виза», инициирован-
ный Казахстаном и Узбекистаном, при-
даст дополнительный импульс развитию 
культурного туризма в Туркестанской об-
ласти в текущем году (Dalanews.kz, 2018). 
Кыргызстан и Таджикистан намерены 
присоединиться к проекту в будущем.

В целом, культурный туризм занимает 
особое место в туристическом класте-
ре Туркестанской области. Его потенци-
ал получит полное развитие в будущем. 
Очевидно, это послужит не только инду-
стрии туризма Казахстана, но и культур-
но-экономической платформой для всей 
Центральной Азии. Это также окажет 
положительное влияние на социальную 
структуру населения региона. 
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ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ

МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДА КӘСІБИ КҮЙЗЕЛІС СЕБЕПТЕРІ

Гульнар Надирова*

Проблема профессионального выго-
рания, хотя и не является открытием 21 
века, тем не менее в последнее десятиле-
тие привлекает внимание не только уче-
ных, но и широкой публики. Это связано 
с активными социальными изменениями 
и множественными реформами в сферах, 
где основными функциями являются об-
учение, уход, консультирование, лечение 
или защита, то есть социальные профес-
сии. Выгорание - это состояние эмоцио-
нального, психического и физического 
истощения, вызванного чрезмерным хро-
ническим стрессом (Полячик, 2016). Это 
происходит, когда человек чувствует себя 
подавленным, теряет интерес или мотива-
цию, которые побудили его взять на себя 
определенную роль или функцию. Термин 
«выгорание» был предложен американ-
ским психоаналитиком Фройденбергер, 
а Кристина Маслач и Сьюзан Джексон в 
1986 году разработали методику его из-
мерения Maslach Burnout Inventory (MBI), 
которая используется сегодня. Таким об-
разом, это не просто «модный тренд» или 
«изобретение СМИ», а реально существу-
ющее явление, изучаемое психологами и 
социологами. Эксперты выделяют три ос-
новных компонента в феномене выгора-
ния – эмоциональное истощение, депер-
сонализация и снижение удовлетворения 
своей работой (Вебер и Джекель, 2000). 

Под психоэмоциональным истощени-
ем, и это основная составляющая выго-
рания, подразумевается чувство эмоци-
ональной опустошенности и усталости, 
связанное с собственной работой. Депер-
сонализация означает потерю заинтере-
сованности, даже циничное отношение 
к объектам и результатам своего труда. 
Редукция профессиональных достижений 

Кәсіби күйзеліс мәселесі ХХІ ғасырдың 
жаңалығы болмаса да, соңғы онжылдықта 
зерттеушілердің ғана емес, бүкіл қоғам-
ның назарын аударуда. Бұл жағдай негізгі 
әлеуметтік қызметтерде, яғни оқыту, күтім 
жасау, кеңес беру, емдеу немесе қорғау 
сынды әлеуметтік мамандықтарда жүр-
гізілген әлеуметтік өзгерістер мен көпте-
ген реформаларға байланысты туындап 
отыр. Күйзеліс – шамадан тыс созылмалы 
стресстен туындаған эмоционалды, пси-
хикалық және физикалық қажу  (Поля-
чик, 2016).  Бұл жағдай адамдар депрес-
сияға ұшырағанда және оларды белгілі 
бір рөлді немесе функцияны атқаруға 
түрткі болған ынта-жігерін немесе қы-
зығушылығын жоғалтқанда орын ала-
ды. «Күйзеліс» терминін амери-кандық 
психоаналитик Херберт Фрей-денберг 
ұсынған болатын және 1986 жылы Кри-
стина Маслак пен Сьюзан Джексон оны 
өлшеудің техникасын (Maslach Burnout 
Inventory, MBI) әзірледі. Ол бүгінгі күні де 
қолданыс табуда. Осылайша, бұл тек «сән 
үрдісі» немесе «медиа өнертабысы» ғана 
емес, психологтар мен әлеуметтанушылар 
зерттеген шынайы құбылыс. Сарапшы-
лар күйзеліс құбылысының эмоционалды 
қажу, деперсонализация және жұмысқа 
қызығушылық деңгейінің төмен-деуі си-
яқты үш негізгі компонентін көрсетеді (Ве-
бер және Джекель, 2000).

Күйзелістің негізгі құрамдас бөлігі бо-
лып табылатын психо-эмоционалды қажу 
адамның өз жұмысына байланысты эмо-
циялық босаңсу және шаршау сезімін біл-
діреді. Деперсонализация – қызығушылық 
жоғалту, тіпті жұмыс объектілері мен 
нәтижелеріне циникалық қатынас. Кәсі-
би жетістіктердің төмендеуі сенімділіктің 
төмендеуіне, біліктілік пен еңбек өнімділі-

* проф., к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru 



308

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019:ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ

приводит к потере уверенности, недоо-
ценке своей компетентности и продук-
тивности. Все это в совокупности может 
привести к полному отказу и уходу из 
профессии. Поскольку большинство лю-
дей проводит много времени на работе, 
где возникает наибольшее количество 
стрессов, развитие эмоционального вы-
горания связывают в первую очередь 
с атмосферой и условиями работы. Не-
трудно предположить, к чему это может 
привести, например, школьных педагогов 
– повышенная агрессивность или наобо-
рот полное безразличие к детям, перио-
дические тревожность и страх перед на-
чальством, родителями и самими детьми, 
снижение или потеря продуктивности 
работы (Ларин, 2018). Школьный эксперт 
и обозреватель The Guardian Лора Ма-
кинерни в своем онлайн исследовании 
с участием 2,500 учителей школ, пользо-
вателей в Teacher Tapp выявила, что 17% 
учителей на момент опроса борется с 
истощением. Ее основные выводы пока-
зывают, что выгорание учителей может 
быть вызвано несколькими факторами: 
большая учебную нагрузку, быстро изме-
няющиеся образовательные программы, 
вопросы дисциплины в классе; отсутствие 
поддержки со стороны администрации. 
(Макинерни, 2018) 

У школьных учителей возникает стой-
кое ощущение, что они лишь незначи-
тельные винтики в огромном механизме 
деспотичной системы образования, где 
царит жесткая иерархия. По сути, учите-
ля не принимают в школе ни одного хоть 
сколько-нибудь важного решения. Очень 
часто педагогам приходится выслуши-
вать заявления о том, что учителя – это 
обслуживающий персонал, «если вам не 
нравится, ищите другую работу». Все ос-
новные решения, и правильные, и непра-
вильные, принимаются в комитетах, де-
партаментах, министерствах. Иногда ситу-
ация усугубляется буллингом, от которого 
учителя, как выясняется, страдают в такой 
же мере, как и ученики (Петров, 2019). 

Исследование, проведенное специа-
листами из Йоркского университета (Ве-
ликобритания), в котором были опро-

гінің төмендеуіне алып келеді. Мұның 
барлығы толық сәтсіздікке және маман-
дықтан кетуге алып келуі мүмкін. Көптеген 
адамдар стресс жағдайы көп туындайтын 
жұмыста көп уақыт өткізетіндіктен, эмо-
циялық күйзелістің артуы ең алдымен жұ-
мыс атмосферасына және еңбек жағдай-
ларына байланысты.

Бұл мектеп мұғалімдерінің, мысалы, 
агрессиясының артуына немесе керісін-
ше, балаларға толықтай бейжай қарауы-
на, үнемі алаңдаушылық сезінуіне, бас-
шылардан, ата-аналардан және балалар-
дан қорқуына, еңбек өнімділігінің төмен-
деуіне немесе толығымен жоғалуына 
себеп болуы мүмкін (Ларин, 2018). Мек-
тептік білім беру жөніндегі сарапшы және 
The Guardian газетінің шолушысы Лаура 
МакИнерни 2,500 мектеп мұғалімі мен 
респондент арасында жүргізген онлайн 
сауалнама нәтижесінде мұғалімдердің 
17%-ы сауалнама кезінде қажумен күре-
скенін анықтады. Сауалнаманың негізгі 
қорытындыларына сәйкес, мұғалімдердің 
күйзелісі ауыр жұмыс жүктемесі, жылдам 
өзгеретін білім беру бағдарламалары, 
сыныптағы тәртіп мәселелері, әкімшілік 
тарапынан қолдаудың болмауы және 
қаржыландыру мәселелері сияқты бірне-
ше факторларға байланысты (Макинерни, 
2018).

Мектеп мұғалімдері қатаң иерархия 
үстемдік ететін білім беру жүйесінде өз-
дерін тек кішкентай бөлшектер ретінде 
сезінеді. Олар мектепке қатысты маңыз-
ды шешімдер қабылдай алмайды. Әдетте 
мұғалімдер «кезекші қызметкер» ретінде 
қарастырылады және жұмыс жағдайла-
рын ұнатпаса, жұмыстан шығып кете ала-
тындарын жиі естуге тура келеді. Мұғалім-
дерге «Егер сізге ұнамаса, басқа жұмыс 
іздеңіз» деген сөздерді жиі тыңдауға тура 
келеді. Барлық дұрыс және бұрыс шешім-
дер комитеттерде, ведомстволарда және 
министрліктерде жасалады. Кей кездері 
жағдай одан әрі ушығып, мұғалімдер де 
оқушылар сияқты қорлық көруі мүмкін 
(Петров, 2019).

Йорк университеті тарапынан 4,500 
оқытушының қатысуымен жүргізіл-
ген зерттеу нәтижелері «өзгерістерден 
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шены 4,500 педагогов системы высшего 
образования, обнаружило, что основным 
фактором академического стресса ста-
ла «усталость от перемен». Шесть из 10 
человек заявили, что им слишком труд-
но справиться с большим количеством и 
быстрыми темпами изменений. Один из 
лекторов отметил, что «изменения вно-
сятся без консультации или обсуждения с 
преподавателями» и что «многие кажутся 
случайными и плохо продуманными», до-
бавив, что «он больше не понимает свои 
роли и обязанности». Как правило, атмос-
фера негатива очень быстро охватывает 
всю организацию, которая рискует поте-
рять свой лучший персонал и провалить 
реализацию инициатив по изменениям. 
Преподаватели, испытывающие большую 
усталость от перемен, не способны к ин-
новациям и принятию решений, не заин-
тересованы в эффективности, пассивны и 
апатичны. Нет сомнения, что все эти яв-
ления отрицательно влияют и на личную 
жизнь педагогов. Здоровье и эффектив-
ность преподавательского состава на всех 
уровнях системы образования жизненно 
важны для устойчивости и стабильности 
общества. Министерство, администрации 
школ и университеты должны серьезно 
относиться и управлять в периоды пере-
хода и неопределенности более эффек-
тивно, для защиты благосостояния и эф-
фективности своих сотрудников (Kинман, 
2017).

Политика увеличения всех видов на-
грузки, использования преподавателей 
как дополнительный ресурс в сферах, не 
связанных непосредственно с их профес-
сиональной деятельностью, повышение 
требований к их компетенциям без пре-
доставления возможности усовершен-
ствования и приобретения новых навы-
ков неминуемо приводит к эндемиче-
скому стрессу, отчуждению, негативным 
психофизическим реакциям именно тех 
групп общества, которые отвечают за его 
социальное благополучие. 

Надо сказать, что там, где эти трево-
жные тенденции осознаны и изучены, 
предпринимаются определенные меры 
для избежания вредных последствий вы-

шаршау» академиялық стресстің негізгі 
факторы болып табылатынын көрсет-
ті. 10 адамның алтауы жылдам орын 
алып жатқан өзгерістерге ілесе алмай 
жатқан-дарын мәлімдеді. Оқытушы-
лардың бірі өзгерістер оқытушылармен 
ақылдаспай жасалатынын және олардың 
көпшілігі үстіртін және нашар дайын-
далғанын айтып, мұндай жағдайлар оқы-
тушылардың рөлі мен жауапкершілігін 
түсінуді қиындататын мәлімдеді. Әдетте, 
жағымсыз атмосфера тез арада бүкіл ұй-
ымға таралып, соның салдарынан үздік 
қызметкерлерден айрылу және өзгері-
стерге бастамаларды жүзеге асыра алмай 
қалу қаупі төнуі мүмкін.

Үздіксіз өзгерістерден шаршаған 
мұғалімдердің инновациялық белсенділі-
гі мен шешім қабылдау қабілеті төмен-
дегенін және тиімді жұмыс жасауға қы-
зығушылық танытпай, жағдайларға ен-
жар және немқұрайды қарайтынын көру-
ге болады. Бұл құбылыстар мұғалімдердің 
жеке өміріне де кері әсерін тигізеді. Со-
нымен бірге, білім беру жүйесінің бар-
лық деңгейлерінде педагогикалық қыз-
меткерлердің денсаулығы мен тиімділігі 
қоғамның тұрақтылығы мен дамуы үшін 
аса маңызды. Сондықтан министрлік, 
мектеп әкімшілігі және жоғары оқу орын-
дары өз қызметкерлерінің әл-ауқаты мен 
тиімділігін қорғау үшін өтпелі кезеңде 
және белгісіздік кезінде бұл мәселелерге 
мұқият қарап, тиімдірек басқаруы керек 
(Kинман, 2017).

Мұғалімдерді кәсіби қызметке тікелей 
қатысы жоқ салаларда қосымша ресурс 
ретінде пайдаланып оларға әртүрлі қы-
сымды арттыру, жаңа дағдыларды игеруі 
мен дамуына жол бермей олардың білік-
тілігіне қойылатын талаптарды арттыру 
саясаты сөзсіз, кең таралған стресске, 
оқшаулануға, қоғамның әл-ауқатына жа-
уапты әлеуметтік тобының теріс психофи-
зикалық реакцияларына әкеледі.

Айта кету керек, бұл алаңдаушылық ту-
дыратын үрдістер орын алған және зерт-
телген жерлерде қызметкерлердің күй-
зелісінің зиянды әсерін болдырмау үшін 
белгілі бір шаралар қабылдануда, бірақ 
бұл оқу орындарына қарағанда ірі биз-
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горания служащих, хотя это характерно в 
большей степени для крупных бизнес кор-
пораций, чем для образовательных уч-
реждений. Уже существуют альтернатив-
ные модели работы, а также мероприятия 
для предоставления свободного времени 
работникам, которые направлены на то, 
чтобы сделать их более продуктивными 
в целом. Как один из вариантов решения 
проблемы некоторые мировые произво-
дители и правительства начинают решать 
эту проблему. Так, Немецкие компании, 
включая Volkswagen, Puma и BMW запре-
тили использование электронной почты 
в нерабочее время, как и министерство 
труда и социальных дел Германии. Урсула 
фон дер Лейен, который был министром, 
когда изменения вступили в силу, сказал: 
«В интересах работодателей, чтобы ра-
ботники могли надежно отключиться от 
своей работы; иначе, в конечном счете, 
они сгорают » (Шелл, 2014). 

В Казахстане, как и в других странах 
мира, в условиях рыночной экономики, 
растущих требований студентов и родите-
лей ко всем ступеням образования и не-
стабильности работы, с которыми сталки-
ваются многие профессионалы, и не толь-
ко преподаватели, необходимо искать 
эффективное решения этой социальной 
проблемы, негативное влияние которой 
на общество трудно измерить в цифрах 
и стоимости. Это особенно сложно, если 
общество не готово признать серьезность 
и актуальность этой проблемы. Прежде 
всего необходимо осознать тот факт, что 
продуктивность, благополучие, творче-
ский потенциал и здоровье человеческо-
го капитала в значительной степени за-
висят от решения проблемы профессио-
нального выгорания. Затем надо создать и 
поддерживать здоровую рабочую среду, 
которая может быть направлена на про-
филактику и лечение синдрома выгора-
ния, что предполагает соблюдение опре-
деленных условий, таких как , например, 
наличие квалифицированное общение , 
сотрудничество, значимое, а не на словах 
признание статуса педагога, эффективное 
принятие совместных решений, подлин-
ное а не формальное лидерство и другие.

нес-корпорацияларға тән. Альтернативті 
жұмыс модельдері, сондай-ақ бос уақыт-
ты қамтамасыз ету шаралары қызмет-
керлерді әлдеқайда өнімді етуге бағыт-
талған. Кейбір жаһандық өндірушілер мен 
үкіметтер бұл мәселені шеше бастады. 
Мысалы, Volkswagen, Puma және BMW си-
яқты неміс компаниялары жұмыс уақыт-
тарынан тыс кездерде электронды пошта-
ны пайдалануға тыйым салды. Өзгерістер 
күшіне енген кезде Германияның Еңбек 
және әлеуметтік істер министрі болған 
Урсула фон дер Ляйен: «Жұмысшылар-
дың жұмысынан тынығуы жұмыс бе-
рушілердің мүддесіне сай келеді. Әйтпе-
се, бұл ерте ме, кеш пе күйзеліске әкеліп 
соқтыруы мүмкін», – деп мәлімдеген бо-
латын (Шелл, 2014).

Нарықтық экономикасы бар әлемнің 
түрлі елдеріндегі тәрізді Қазақстанда да 
көптеген мұғалімдер білім берудің бар-
лық деңгейлерінде оқушылар мен ата-а-
налардың артып келе жатқан талапта-
рына және осыған байланысты жұмыс 
өмірінде тұрақсыздыққа тап болуда. Сон-
дықтан, қоғамға деген теріс әсерін өлшеу 
қиынға соғатын бұл әлеуметтік мәселенің 
тиімді шешімдерін іздестіру қажет. Егер 
қоғам бұл мәселенің маңыздылығы мен 
өзектілігін мойындауға дайын болмаса, 
шешім жасау әлдеқайда қиын болады. Ең 
алдымен, адами капиталдың өнімділігі, 
әл-ауқаты, шығармашылығы мен денсау-
лығы кәсіби күйзеліс мәселесінің шешімі-
не байланысты екенін түсіну қажет. Со-
нымен қатар, күйзеліс синдромының 
алдын алуға және емдеуге бағытталуы 
мүмкін салауатты жұмыс ортасын құру 
және қолдау қажет. Шешімдердің қата-
рында жоғары сапалы байланыс, ынты-
мақтастық, мұғалімдердің мәртебесін іс 
жүзінде тану, бірлескен шешімдер қабыл-
дау, шынайы көшбасшылық және т.б. атап 
көрсетуге болады.

Қазақстанда 2018 жылдың желтоқса-
нында 28 жылдық жұмыс тәжірибесі бар 
бастауыш мектеп мұғалімі әлеуметтік 
желілерде мектепте жұмыс істеу қиын-
дықтары туралы ашық айтқан болатын. 
Бұл хатта білім беру стандарттарының 
кемшіліктері, шамадан тыс тексерулер, 
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бос уақыттың жетіспеушілігі және ең 
маңыздысы мұғалімдерге психологи-
ялық көмектің қажеттігі сияқты мәселе-
лер көтерілді. Оның айтуынша, бүгінгі 
күні мұғалімдер ата-аналар, балалар мен 
реттеуші органдарға байланысты жүй-
елі түрде стресс пен агрессияға ұшыра-
уда. Білім беру жүйесінде мұғалімдер ең 
қорғалмаған адамдар болып табылады. 
Сондықтан жас мұғалімдер мектепте ұзақ 
қалмайды.

2019 жылдың маусым айында мұғалім 
мәртебесі туралы жаңа заң қабылдау 
жоспарланып отыр. Бұл заң арқылы 
мұғалім мамандығының беделі мен оның 
қазақстандық қоғамдағы мәртебесін арт-
тыру көзделініп отыр. Мүмкін, барлығы-
ның орнына ештеңе берместен көп нәрсе 
күтетін зиялылар қауымының ең қорғал-
маған және сабырлы бөлігінің мәселе-
леріне назар аударатын уақыт келді.   
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В декабре 2018 года в социальных се-
тях было опубликовано письмо одного 
учителя начальной школы с 28-летним 
стажем, в котором автор правдиво пове-
дала о трудностях работы в школе, в том 
числе упомянув недостатки образова-
тельных стандартов, чрезмерные провер-
ки и нехватку свободного времени, а так-
же, что особенно важно, необходимость 
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тому молодые учителя не задерживаются 
в школе.

В июне 2019 года планируется при-
нятие нового Закона о статусе педагога, 
который как заявлялось, должен поднять 
престиж профессии учителя и его статус 
в обществе. Однако уже сейчас известно, 
что ряд серьезных поправок и дополне-
ний, предложенных учителями, был от-
клонен представителями МОН РК. Однако 
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что в июне законопроект поступит в Ма-
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КАЗАХСКИЕ СТУДЕНТЫ В КИТАЕ: 
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ

ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ СТУДЕНТТЕРІ: 
СОҢҒЫ ОҚИҒАЛАР МЕН ҮРДІСТЕР   

Ажар Сериккалиева*

В Китае одна из самых разветвленных 
систем высшего образования в мире: по 
состоянию на 2017 год насчитывалось 
более 2,500 университетов, в которых об-
учалось около 38 миллионов студентов. 
Поскольку роль страны в мире возрас-
тает, Китай способствует интернациона-
лизации своего высшего образования. 
С другой стороны, растущий внешний 
интерес к китайской культуре и языку яв-
ляется глобальной тенденцией, которая 
подтверждает растущее политическое и 
экономическое влияние Китая. Китайские 
университеты демонстрируют впечатля-
ющие результаты в мировом рейтинге 
университетов, одним из основных крите-
риев которого является набор иностран-
ных студентов. В настоящее время Китай 
является третьим по значимости местом 
назначения для иностранных студентов 
после США и Великобритании. Прави-
тельство Китая твердо намерено превра-
тить страну в мирового лидера в качестве 
места обучения для иностранных студен-
тов и проводит политику интернациона-
лизации образования. Считается, что эта 
политика способствует укреплению меж-
дународного имиджа Китая, укреплению 
мягкой силы страны, а также китайским 
инвестициям и деловой активности за 
рубежом. Институционально для сек-
тора образования был сформулирован 
долгосрочный план «выхода» на период 
2010–2020 годов. В рамках 13-й пятилетки 
министерство образования Китая поста-
вило задачу перед высшими учебными 
заведениями улучшить подготовку пер-
сонала, запустить информационно-про-
пагандистские программы, расширить 
обмены в сфере образования и увеличить 

Қытай әлемдегі ең үлкен жоғары білім 
беру жүйелерінің біріне ие: 2017 жылғы 
жағдай бойынша Қытайда шамамен 38 
миллион студенті бар 2,5 мыңнан астам 
жоғары оқу орны болды. Қытайдың ха-
лықаралық қатынастардағы рөлінің 
барған сайын артуы елдегі жоғары білім 
беру жүйесінің жаһандануына жәрдем-
десуде. Екінші жағынан, қытай мәдениеті 
мен тіліне деген қызығушылықтың өсуі 
– Қытайдың артқан саяси-экономикалық 
ықпалын растайтын жаһандық үрдіс. Қы-
тай жоғары оқу орындары әлемдік уни-
верситеттер рейтингінде айтарлықтай 
нәтижелерге қол жеткізді, оның негізгі 
критерийлері шетелдік студенттерді қа-
былдау болып табылады. Қазіргі уақытта 
Қытай шетелдік студенттердің саны бой-
ынша АҚШ пен Ұлыбританиядан кейін 
үшінші орында. Қытай үкіметі елді шетел-
дік студенттер үшін негізгі бағыт ретінде 
жаһандық көшбасшыға айналдыруға бел 
байлады және білім беруді халықаралан-
дыру саясатын жүргізуге барынша күш 
салуда. Бұл саясат Қытайдың халықаралық 
имиджін көтеруге, елдің жұмсақ күшін да-
мытуға және Қытайдың шетелдегі инве-
стициялық және бизнес қызметін жеңіл-
детуге арналған деп саналады. Институци-
оналдық тұрғыда білім беру саласы үшін 
2010-2020 жылдарға арналған «сыртқа 
ашылу» ұзақ мерзімді жоспары жасалды. 
13-ші Бесжылдық жоспар шеңберінде 
Қытайдың Білім министрлігі жоғары оқу 
орындарына кадрларды даярлауды жақ-
сарту, әлеуметтік жәрдем бағдарлама-
ларын іске асыру, алмасу бағдарламала-
рын арттыру және шетелдік студенттерге 
арналған гранттарды кеңейту бойынша 
тапсырма берді.

«Белдеу және жол» бастамасын (БЖБ) 

* PhD, Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. serikkaliyeva@gmail.com 
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количество стипендий для иностранных 
студентов.

Осуществление инициативы «Пояс и 
путь» (БРИ) придало импульс усилиям 
Китая по интернационализации образо-
вания. В 2014 году был создан образова-
тельный альянс Шелкового пути усилиями 
более 100 образовательных учреждений 
с целью расширения образовательных 
возможностей среди стран БРИ. В 2016 
году Государственный совет Китая принял 
пятилетний план по расширению акаде-
мического сотрудничества и укреплению 
взаимодействия в сфере образования со 
странами БРИ, в том числе путем присуж-
дения 10,000 стипендий Шелкового пути 
в год. В числе других мер – образователь-
ные ярмарки, программы обмена и со-
вместные образовательные и научно-ис-
следовательские инициативы. В результа-
те этой политики в 2017 году в вузах Китая 
обучалось в общей сложности  489,200 
иностранных студентов из 204 стран, что 
показало рост в  50% по сравнению с 2010 
годам, в том числе 317,200 студентов из 
стран БРИ, или 64,85% всех иностранных 
студентов. Китайские правительственные 
стипендии стали решающим фактором, 
побуждающим студентов учиться в Китае. 
В 2017 году 58,600 студентов из 180 стран 
(11,97%) обучались в Китае по стипенди-
ям китайского правительства, тогда как 
430,600 иностранных студентов (88,03%) 
были на самофинансировании (Мини-
стерство образования Китая, 2018). Стоит 
отметить, что правительственные стипен-
дии для иностранных студентов, главным 
образом, выделяются на программы по 
изучению китайского языка, поскольку 
Китай традиционно рассматривает свой 
язык как наследие китайской цивилиза-
ции и ключ к пониманию своей культуры. 

Казахстан и Китай создали систему 
межправительственного сотрудничества 
в сфере образования после визита Пред-
седателя КНР Ху Цзиньтао в Казахстан в 
июне 2003 года, когда министерства об-
разования обеих стран подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере обра-
зования и соглашение о предоставлении 
образовательных грантов на сумму 20 

енгізу Қытайдың білім беру жүйесін ха-
лықараландыру  жөніндегі күш-жігерін 
нығайтты. 2014 жылы БЖБ елдері арасын-
да білім беру мүмкіндіктерін кеңейту үшін 
100-ден астам білім беру мекемесімен 
Жібек жолы білім одағы құрылды. 2016 
жылы Қытай Мемлекеттік кеңесі жыл 
сайын 10 мың Жібек жолы грантын бөлу 
арқылы академиялық ынтымақтастықты 
кеңейту және БЖБ елдерімен білім беру 
саласындағы өзара әрекеттестікті күшейту 
бойынша бесжылдық жоспарды қабылда-
ды. Бұл жерде білім беру жәрмеңкелері, 
алмасу бағдарламалары және бірлескен 
білім беру және зерттеу бастамалары си-
яқты басқа да шараларды атап өтуге бо-
лады. Осы саясаттың нәтижесінде 2017 
жылы 204 елден 489,2 мың шетелдік сту-
дент, соның ішінде БЖБ елдерінен 317,2 
мың студент немесе барлық шетелдік сту-
денттердің 64,85%-ы Қытайдың жоғары 
оқу орындарында білім алды. Бұл 2010 
жылмен салыстырғанда 50%-ға артық. 
Қытай үкіметінің гранттары студенттердің 
Қытайда білім алуына ықпал ететін ше-
шуші факторға айналды. 2017 жылы 180 
елден 58,6 мың студент (11,97%) Қытай 
үкіметінің гранттары бойынша Қытайда 
білім алды, ал 430,6 мың шетелдік студент 
(88,03%) өз қаражаты есебінен оқыды 
(Қытай Білім министрлігі, 2018). Айта кету 
керек, шетелдік студенттерге арналған 
мемлекеттік гранттар көбінесе қытай 
тілін үйренуге арналған бағдарламаларға 
беріледі, өйткені Қытай дәстүрлі түрде 
өзінің тілін Қытай өркениетінің мұрасы 
мен оның мәдениетін түсіну кілті ретінде 
ерекше бағалайды.

2003 жылы маусым айында Қытай 
Халық Республикасының Төрағасы Ху 
Цзиньтаоның Қазақстанға сапары бары-
сында екі елдің білім министрліктері білім 
беру саласындағы ынтымақтастық тура-
лы келісімге және қазақстандық азамат-
тарға 20 миллион юань көлемінде білім 
беру гранттарын беру туралы келісімге 
қол қойғаннан кейін Қазақстан мен Қытай 
үкіметаралық білім беру ынтымақтастығы 
жүйесін құрды. 2006 жылы тараптар білім 
туралы құжаттарды, дипломдарды және 
ғылыми атақтарды өзара мойындау және 
олардың эквиваленттігі туралы, сондай-ақ 
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миллионов юаней гражданам Казахстана. 
В 2006 году стороны подписали согла-
шение о взаимном признании и эквива-
лентности документов об образовании, 
степеней и академических званий, а так-
же соглашение об открытии первого Ин-
ститута Конфуция в Казахстане. В том же 
году образовательные гранты были также 
предоставлены гражданам Казахстана для 
обучения в китайских университетах в 
рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества. В 2009 году в соглашение 2003 
года были внесены поправки, чтобы уве-
личить количество студентов, участвую-
щих в ежегодной межправительственной 
программе обмена, с 20 до 100 человек.

Это событие показало растущий вза-
имный интерес к образовательным об-
менам, а образование в Китае стало до-
ступным для граждан Казахстана. В до-
полнение к усилиям китайской стороны 
по расширению доступа к информации 
об обучении в Китае китайские универси-
теты начали рекламировать себя в шко-
лах и вузах Казахстана, а также принимать 
казахстанских студентов на базе аттестата 
о среднем образовании, не требуя серти-
фикат о сдаче ЕНТ. По мере того, как все 
большее число казахстанских студентов 
предпочитало получить высшее обра-
зование в Китае, появился  ряд компа-
ний-посредников между казахстанскими 
и китайскими вузами, предоставляющих 
услуги абитуриентам. На сегодняшний 
день в лучшую тройку таких компаний 
входят “My China”, “Your China” и “China 
Study”. В результате с 2008 года Казахстан 
входит в десятку стран, отправляющих 
студентов в Китай, наряду с Южной Коре-
ей, Тайландом, Пакистаном, США, Индией, 
Россией, Японией, Индонезией и Лаосом 
(Министерство образования Китая, 2018). 

В течение последнего десятилетия ко-
личество казахстанских студентов в Китае 
растет год за годом. В 2003-2004 учебном 
году лишь 20 казахстанских студентов об-
учалось в Китае по программе межпра-
вительственного обмена. После подпи-
сания вышеуказанных документов число 
студентов из Казахстана во всех видах 
программ (правительственные, корпо-

Қазақстанда алғашқы Конфуций инсти-
тутының ашылуы туралы келісімге қол 
қойды. Сол жылы Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы аясында Қазақстан азаматтары-
на Қытайдың жоғары оқу орындарында 
оқуға білім беру гранттары берілді. 2009 
жылы жыл сайынғы үкіметаралық алмасу 
бағдарламасына қатысатын студенттердің 
санын 20-дан 100-ге дейін арттыру үшін 
2003 жылғы келісімге өзгерістер енгізілді.

Бұл өзгеріс алмасу бағдарламалары-
на өзара қызығушылықтың арта түскенін 
көрсетті және Қытайда білім алу қа-
зақстандық азаматтар үшін қолжетімді 
бола бастады. Қытай тарапының Қытайда 
білім алу туралы ақпаратқа қол жеткізуді 
жақсарту жөніндегі күш-жігерімен қатар, 
қытайлық жоғары оқу орындары Қа-
зақстанның мектептері мен жоғары оқу 
орындарында өздерін жарнамалай баста-
ды және ұлттық бірыңғай тестілеу сер-
тификатын талап етпей, орта мектеп ди-
пломын алған қазақстандық студенттерді 
қабылдай бастады. Қытайда жоғары білім 
алуды таңдаған қазақстандық студенттер 
саны артқан сайын, бірқатар компания-
лар қытайлық және қазақстандық жоғары 
оқу орындары арасында делдал болып, 
өтініш берушілерге қызмет көрсете баста-
ды. Бүгінгі таңда мұндай компанияларға 
мысал ретінде My China, Your China және 
China Study сияқты үш маңызды компани-
яны атап өтуге болады. Нәтижесінде, 2008 
жылдан бастап Қазақстан Қытайға, сон-
дай-ақ Оңтүстік Корея, Таиланд, Пәкістан, 
АҚШ, Үндістан, Ресей, Жапония, Индоне-
зия және Лаос елдеріне студенттерді жі-
берген алғашқы 10 елдің қатарына кіреді 
(Қытай Білім министрлігі, 2018).

Соңғы он жылда Қытайдағы қазақстан-
дық студенттер саны жылдан-жылға ар-
тып келеді. 2003-2004 оқу жылында үкіме-
таралық алмасу бағдарламасы бойынша 
Қытайда тек 20 қазақстандық студент 
болған еді. Жоғарыда аталған келісімдер-
ге қол қойылғаннан кейін әр түрлі бағдар-
ламалар бойынша (мемлекеттік, кор-
поративтік, өзін-өзі қаржыландыратын) 
Қазақстаннан келген студенттердің саны 
күрт арта бастады және 2010 жылы 7,874 
адамға жетті. Бұдан кейін бұл көрсеткіш 
одан әрі арта берді: 2011 жылы 8,287, 2013 
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ративные, на базе самофинансирования) 
стало быстро расти и достигло  7,874 в 
2010 году. Дальше это число продолжало 
расти: 8,287 в 2011, 9,657 в 2013 и 11,764 
в 2016 годах. Согласно данным Мини-
стерства образования Китая, в 2018 году 
в стране было зарегистрировано 17,600 
казахстанских студентов (Злобин, 2019). 
Студенты из Казахстана в основном изу-
чают технические дисциплины, такие как 
разведка и добыча нефти, инжиниринг, 
строительство и транспорт, а также соци-
альные науки.

Таким образом, образовательная ми-
грация из Казахстана в Китай показывает 
динамику непрерывного роста. Наряду с 
доступностью стипендий и фактора эко-
номического роста Китая китайское об-
разование стало привлекательным для 
казахстанской молодежи также по ряду 
других причин. Согласно опросу казах-
станских студентов, обучающихся в Китае, 
от 2015 года, ((Кошанова и др., 2016) про-
веденному местными исследователями, 
49,6% респондентов отметили комфор-
табельные условия обучения, созданные 
в Китае для иностранных студентов (ви-
зовая поддержка, хорошие общежития, 
поддержка в чрезвычайных ситуациях и 
т.д.) в качестве главной причины выбора 
Китая.  Второй значимый фактор, отме-
ченный 45% респондентов, - это разум-
ная стоимость китайского образования 
и низкие расходы на проживание. 41,8% 
студентов считают, что китайское обра-
зование имеет более высокое качество и 
39,1% считают, что оно престижно. 29,5% 
выиграло китайские стипендии, тогда как 
26,5% объясняют свое решение обучаться 
в Китае привязанностью к стране, ее куль-
туре и образу жизни. 25,6% последовали 
рекомендациям своих друзей, а 24,3% 
привлек уровень безопасности в Китае. 
Географическая близость к Казахстану 
была в числе факторов в пользу Китая для 
23,8% респондентов.

Касательно китайских вузов, предпо-
читаемых казахстанскими студентами, 
следует отметить, что они не всегда выби-
рают ведущие университеты Китая. Они 
часто выбирают региональные универ-

жылы 9,657 және 2016 жылы 11,764 адам. 
Қытай Білім беру министрлігінің мәліметі-
не сәйкес, 2018 жылы Қытайда 17,6 мың 
қазақстандық студент тіркелді (Злобин, 
2019). Қазақстандық студенттер негізінен 
мұнай барлау және өндіру, машина жасау, 
құрылыс және көлік сияқты техникалық 
пәндерді және әлеуметтік ғылымдарды 
оқиды.

Осылайша, Қазақстаннан Қытайға білім 
беру көші-қоны үздіксіз өсу динамикасын 
көрсетуде. Гранттар мен Қытайдың эко-
номикалық серпілісімен қатар қытайлық 
білім қазақстандық жастар үшін бірқа-
тар басқа да себептер бойынша тартым-
ды болды. 2015 жылы жергілікті зертте-
ушілердің Қытайда оқитын қазақстандық 
студенттерге жүргізген сауалнамасына 
сәйкес, респонденттердің 49,6%-ы Қытай-
ды таңдаудың негізгі себебі ретінде Қы-
тайдағы шетелдік студенттерге арналған 
ыңғайлы оқу жағдайларын (визалық қол-
дау, жақсы жатақханалар, жедел көмек 
және т.б.) атап көрсетті. Респонденттердің 
45%-ы көрсеткен екінші маңызды фак-
тор – қытайлық білімнің қолжетімділігі 
және тұрмыстық шығындардың төмен-
дігі (Қошанова және т.б., 2016). Студент-
тердің 41,8%-ы Қытай білімінің сапасы 
жоғары, ал 39,1%-ы беделді деп санай-
ды. Студенттердің 29,5%-ы Қытай гран-
тын жеңіп алған болса, 26,5%-ы Қытайда 
оқуға шешім қабылдауын елге, оның мә-
дениетіне және өмір салтына деген сүй-
іспеншілікпен түсіндіреді. Студенттердің 
25,6%-ы Қытайға достарының кеңестері 
бойынша оқуға барған болса, 24,3%-ына 
Қытайдағы қауіпсіздік деңгейі оң ықпал 
етті. Қазақстанға географиялық жақындық 
респонденттердің 23,8%-ы үшін Қытайды 
таңдаудағы шешуші факторлардың бірі 
болды.

Қазақстандық студенттер басымдық 
берген қытайлық білім беру мекемелері-
не келетін болсақ, олар әрдайым Қытай-
дың алдыңғы қатарлы университеттерін 
таңдай бермейтінін атап өткен жөн. 
Көбінесе олар географиялық жағынан 
Қазақстанға жақын аймақтық универ-
ситеттерді, сондай-ақ шетелдік студент-
терге қойылатын талаптары аса қатаң 
емес жоғары оқу орындарын таңдайды. 
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Көптеген қазақстандық студенттер Сиань 
(32,2%), Пекин (20,9%), Шанхай (7,4%), Гу-
анчжоу (4,3%), Ланьчжоу (3,1%), Үрімші 
(2,9%) және Далянь (2,2%) сияқты Қытай-
дың ірі қалаларында білім алып жатыр. 
Қазіргі таңда Қазақстанда бес Конфуций 
институты жұмыс істейді: екеуі Алматыда, 
қалған үшеуі Нұр-Сұлтан, Қарағанды және 
Ақтөбе қалаларында орналасқан. Бұл ин-
ституттар студенттерге Қытайда жоғары 
білім алу үшін қажет болатын HSK (Hanyu 
Shuiping Kaoshi) қытай тілін меңгеру дең-
гейі сертификаты үшін Қытай мемлекеттік 
емтиханын тапсыруға мүмкіндік беретін 
қытай тілі курстарын ұсынады.

Қорытындылай келе, Қазақстан мен 
Қытай арасындағы білім беру байланы-
старының дамуы Қытай-Қазақстан сая-
си-экономикалық ынтымақтастығының 
қарқынды дамуына, сондай-ақ гумани-
тарлық қарым-қатынастардың өсуіне 
байланысты табиғи үдеріс деуге болады. 
Қытай үшін білім беруді халықараландыру 
елдің халықаралық беделін арттырудың 
және Батыс жүйесіне баламаны қамтама-
сыз етудің бір жолы болып табылады. Қа-
зақстан үшін қытайлық жоғары оқу орын-
дарымен өзара әрекеттесу академиялық 
ұтқырлықты және ғылыми ынтымақтастық 
мүмкіндіктерін кеңейтуге, сондай-ақ елдің 
еңбек нарығын түрлі салаларда білікті ма-
мандармен қамтамасыз етуге көмектеседі. 
Шыңжаңдағы соңғы оқиғалардың Қытай-
да білім алғысы келген жастардың санын 
азайтатыны әзірге белгісіз. Қазіргі уақытта 
қазақстандық студенттер Қытайда жоғары 
білім алуды таңдаған кезде прагматика-
лық таңдау жасайды, өйткені олар үшін 
негізгі ынталандыру қытайлық жоғары оқу 
орындары ұсынатын салыстырмалы түр-
де жоғары сапалы және қолжетімді, тіпті 
тегін білім болып табылады. Сондай-ақ, 
оларды жаһандық көшбасшы болуға 
ұмтылатын экономикалық тұрғыдан қуат-
ты елде жұмысқа орналасу мүмкіндігі де 
қызықтырады. Бұл болашақта ғұламалар-
дың жылыстау ықтималдығы тұрғысынан 
Қазақстан үшін елеулі мәселеге айналуы 
мүмкін. Сондықтан Қазақстан Қытаймен 
білім беру саласындағы ынтымақтастықты 
ұлттық жоғары білім беру жүйесін жаңғы-
рту, оның сапасын жақсарту және орта 

ситеты, расположенные географически 
близко к Казахстану, а также университе-
ты с менее строгими требованиями к ино-
странным студентам. Большинство казах-
станских студентов учатся в крупных горо-
дах Китая, таких как Сиань (32,2%), Пекин 
(20,9%), Шанхай (7,4%), Гуанчжоу (4,3%), 
Ланьчжоу (3,1%), Урумчи (2,9%), и Далян 
(2,2%). В настоящее время в Казахстане 
действуют пять институтов Конфуция: два 
в Алматы и по одному в Нур-Султане, Ка-
раганды и Актобе. Эти институты предла-
гают курсы китайского языка, которые по-
зволяют студентам сдать государственный 
экзамен Китая HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 
для подтверждения уровня владения ки-
тайским языком, который необходим для 
получения высшего образования в Китае.

В заключение, развитие образователь-
ных связей между Казахстаном и Китаем 
является естественным процессом, проис-
ходящим в результате динамичного раз-
вития казахстанско-китайского политиче-
ского и экономического сотрудничества, 
а также растущих людских взаимосвязей. 
Для Китая интернационализация образо-
вания является одним из способов расши-
рения международной репутации страны 
и предоставления альтернативы западной 
системе. Для Казахстана взаимодействие с 
китайскими университетами способствует 
расширению академической мобильно-
сти и возможностей в области научных 
исследований, а также предоставлению 
квалифицированных специалистов в раз-
личных областях на рынок труда страны. 
Еще не ясно, приведут ли недавние собы-
тия в Синьцзяне к уменьшению количе-
ства молодых людей, желающих учиться в 
Китае. На текущий момент казахстанские 
студенты делают прагматичный выбор, 
решая получить высшее образование в 
Китае, поскольку основным фактором 
для них является относительно высокое 
качество и доступность, или даже отсут-
ствие оплаты  образования, предлагаемо-
го китайскими университетами. Их также 
привлекает возможность трудоустройства 
в этой экономически мощной стране, ко-
торая стремится стать мировым лидером. 
Это может в будущем стать серьезным вы-
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зовом для Казахстана с точки зрения воз-
можной утечки мозгов. Поэтому Казахста-
ну следует использовать сотрудничество 
с Китаем в сфере образования для мо-
дернизации собственной национальной 
системы высшего образования, повыше-
ния его качества и привлекательности для 
собственных выпускников средних школ.   
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АКТУАЛЬНЫ ЛИ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ?
ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ӨЗЕКТІ МЕ?  

Гульнар Надирова*

Нет сомнений в том, что мир XXI века в 
значительной степени зависит от быстрых 
изменений в естественных науках и техно-
логиях. Многие эксперты и авторитетные 
ученые, а также политики и бизнесмены 
считают, что гуманитарные науки прошли 
пик своего развития, потеряли престиж 
и, более того, находятся в состоянии кри-
зиса. Им нечего предложить поколению 
молодых людей, которые прагматичны, 
нацелены на практические, материально 
ощутимые результаты и выходят в жизнь. 
Современные работодатели предъявляют 
четко определенные, чрезвычайно стро-
гие требования к своим сотрудникам, и 
литературный анализ сонетов Шекспи-
ра или знание истории сакских курганов 
едва ли входит в список этих требований. 
Конечно, можно изучать проблемы про-
странства и времени с культурной или 
философской точек зрения, экзистенци-
альное одиночество в литературе пост-
модерна или этические системы касты 
самураев, если вас не волнует поиск ра-
боты, или есть кому позаботиться о вашем 
материальном благополучии.

Мы должны признать, что это важно. 
Но, может быть, прагматичные люди ска-
жут нам, кто ответит на вопросы, которые 
становятся неотложными каждый день 
и для каждого человека - о социальной 
справедливости, правовой грамотности, 
заботе об окружающей среде, этике от-
ношений между чрезвычайно разными 
и очень уязвимыми людьми? Как без па-
фоса и красивых фраз решить на уровне 
индивида проблему идентичности, нрав-
ственного выбора в конкретных ситуа-
циях, трудностей взаимодействия и вза-
имопонимания с детьми и с пожилыми 
родителями? Именно здесь гуманитарные 
науки могут сыграть жизненно важную 
роль, предоставляя молодым умам воз-

Әлем жұртшылығы ХХІ ғасырда жара-
тылыстану ғылымдары мен технология-
ның жылдам өзгеретініне күмәнсіз сенім 
артады. Көптеген сарапшылар мен бедел-
ді ғалымдар, сондай-ақ, саясаткерлер мен 
бизнесмендер гуманитарлық ғылымдар 
өз даму кезеңінен өтіп, беделін жоғалтты, 
сонымен қатар дағдарыс жағдайында деп 
қарайды. Сонымен қатар, гуманитарлық 
ғылымдар қазіргі жастарда қолдануға бо-
латын прагматикалық, практикалық және 
нақты нәтижелер ұсына алмайды деп 
бағалануда. Қазіргі жұмыс берушілер өз 
қызметкерлеріне нақты, өте қатаң талап-
тар қояды, ал Шекспирдің әдеби шығар-
маларын талдау немесе Сақ қорғандары-
ның тарихын білу бұл талаптардың шең-
беріне кірмейді. Әрине, егер әлде кімде 
жұмыс табу немесе өмір сүру проблема-
лар болмаса, кеңістік пен уақыт туралы 
түсініктерді мәдени және философиялық 
тұрғыдан қарастыруға немесе постмодер-
ндік әдебиеттегі жалғыздық, Самурай тай-
пасының этикалық жүйесі сияқты мәселе-
лерді зерттеуге болады. 

Осыны ескере отырып, гуманитарлық 
ғылымдар маңыздылығын жоғалтты деп 
санайтын зиялылар күн сайын күрделене 
түскен әлеуметтік әділеттілік, құқықтық 
білім және экологиялық мәселелерді, сон-
дай-ақ, қоғамдағы әртүрлі және қорған-
сыз адамдармен қарым-қатынас этикасы 
мәселелерінің шешімдері туралы айта жа-
тар. Егер гуманитарлық ғылым болмаса, 
жеке басын куәландыратын мәселелерді, 
белгілі бір жағдайларда моральдық ар-
тықшылықты және балалар мен олардың 
қарт ата-аналарының өзара қарым-қаты-
нас қиындықтарын, қалай анықтай ала-
мыз?. Сондықтан гуманитарлық ғылымдар 
адам өмірінде өте маңызды рөл атқара-
ды және жастардың айналасында болып 
жатқан жекелік және әлеуметтік пробле-
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можность открыть для себя более широ-
кое и глубокое понимание проблем чело-
века и общества и не потеряться в этом 
пространстве.

Более того, гуманитарное видение мо-
жет и должно гарантировать, что челове-
ческий прогресс и человеческая судьба 
учитываются учеными и практиками, вов-
леченными в развитие технологий, био-
логии, медицины и других наук о Земле и 
жизни. В идеале именно гуманистические 
взгляды и ценности должны управлять 
руководителями, лидерами, менеджера-
ми и предпринимателями, а также педа-
гогами и художниками (Миллер, 2019). А 
инструменты гуманистического влияния, 
помимо программ гуманитарного обра-
зования, должны включать конкретную 
социальную и благотворительную рабо-
ту. Представители академического со-
общества в Оксфордском университете 
считают, что гуманитарные науки играют 
важную роль в современном обществе 
и необходимы для глубокого понимания 
того, кто мы есть, как мы стали теми, кто 
мы есть, и для того, чтобы действительно 
глубоко задуматься о том, как мы решаем 
практические, этические и исторические 
проблемы в современную эпоху (Аоки, 
2017).

Тем не менее, количество студентов-гу-
манитариев и самих гуманитарных наук 
во всем мире сокращается. Американская 
историческая ассоциация сообщает, что с 
2011 по 2017 год количество присужден-
ных исторических степеней сократилось 
более чем на 30%, а по философии, ан-
глийскому и иностранным языкам - более 
чем на 20% (Штейнер и Бауэрлейн, 2019).

Изменения в структуре занятости не-
посредственно отражаются в системе 
образования, в которой гуманитарные 
науки воспринимаются как пережитки 
прошлого, а бизнес и коммерциализация 
доминируют, заставляя студентов быть 
конкурентоспособными и максимально 
быстро адаптироваться к рыночным ус-
ловиям.

В 2015 году в японских СМИ появи-
лись сообщения о «реструктуризации» 
гуманитарных наук в национальных уни-

маларға кеңірек көзқараспен қарауға 
мүмкіндік беріп, олардың күйбең тір-
шіліктен аспайтын прагматизмде ғана бой 
ұрып кептеулеріне көмектеседі. 

Сонымен қатар, гуманистік перспекти-
валар адамның дамуы мен адам тағдыры 
тұрғысынан ғалымдар мен қолданбалы 
ғылыммен айналысатындар тарапынан 
технология, биология, медицина және 
басқа да ғылым салаларының дамуына 
ықпал етуі тиіс. Ең дұрысы, адами көзқа-
расы пен құндылықтар көшбасшылар-
дың, менеджерлердің, кәсіпкерлердің, 
жаттықтырушылар мен суретшілердің 
идеялары мен мақсаттарына жол сілте-
уі керек (Миллер, 2019). Осындай ада-
ми ұстанымдармен қатар, гуманитарлық 
білім беру мен әлеуметтік көмек көрсету 
әрекеттерін одан әрі арттыру қажет. Ок-
сфорд университетінің ғалымдарының 
пікірінше, гуманитарлық ғылымдар қазіргі 
қоғам мәселелерін шешуде маңызды рөл 
атқарады. Қазіргі қоғамның практика-
лық, этикалық және тарихи мәселелерінің 
шешімдерін біздің тегімізді және өзімізді 
қалай түсінетініміз туралы терең ойлар 
мен пікірталастар арқылы табуға болады 
(Аоки, 2017). 

Алайда, Американдық тарих қоғам-
ның 2011-2017 жылдар арасындағы есеп-
терінің нәтижелеріне сәйкес, осы кезеңде 
бүкіл әлемде гуманитарлық бағытта оқи-
тын студенттер санының азайғанын бай-
қаймыз. Мысалы, 30%-дан астам күрт құл-
дырау тарих саласында болса, одан кейін 
философия, ағылшын және шет тілдері 
салаларында сәйкесінше 20%-дан астам 
төмендеген (Штайнер және Бауэрлейн, 
2019).

Қызметкерлердің профиліндегі өзгері-
стер бұл төмендеулерге тікелей әсер етеді 
және білім беру жүйесіне де ықпал ету 
мүмкін. Гуманитарлық ғылымдардың дәу-
рені өтті деген немесе бизнес пен сауда 
бөлімдері жаңа перспективалы секторлар 
деген сенімге байланысты қазіргі кезде 
студенттер бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
мақсатында еңбек нарығындағы қарқын-
ды өзгерістерге бейімделуде. 

2015 жылы жапондық бұқаралық 
ақпарат құралдарында Жапонияның ұлт-
тық университеттерінде гуманитарлық 
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ғылымдар «қайта құрылымдаудан» өтетіні 
жарияланған болатын.  БАҚ-та жария-
ланған хабарға сәйкес, Білім министрлігі 
университет әкімшілігіне гуманитарлық 
факультеттерді толығымен жауып, қоғам-
ның қажеттіліктеріне жауап беретін кафе-
дралар ашуды тапсырған (О’Дуайер, 2019). 
Жапондық сарапшылар гуманитарлық 
ғылымдарды қысқарту туралы аталмыш 
идеяның жаратылыстану ғылымдары мен 
техникалық факультеттерді қолдау арқылы 
өздерінің университеттерін әлемдік уни-
верситеттер рейтингінде жоғары деңгейге 
көтеру және нақты табысқа қол жеткізу 
мақсатынан туындағанын айтады. Қазіргі 
уақытта, жаратылыстану ғылымдарымен 
салыстырғанда, гуманитарлық ғылымдар 
академиялық журналдарда аз балл алып, 
аз сілтеме жинаумен қатар, ғылыми жо-
балардағы сияқты университет бюджетіне 
үлкен қаржы ресурстарын тарта алмайды. 

Ал батыстық ғалымдар жоғарыда 
аталған мәселелермен қатар, гуманитар-
лық ғылымдарды өздерінің тар көзқа-
растары мен идеологиялары аясында 
қарастырады және оларды әдебиет, линг-
вистика, тарих, философия, теология және 
өнер салаларын ұшқары ойлап, қазіргі за-
манғы мәдениет пен қоғамның дамуына 
қарсы шыққан бөлімдер ретінде қарасты-
рады (Фолкс,  2019). 

Алайда дүние жүзіндегі бүкіл ака-
демиялық қауымдастық гуманитарлық 
ғылымдарға мұндай қатал және тар көзқа-
распен қарамайды. Кейбір зерттеушілер 
болашақта жаратылыстану ғылымдары 
мен технологияның бір-бірімен біріккен 
түрде қолданылу мүмкіндігін алға тартуда 
(Лоеб, 2019). Мысалы, генетикалық ин-
женерия, роботтар және жасанды интел-
лект мәселелерінің этикалық тұстарын да 
қарастырып, қоғамда адамзат үшін туды-
руы мүмкін қауіптерге қарсы жаңа шешім 
жолдарын көрсетуде. Бір тараптан, бұл 
тақырып бойынша адамзаттың болмы-
сына қатысты коммуникация, мотивация 
және түрлі мәдени перспективалардың 
да осы технологияның дамытуда назарға 
алынуы мүмкін дейді. Мысалы, Массачу-
сетс технологиялық институты (MIT) кли-
мат өзгеруінен туындаған аурулар мен 
жоқшылықтың себептерін адамдардың 

верситетах Японии. СМИ сообщили, что 
министр образования приказал универ-
ситетским администрациям упразднить 
гуманитарные факультеты или преобра-
зовать их в службы, которые лучше отве-
чают потребностям общества (О’Дуайер, 
2019). Японские аналитики видят причину 
такого пренебрежительного отношения в 
одержимости университетов глобальны-
ми рейтингами, основанными на резуль-
татах исследовательской деятельности и 
их оценке, а также в отсутствии очевид-
ной «доходности» гуманитарных наук для 
общества. По сравнению с естественны-
ми гуманитарные науки не имеют значи-
тельных научных журналов, не генериру-
ют высокие показатели цитирования и не 
привлекают значительного финансиро-
вания исследовательской деятельности, 
которая позволила бы им повысить статус 
университета.

Их западные коллеги, наряду с уже 
упомянутой неуместностью, упрекают гу-
манитарные науки в их узкой идеологиче-
ской ориентации в областях литературы и 
языка, истории, философии, религиоведе-
ния, искусства и радикализации гумани-
тарных наук, уделяя особое внимание по-
раженческим и оппозиционным аспектам 
современной культуры. Таким образом, 
по их мнению, программы гуманитарно-
го образования готовят протестующих и 
подозрительных циников, которые высту-
пают против прогресса общества (Фолкс, 
2013).

Однако не все мировое академическое 
сообщество столь жестко и бескомпро-
миссно по отношению к гуманитарным 
наукам. Некоторые исследователи счи-
тают, что гуманитарные науки в буду-
щем смогут успешно интегрироваться в 
естественные науки и технологии (Лоеб, 
2019). Например, они будут заниматься 
этическими вопросами в генной инже-
нерией, робототехнике и искусственном 
интеллекте, предупреждать общество об 
опасностях, угрожающих человечеству, 
формулировать новые вопросы, интер-
претировать нюансы человеческой мо-
тивации и общения и развивать различ-
ные культурные перспективы. Например, 
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Массачусетский технологический инсти-
тут признал, что все проблемы, которые 
приходится решать инженерии, от изме-
нения климата до болезней и бедности, 
связаны с человеком, его поведением и 
человеческими реалиями, поэтому они 
рекомендуют своим студентам полагаться 
на знания литературы, истории, искусства 
или музыки в своих исследованиях (Кар-
мона, 2019).

Программа Университета Клемсона 
(Южная Каролина) включает в себя се-
рию дисциплин под общим названием 
«Политическая теория», которые тща-
тельно изучают и интерпретируют про-
изведения Аристотеля, Гоббса, Маркса и т. 
д. Как указывают сами преподаватели, эти 
курсы трудны, а педагогика очень интен-
сивная. Студенты должны еженедельно 
встречаться с преподавателями-консуль-
тантами для целенаправленного обсуж-
дения классических текстов, большинству 
из которых более 100 лет. В то же время 
спрос на эту программу удивительно вы-
сок. Еще одна гуманитарная программа 
«Изучение великих книг» в Техасском 
университете в 2018 году получила 500 
заявок на 130 студенческих мест. Можно 
также упомянуть, что наиболее быстро 
развивающаяся программа получения 
степени в Школе искусств и гуманитарных 
наук при Университете Джона Хопкин-
са также предлагает Гомера, библейские 
тексты, Данте, Кьеркегора, Томаса Манна 
и современное кино в качестве объек-
тов исследования (Штейнер и Бауэрлейн, 
2019).

Очевидно, что чем больше людей чи-
тают, размышляют и проявляют неравно-
душие, тем сложнее ими манипулировать 
и их контролировать. Они могут противо-
стоять различным формам радикализма, 
промывания мозгов и самоуверенной 
лжи. Возможно, это одна из главных при-
чин неприязни 21-го века к гуманитар-
ным наукам. Эти примеры показывают, 
что сила ищущего ума, а не внушаемая 
истина, жажда знаний, а не только навы-
ков, эмоциональные переживания чело-
века, а не холодный расчет, могут быть 
важнее, чем те инвестиции в образова-

іс-әрекеттері мен ойларына байланысты 
екенін атап өтіп, студенттерге әдебиет, та-
рих, мәдениет және музыка салаларынан 
да хабардар болу керектігін ұсынуда  (Кар-
мона, 2019). 

Оңтүстік Каролинадағы Клемсон уни-
верситеті «Саяси теория» тақырыбы бой-
ынша бірқатар дисциплиналар туралы 
дәрістер өткізіп, Аристо, Хобс және Маркс 
сияқты атақты тұлғалардың шығарма-
ларын студенттерге зерттеуге береді. 
Оқытушылардың айтуынша, бұл дәрі-
стер педагогика бойынша ауқымды білім 
бағдарламасы тәртібі бойынша жүргізілу-
де. Студенттер апта сайын жетекшілерімен 
кездесіп, жүз жылдан асқан мәтіндермен 
жұмыс жасайды. Тағы бір гуманитарлық 
ғылымдар бағдарламасы Техас универси-
теті тарапынан 2018 жылы «Ұлы шығар-
маларды түсіну» деген атпен ашылып, 
130 студентке арналған контингент үшін 
500-ге жуық талап түскен. Тағы да, Джон 
Хопкинс университеті ішінде Өнер және 
гуманитарлық ғылымдар мектебі қарқын-
ды түрде дамып келе жатқан бөлімдердің 
бірі. Бұл бөлімде Гомер, Данте, Киркега-
ард, Томас Манн, діни мәтіндер мен қазір-
гі заманғы фильмдер туралы дәрістер өт-
кізілуде (Штайнер және Бауэрлейн, 2019). 

Анығын айтқанда, адамдар қанша-
лықты көп оқып, ойланып және алаңда-
ушылық көрсететін болса оларды мани-
пуляция жасау және бақылау қиындай 
түседі. Осылайша радикализм, миды шаю 
және сан түрлі өтірікке сену тұрғысынан 
көбірек төзімді болады. Мүмкін ХХІ ғасы-
рда гуманитарлық ғылымдарды ұнатпау-
дың баста себептерінің бірі осы тақырып-
тарға қатысты болуы мүмкін. 

Бұл мысалдар зерттеуге және үйренуге 
құштар сананың күшін тек жұмысқа қаты-
сты білім алу логикасы мен қол жеткізген 
қабілеттер арқылы емес, өздері сезінген 
қызығушылықтан туындайтынын көрсе-
туде. Сондай-ақ, адами тәжірибелердің 
тек салқынқанды есептен гөрі адамдар 
үшін көбірек тиімді инвестиция болаты-
нын атап өту керек. Осы салалар бойын-
ша білімге жасалатын инвестициялардың 
қаржылай пайдасының да жылдам бола-
тынын айту қажет. 

Гуманитарлық ғылымдар бойынша 
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қызмет ететін ұстаздардың бұл мәселе 
бойынша өздеріне де, студенттеріне де 
қатысты сыни көзқараспен қарап, үміт-
терін ақтауы және нәтижесінде техноло-
гия дәуірінде өмір сүріп жатқан қазіргі ке-
зеңдерде осы саланың жемістеріне көңілі 
толмағандар мен адамзаттың дамуында 
гуманитарлық ғылымдардың маңызды 
рөлге ие екеніне сенім артатындардың 
атынан қоғамға адами мәселелер бойын-
ша бағыт-бағдар берулері тиіс.
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ние, которые приносят быстрый финан-
совый доход.

Вполне возможно, что учителя гумани-
тарных наук действительно должны стать 
более требовательными и более критич-
ными по отношению к себе, а затем к сту-
дентам, чтобы оправдать большие ожи-
дания и стать проводниками общества в 
технологическую эру - как для тех, кто уже 
разочарован, так и для тех, кто все еще 
верит в человеческий прогресс. В неко-
тором смысле, мы все гуманитарии в той 
степени, в какой мы все являемся члена-
ми человеческого сообщества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СМИ И ЯЗЫК
ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР ЖӘНЕ ТІЛ  

Гулнар Надирова*

Каждый человек постоянно меняет-
ся. Сегодня мы не такие, как вчера, и это 
происходит не случайно, а под влиянием 
различных факторов: окружения, образо-
вания, людей, с которыми мы взаимодей-
ствуем, информации, которую мы еже-
дневно получаем из разных источников. 
Взгляды, ценности, мышление меняются, 
как и наш язык, посредством которого 
все перечисленное выражается. Возмож-
но, сегодня, социальные сети, например, 
Facebook как одна из лидирующих плат-
форм социальных медиа в мире,  Twitter и 
другие оказывают огромнейшее влияние 
на язык. Благодаря этому новому спосо-
бу общения меняется наш словарь, число 
людей, с которыми мы ежедневно обща-
емся, растет, как скорость, с которой мы 
отправляем и получаем сообщения. Фак-
тически, мы говорим о появлении новых 
видов письменного языка: блогов, твитов, 
постов, профилей, комментариев, чатов и 
так далее.  

В этом мощном потоке речи некоторые 
слова, которые имели одно значение, те-
перь приобретают другие значения. В то 
же время существует много совершен-
но новых слов и концептов, например, 
«селфи», «флик» или «эмоджи», которые 
мы начали использовать в повседнев-
ной жизни, не только общаясь в Интер-
нет-пространстве. Из-за потребности в 
быстром и точном языке и общении в Ин-
тернете все больше набирают популяр-
ность сокращения LOL, OMG, TTYL.   Like, 
viral, Google it – это другие популярные 
примеры слов, значение которых переос-
мыслено посредством социальных сетей 
(Уилсон, 2014).

Легче всего языковые трансформации 
происходят у молодых людей с их гибко-
стью и способностью адаптироваться к 
ситуации. Однако старшим поколениям 

Күнделікті өмірде әрбір адам әртүрлі 
факторлардың әсерінен белгілі бір өз-
герістерге ұшырап отырады. Қоршаған 
орта, білім, айналамыздағы араласатын 
адамдар және әртүрлі дереккөздерден 
алынатын ақпараттар осы өзгеріске әсер 
ететін негізгі факторлар болып саналады. 
Адамдардың көзқарастары, құндылықта-
ры, ойлау жүйесі, сондай-ақ, осының 
бәрін жеткізу құралы болып табылатын 
тіл де өзгеру үстінде. Бүгінде әлемдегі же-
текші әлеуметтік желілердің бірі болып 
табылатын Facebook, Twitter және басқа 
да платформалар тілге үлкен әсер етуде. 
Осындай жаңа байланыс құралдарының 
арқасында біздің сөздік қорымыз өзгеріп, 
күнделікті сөйлесетін адамдар саны мен 
хабарламалар жіберу және қабылдау 
жылдамдығы да артуда. Бұл жерде негізі-
нен блогтар, твиттер, жазбалар, профиль-
дер, пікірлер, чаттар және жазбаша тілдің 
тағы басқа жаңа түрлері жайында сөз бо-
лып отыр.

Осындай күшті сөйлеу ағынында кей-
бір бір мағыналы сөздер енді әртүр-
лі мағынаға ие болуда. Сонымен бірге, 
«selfie», «flick» немесе «emoji» сияқты 
көптеген жаңа сөздер мен ұғымдар пайда 
болды. Біз бұл сөздерді интернет кеңісті-
гінде ғана емес, күнделікті өмірде де қол-
дана бастадық. Интернетте тез әрі қысқа 
тілдің қажеттілігіне байланысты, «LOL», 
«OMG», «TTYL» деген қысқарған сөздер 
кеңінен қолданыла бастады. Бұған қоса, 
«Like», «viral», «Google it» және т.б. сөздер 
әлеуметтік желілер арқылы жаңа мағына-
ларға ие болды (Уилсон, 2014)

Икемділігі мен жағдайға тез бейімделу 
қабілетіне байланысты мұндай тілдік өз-
герістер жастар арасында жиірек байқа-
лады. Алайда, аға буын өкілдері үшін бұл 
аздап қиынырақ, өйткені жаңа ережелер 
мен тілдік өзгерістерді игеру айтарлықтай 

* проф., к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru 
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сложнее, поскольку освоение новых пра-
вил и языковых установок требует значи-
тельных и быстрых усилий. В недавнем 
опросе 2,000 родителей, проведенном 
компанией  Samsung, 86% респондентов 
сказали, что они чувствуют, что подрост-
ки и молодежь разговаривают на  совер-
шенно другом языке. Согласно исследо-
ванию профессора Джона Сазерленда из 
Лондонского университетского колледжа, 
который является ведущим экспертом в 
этой области, в настоящее время суще-
ствует разрыв между поколениями с точ-
ки зрения использования современного 
неформального языка (Фостер, 2018).

Поскольку большая часть того, что 
люди пишут в социальных сетях, не ре-
дактируется, не контролируется и не 
проверяется на предмет правильного ис-
пользования повседневного языка, впол-
не уместно писать так, как вы говорите в 
Интернет-пространстве; здесь действует 
закон экономии языковых средств, живой 
устной речи с присущей ей коагуляци-
ей, спонтанностью, выразительностью и 
изобилием специфических разговорных 
конструкций. В то же время очень часто 
пользователи намеренно нарушают язы-
ковые нормы в неформальном общении 
с друзьями и родными, когда нет необ-
ходимости писать слова с правильной 
орфографией, чтобы быть понятыми. Эта 
наигранная, а иногда реальная, безгра-
мотность  тревожит апологетов правиль-
ной литературной речи, поскольку она 
вызывает обоснованные опасения по по-
воду будущего языка. Как оказалось, эти 
страхи разделяют не только академиче-
ские пользователи многих языков мира, в 
том числе английского, русского или ка-
захского, но и многие родители, чьи дети 
очень активно общаются в социальных 
сетях и используют молодежный и ком-
пьютерный сленг (Матусевич, 2016).

К сожалению, редукция и огрубле-
ние речи зачастую ведет к нарушению 
этических стандартов, норм речевого 
этикета и «netiquette» (сетевого этикета), 
что ассоциируется с недостатком обра-
зования, эмоциональной сдержанностью 
и чувством вседозволенности и безна-

күш-жігер мен жылдамдықты қажет етеді. 
Samsung компаниясы тарапынан Ұлы-
британияда 2,000 ата-анаға жүргізілген 
сауалнама нәтижелері бойынша, респон-
денттердің 86%-ына жасөспірімдер мен 
жастар мүлдем басқа тілде сөйлейтіндей 
болып көрінеді. Ұлыбританияның осы 
саланың жетекші маманы болып табыла-
тын Лондон университеттік колледжінің 
профессоры Джон Сазерлендтің зертте-
уі бойынша, қазіргі кезде бейресми тілді 
қолдану бойынша ұрпақтар арасында ал-
шақтықтар бар (Фостер, 2018).

Адамдардың әлеуметтік желілердегі 
жазуларының көпшілігі өңделмегендіктен 
және күнделікті тілдің дұрыс қолданылуы-
на тексерілмегендіктен олар интернет 
кеңістігінде өздері қалағанша жазуды жөн 
көреді. Осыған байланысты тілдік құрал-
дарды үнемдеу, қысқарған сөздер қолда-
ну, сондай-ақ табиғилығымен, экспрес-
сивтілігімен сипатталатын ауызекі сөйлеу 
стилінде жазу және сөйлеу тілінің ерекше 
құрылымдарын көптеп қолдану үрдісі 
көрініс табады. Сонымен бірге, адамдар 
көбінесе достарымен және туыстарымен 
бейресми қарым-қатынас кезінде сөз-
дерді орфографиялық дәлдікпен жазудың 
қажеті болмағандықтан тіл нормаларын 
әдейі бұзып жатады. Мұндай ойнақы, ал 
кейде шынайы сауатсыздық дұрыс сөйлеу 
мәдениетінің табанды жақтаушыларының 
алаңдаушылығына себеп болуда, өйткені 
бұл тіл болашағына деген қорқыныш сезі-
мін тудырады. Алайда бұл мәселе тек ағыл-
шын, орыс, қазақ немесе әлемнің тағы 
басқа көптеген тілдерінің академиялық 
сөйлеушілері үшін ғана емес, сонымен 
қатар әлеуметтік желілерде компьютерлік 
сленгтерді көп қолданатын балалардың 
ата-аналары үшін де алаңдаушылық көзі 
болып табылады (Матусевич, 2016).

Өкінішке орай, тілдің қысқартылуы 
және дөрекіленуі этикалық нормалардың, 
сөйлеу этикеті мен «нетикет» (желілік 
этикет) нормаларының бұзылуына әке-
леді, бұл білімнің, эмоционалды ұстам-
дылықтың жетіспеушілігімен, сондай-ақ 
жүгенсіздік пен жазасыздық сезімдерімен 
байланысты. Алайда, кейбір сарапшы-
лардың пікірінше, кезінде адамзат жазу-
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ды ойлап тапқаннан кейін ауызша тілден 
жазбаша тілге көшкендей, технологияның 
арқасында біз жай ғана басқа дәуірге – 
жазба тіл мәдениетінен ауызекі тіл мәде-
ниетіне көштік. Сарапшылар бұл жердегі 
ең маңызды мәселе коммуникация екені-
не баса назар аудара отырып, бейресми, 
ашық ақпарат алмасу біздің жазбаша дағ-
дыларымызды жоймай, керісінше күшей-
те түсетінін алға тартады (Янг, к.ж.).

Олардың пікірінше, әлеуметтік 
желілерді пайдаланушылар жазудың бұл 
түрлерін тиісті уақытта және тиісті орында 
қолданулары қажет. Мысалы, блог жазба-
ларының қысқа да нұсқа болу ережелері-
не қарамастан, авторлар мәтіндерін грам-
матикалық стандарттарға сәйкес жазуға 
тырысулары керек. Таңбалар санына 
шектеу қоятын Twitter желісі қолданушы-
ларды сөйлемдерін азайтуға мәжбүр етіп, 
олардың ой жеткізу өресі мен мазмұнын 
нашарлатады.

Осылайша, әлеуметтік желілер бір 
жағынан, тілдің дамуына үлес қосып жат-
са, екінші жағынан, нұқсан келтіріп жата-
ды. Адамдар арасындағы қарым-қатынас 
туралы да осыны айтуға болады. Желі ішін-
дегі коммуникативтік процесс кейде шын 
өмірдегі қарым-қатынасқа кедергі кел-
тіруі мүмкін. Көпшілік алдында сөз сөйлеу 
процесіне қараған кезде, көрермендердің 
назары көбінесе аудиториядағы баянда-
машыларға емес, гаджет экрандарына 
бағытталғанын байқадыңыз ба? Оның 
үстіне, кейде тіпті жеке қарым-қатына-
ста да жақын адамдар сіздің жаныңызда 
болғанымен, көңілі смартфонға ауып кете 
бергендіктен басқа кеңістікте отырғандай 
болып көрінеді.

Бұған қоса, тіл тек коммуникативтік 
функцияны ғана атқарып қоймайтынын 
ұмытпауымыз керек. Оның когнитивтік 
функциясы адамның ішкі дүниесін ұй-
ымдастырса, жинақтау функциясы адамға 
ақпарат жинап, оны өткеннен болашаққа 
жеткізуге мүмкіндік береді. Яғни, тіл мә-
дени категория ретінде адамның ойлау 
жүйесін, дүниетанымын және ақыл-ой-
ын қалыптастырып, ұлттық сипат пен та-
рихты сақтайды (Мирошниченко, 2008). 
Тіпті осыған қатысты лингвоэкология де-

казанности. Однако некоторые эксперты 
считают, что благодаря технологиям мы 
просто вступили в новую эру – перехода 
от письменной к устной культуре, так же, 
как когда-то человечество после изобре-
тения письма перешло от устной формы 
выражения к письменной. По их словам, 
главное – это общение, неформальный, 
открытый обмен информацией, который 
не разрушает наших навыков письма, но 
ухудшает их (Янг, б.д.).

Они считают, что пользователи со-
циальных медиа должны выбирать пра-
вильное время и место для различных 
видов письма. Например, при ведении 
блога авторы должны придерживаться 
стандартов правильной грамматики, хотя 
в этом жанре также проскальзывают со-
кращения, поскольку текст блога должен 
быть лаконичным. Twitter, который ввел 
ограничение на количество знаков, вы-
нуждает пользователей сокращать свои 
предложения и одновременно сокращает 
и обедняет их мысли.  

Таким образом, с одной стороны, соци-
альные медиа, развивают, с другой, под-
рывают язык. И то же самое относится к 
общению. Коммуникативный процесс в 
рамках сети иногда мешает общению в 
реальном мире. Заметили ли вы, что во 
время публичных выступлений меньше 
взглядов слушателей обращено на вы-
ступающих, и они чаще сосредоточены 
на экранах гаджетов? Более того, иногда 
даже в личном общении близкие люди 
как будто находятся рядом и в то же вре-
мя где-то в другом месте, потому что 
iPhone в их руках постоянно отвлекает их 
внимание. 

Кроме того, не следует забывать, что 
язык выполняет не только коммуникатив-
ную функцию. Его когнитивная функция 
организует внутренний мир человека, а 
накопительная функция позволяет чело-
веку накапливать информацию и пере-
давать ее из прошлого в будущее. Таким 
образом, язык – это культурная категория; 
он формирует мышление, мировоззре-
ние и интеллект человека, и сохраняет 
национальный характер и историю (Ми-
рошниченко, 2008). Есть даже такая нау-
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ка, как лингвистическая экология, которая 
изучает культуру мышления и речевого 
поведения, воспитание языкового вку-
са, защиту и «исцеление» литературного 
языка, определение способов и средств 
его обогащения и совершенствования. 
Лингвоэкологический подход предпола-
гает бережное отношение к литератур-
ному языку, как  к культуре, так и как к 
инструменту культуры  (Прохотская, 2005).

Между тем, растущий тренд в сетевом 
дискурсе – повсеместное «упрощение 
сложного» - вызывает определенную от-
рицательную реакцию со стороны мно-
гих, кому не безразлична судьба языка и 
культуры (Кошрель-Фере, 2019).

Нельзя отрицать тот факт, что многих 
думающих людей тревожит то, что, посто-
янно пребывая в атмосфере упрощенно-
го языка социальных сетей, человек по-
степенно теряет способность и средства 
выражения сложных эмоций и мыслей, 
и это делает его, с одной стороны, более 
агрессивным, а, с другой, более прими-
тивным. Примитивный язык дает начало 
примитивному мышлению, которое про-
никает во все сферы нашей жизни, лишая 
людей желания мыслить, сравнивать и де-
лать выводы. Иногда это удобно, но чаще 
таит в себе негативные последствия для 
прогресса – сначала на индивидуальном 
уровне, далее – на уровне группы, а затем 
– общества. Способность говорить ясно, 
со знанием дела и красиво – это великий 
дар природы человечеству, и отказывать-
ся от него, по меньшей мере, неразумно 
для homo sapiens. 
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Көптеген ойлампаз адамдар әлеу-
меттік желілердегі жеңілдетілген тілдік 
ортада көп уақытты өткізетіндерге қаты-
сты алаңдаушылық танытатынын жоққа 
шығару мүмкін емес. Себебі біртіндеп 
күрделі сезім мен ой-пікірлерді білдіру 
қабілетінен айрылған адам уақыт өте 
келе агрессивті және қарабайыр бола 
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
КООПЕРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
БІЛІМ БЕРУДІҢ БАЛАМА ҮЛГІЛЕРІ: 

КООПЕРАТИВТІК УНИВЕРСИТЕТТЕР 

Гулнар Надирова*

Образование, являясь ключевой отрас-
лью в обеспечении развития общества, 
остается областью постоянного поиска 
альтернативных моделей и новых тех-
нологий, иногда отходя от классических 
версий ради радикального повышения 
его эффективности в достижении резуль-
татов. Воспитание образованной молоде-
жи, способной внести вклад в развитие 
общества в социальном и экономическом 
плане, является главной целью многих 
университетов мира. В рамках этой общей 
цели наиболее чувствительной задачей 
является трудоустройство выпускников, 
которые будут работать в направлении 
подготовки специалистов, востребован-
ных обществом.

В настоящее время жизнь показывает, 
что слово «высшее» во фразе «высшее 
образование» больше не является ключе-
вым, поскольку в связи с растущим спро-
сом на квалифицированных и опытных 
сотрудников компании требуют, чтобы 
их будущий персонал справлялся с труд-
ностями своей работы. Из-за различных 
проблем безработица среди молодежи, 
как показывают цифры, намного выше, 
чем общий уровень безработицы во всем 
мире. Например, глобальный уровень 
безработицы среди молодежи составляет 
12,7%, в то время как в Европейском Сою-
зе этот показатель составлял 15,2% в 2019 
году. Что касается Казахстана, этот показа-
тель достиг своего пика в 1999 году, соста-
вив 25,2%, впоследствии снизившись до 
3,9% в 2012 году, и с тех пор он постепен-
но увеличился и достиг 4,8% в 2019 году.

Что касается вопроса повышения тру-
дового потенциала выпускников, то экс-
перты из мирового академического со-

Қоғамның үздіксіз дамуын қамтамасыз 
ететін шешуші фактор саналатын білім 
беру саласында кейде нәтижеге қол жет-
кізудің тиімділігін күрт арттыру үшін оқы-
тудың классикалық түрлерінен алшақтап, 
оның балама үлгілері мен жаңа техноло-
гияларын енгізу де қажет болады. Қоғамға 
әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан 
үлес қоса алатын білімді жастарды тәрби-
елеу әр университеттің басты мақсаттары-
ның бірі. Түлектердің жұмысқа орналасуы, 
басқаша айтқанда білім берудің басты 
мақсаты ретінде қоғам талабына сай ма-
мандар даярлау ең маңызды мәселе бо-
лып табылады.

Қазіргі таңда жұмыс табу мәселесінде 
жоғары білім берудегі «жоғары» сөзінің 
өзіндік маңызы қалмағанын көреміз. Се-
бебі туындаған проблемаларды жеңе 
алатын қызметкерлерді іздеу барысында 
жұмыс берушілердің жұмысқа тұрушы-
дан талап ететін қабілет пен тәжірибе 
деңгейі де күн сайын артып келеді. Жұ-
мыссыздық көрсеткіштері көрсеткендей, 
жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 
түрлі себептерге байланысты жалпы жұ-
мыссыздық деңгейінен жоғары. Мәселен, 
жаһандық жастар арасындағы жұмыссыз-
дық деңгейі 2019 жылы 12,7%-ды құраса, 
бұл көрсеткіш тіпті экономикасы дамыған 
елдердің өзінде, мәселен, Еуропалық 
Одақтағы сияқты 15,2%-ды құрап отыр. 
Ал, Қазақстанда-ғы жағдай туралы айта-
тын болсақ, 1999 жылғы жастар арасын-
дағы жұмыссыз-дық деңгейінің ең жоғары 
көрсеткіші болған 15,2%-дан 2012 жылы 
3,9%-ға төмендесе, кейін біртіндеп өсіп, 
2019 жылы 4,8%-ды құрады.

Түлектердің жұмысқа орналасу әле-
уетін арттыру бойынша жұмыс істейтін 

* проф., к.и.н., Евразийский научно-исследовательский институт, Казахстан. gulnad@mail.ru 
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общества выдвинули много разных реше-
ний, и среди них модель кооперативного 
университета выглядит наиболее пер-
спективной. Идея была впервые предло-
жена и реализована в Испании и в насто-
ящее время обсуждается в университетах 
Великобритании (Уинн, 2017). Универси-
тет Мондрагон в Испании, который яв-
ляется частью корпорации Мондрагон, 
уже существует как федеральный коопе-
ративный университет с небольшим ко-
личеством сотрудников, обслуживающих 
четыре автономных рабочих кооператив-
ных факультета с сотнями ученых и ты-
сячами студентов. Он был создан в 1997 
году объединением трех образователь-
ных кооперативов, чтобы гарантировать 
своим выпускникам устойчивую карьеру 
и опыт: инженерный факультет, факультет 
бизнес-исследований и гуманитарно-пе-
дагогический факультет. В 2011 году фа-
культет кулинарной науки был добавлен 
в Университет Мондрагон. Кооператив-
ная университетская модель образования 
направлена   на объединение компаний и 
учреждений для создания системы, в ко-
торой студенты могут совмещать учебу с 
соответствующими профессиями, в кото-
рых они будут работать после окончания 
учебы.

Тесные и постоянные отношения с 
рабочим миром позволяют студентам 
адаптироваться к потребностям компа-
ний и организаций. В корпорации Мон-
драгон насчитывается в общей сложности 
257 компаний и учреждений, в которых 
студенты этого кооперативного универ-
ситета имеют возможность совмещать 
учебу с работой неполный рабочий день, 
что, в дополнение к академическому об-
разованию, позволяет им оплачивать 
учебу. После выпуска студенты заполняют 
вакансии в компаниях и учебных центрах 
корпорации, которая является десятым 
по величине бизнесом Испании (Бибби, 
2012).

Каждый факультет имеет юридическую 
кооперативную структуру и работает на 
таких принципах, как приоритет работы 
и сотрудничества, демократия и солидар-
ность. Эти принципы реализуются через 

мамандар көптеген ұсыныстар айтады. 
Олардың ішіндегі ең перспективалы иде-
ялардың бірі – кооперативті универси-
тет үлгісі. Бұл идея алғаш рет Испанияда 
ұсынылып, жүзеге асырылған және Ұлы-
британияда да университеттер тарапынан 
талқыланып келеді  (Уинн, 2017). Испа-
ниядағы Мондрагон университеті феде-
ралды кооперативті университет болып 
табылады. Оның қызметкерлері жүздеген 
ғалымдары мен мыңдаған студенттері бар 
төрт автономды кооперативті факультетте 
жұмыс істейді. Аталмыш университет 1997 
жылы бітірушілерді тұрақты жұмыспен 
қамтамасыз етіп, оларға тәжірибе беру 
мақсатында Инженерия факультеті, Биз-
нес зерттеу факультеті, Гуманитарлық 
және педагогикалық ғылымдар факуль-
теті сияқты үш білім беру кооперативінің 
қауымдастығымен құрылды. 2011 жылы 
Мондрагон университетіне Аспаздық 
ғылым бөлімі қосылды. Білім берудің ко-
оперативті университет үлгісінің мақсаты 
– компаниялар мен мекемелерді бірік-
тіретін жүйе құру арқылы студенттердің 
білім алатын кәсіптері арасында жұмыс 
пен білім үйлесімін қалыптастыру.

Жұмыс әлемімен тығыз және тұрақты 
қарым-қатынас студенттерге компани-
ялар мен ұйымдардың қажеттіліктеріне 
бейімделуге мүмкіндік береді. Мондрагон 
корпорациясының құрамындағы 257 ком-
пания мен мекеме студенттердің оқу мен 
жұмысты қатар алып жүріп, академиялық 
білімді толықтырумен бірге, студенттерге 
оқу ақысын төлеулеріне мүмкіндік береді. 
Оқуды аяқтағаннан кейін студенттер Ис-
панияның оныншы ірі кәсіпорны болып 
табылатын Мондрагон корпорациясының 
компаниялары мен оқу орталықтарында 
жұмысқа тұрады (Бибби, 2012).

Әр факультеттің заңды ынтымақтастық 
құрылымы бар және олар жұмыс пен ын-
тымақтастықтың басымдығы, демократия 
және тілектестік қағидаттарына негізде-
ле отырып жұмыс істейді. Бұл қағидаттар 
үш топтың тең қатысуымен жүзеге асы-
рылады: жұмыс істейтін серіктестер (ка-
питалы бар кооператив иелері), бірлесіп 
жұмыс істейтін серіктестер (кооперативті 
және кооперативті емес компаниялар 
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мен басқа да ұйымдардың өкілдері) және 
студенттер. Кооперативті университеттің 
мәні мынада: факультеттер тек қызметкер-
лер мен студенттерге ғана емес, сондай-ақ 
мүдделі тараптардың кең тобына, соның 
ішінде басқа кооперативтер мен жер-
гілікті билік органдарына ресми көшбас-
шылық функцияларын береді. Әр факуль-
тетте Бас ассамблея мен Басқарушы кеңес 
сияқты тәуелсіз шешім қабылдау органда-
ры бар. Факультет деканы және оның ко-
мандасының мүшелері кіретін Басқарушы 
кеңес кооперативтің күнделікті қызметін 
жүзеге асырады. Ал Басқарушы кеңес 
болса өкілетті орган болып табылады. Бас 
ассамблеяның да, Басқарушы кеңестің де 
өкілдері демократиялық жолмен сайлана-
ды (Университет Мондрагон, б.д.).

Мондрагон университеті көптеген 
ұлттық және халықаралық жоғары оқу 
орындарымен келісім жасаған. Бұл ын-
тымақтастық туралы келісімдер арасында 
студенттермен және қызметкерлер-мен 
алмасу туралы келісімдер, сонымен қа-
тар ғылыми серіктестік туралы келісімдер 
бар. Мондрагон университеті еуропалық 
ERASMUS + бағдарламасы мен түлектерге 
практикалық оқу курстарын өткізетін Баск 
үкіметі жаһандық білім беру бағдарлама-
сының бөлігі болып табылады.

Соңғы бірнеше жылда Ұлыбританияда 
да талқыланып келе жатқан бұл үлгі соңғы 
кезеңде оқу ақысын жоғарлауы, универ-
ситет оқытушыларының зейнетақы ре-
формасына қарсы наразылықтары мен 
ереуілдерімен қатар, жоғары білім беру 
секторында пайда болған дағдарыс жоға-
ры оқу орындарының  балама білім беру 
үлгілерін іздеуін тездете түсті. Мәселен, 
1919 жылы Манчестер қаласында коопе-
ративтерге қажетті дағдылары бар қыз-
меткерлерді оқыту мақсатында құрылған 
Кооперативті колледж қазіргі уақытта 
кооперативті универси-тетке айналу жо-
лында жұмыстар атқаруда  (Морган, 2019). 
Ұлыбритания парламентінің 2017 жылы 
білім беру саласындағы жаңа альтерна-
тивті коммерциялық емес ұйымдармен 
университеттердің бәсекелес-тігін қол-
дауға бағытталған «Жоғары білім және 
ғылыми-зерттеу туралы» Заңын қабылда-

равное участие трех групп: работодате-
лей-партнеров (владельцев кооперати-
вов с капиталом), сотрудничающих пар-
тнеров (представителей кооперативных 
и некооперативных компаний и других 
учреждений) и студентов. Суть коопера-
тивного университета заключается в том, 
что факультеты предоставляют офици-
альные руководящие функции не только 
сотрудникам и студентам, но и более ши-
рокой группе заинтересованных сторон, 
включая другие кооперативы и местные 
органы власти. Каждый факультет имеет 
Генеральную Ассамблею и Совет управ-
ляющих, которые являются независимы-
ми директивными органами. Правление, 
в состав которого входят директор фа-
культета (декан факультета) и члены его/
ее команды, управляют повседневной де-
ятельностью кооператива. Совет управля-
ющих является делегированным органом. 
Представители как Генеральной Ассам-
блеи, так и Совета управляющих избира-
ются демократическим путем (Универси-
тет Мондрагон, б.д.).

Университет Мондрагон имеет согла-
шения со многими национальными и 
международными высшими учебными 
заведениями. Эти соглашения о сотруд-
ничестве включают договоры об обме-
не студентами и сотрудниками, а также о 
партнерстве в области исследований. Он 
является частью европейской программы 
ERASMUS + и Глобальной образователь-
ной программы правительства Басков для 
практических курсов для выпускников.

В случае Великобритании, с постоян-
ным ростом платы за обучение в послед-
ние годы и серией забастовок со стороны 
преподавателей университетов в связи с 
пенсионной реформой, кризис универ-
ситетского образования проявился наи-
более ярко, и поиск альтернативных мо-
делей образования идет чрезвычайно ак-
тивно. Кооперативный колледж, который 
является независимой благотворительной 
организацией, основанной в Манчестере 
в 1919 году для обучения сотрудников, 
обладающих необходимыми навыками 
для кооперативов, теперь работает над 
превращением себя в кооперативный 
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университет (Морган, 2019). Этому спо-
собствовало принятие в 2017 году бри-
танским парламентом Закона о высшем 
образовании и научных исследованиях, 
цель которого заключается в поощрении 
новых альтернативных некоммерческих 
поставщиков в секторе высшего обра-
зования, которые могут конкурировать с 
университетами.

План состоит в том, чтобы университе-
том управляли его сотрудники и студенты. 
Кооперативный университет открыва-
ет четырехлетние курсы для студентов с 
неполным рабочим днем   для первона-
чального набора 90 студентов в рамках 
смешанного обучения, объединяя он-
лайн-занятия с аудиторным обучением, 
проводимым в учебных заведениях дру-
гих учреждений - в Манчестере и других 
местах - чтобы избежать затрат на строи-
тельство и обслуживание недвижимости. 
Предполагается, что идея университетов 
как самоуправляющихся сообществ обе-
спечивает более преданный персонал и 
лучшие связи с обществом и бизнесом. 
Британская модель фокусируется на сти-
рании неравенства между различными 
социальными группами в доступе к выс-
шему образованию, поскольку ожидает-
ся, что значительная часть студенческого 
сообщества будет зрелой. Кроме того, ка-
ждая заявка будет оцениваться не столько 
по академическим стандартам, которые 
отдают приоритет детям людей, которые 
могут позволить себе частные школы и 
репетиторов, но, по более существенным 
мотивам, с четким пониманием того, что 
любой человек должен иметь возмож-
ность получить высшее образование не-
зависимо от предшествующего академи-
ческого уровня. Кооперативный универ-
ситет намерен открыть филиалы в других 
городах Великобритании, но этот вопрос 
находится еще на стадии обсуждения.

Однако очевидно, что даже при нали-
чии альтернативных вариантов проблемы 
надлежащего управления, качественного 
образования и устойчивого финанси-
рования остаются актуальными. Опыт и 
интерпретация различных возможностей 
систем зарубежного образования требу-

уы бұған себептес болды.
2012 жылы Ұлыбританияда білім беру 

бағасы үш есе өсіп, зейнетақы реформа-
сына байланысты университет оқытушы-
ларының бірқатар ереуілдерінен кейін 
жоғары оқу орындарындағы білім беру 
дағдарысы айқын көрініс таба бастады. 
Соған байланысты білім берудің балама 
үлгілері белсенді түрде іздестіріле баста-
ды. Осылайша, 1919 жылы кооператив-
терді қажетті дағдылармен қамтамасыз 
ету үшін анағұрлым үлкенірек Коопера-
тив тобынан аз мөлшерде қаражат ала-
тын тәуелсіз қайырымдылық ұйымы бо-
лып табылатын Манчестер кооперативті 
колледжі құрылды. Алайда, қазіргі таңда 
кооперативті университет құру идеясы 
пісіпжетілді. Сонымен қатар, 2017 жылы 
«Жоғары білім және зерттеу туралы» Заң 
қабылданды. Бұл Заң университеттермен 
бәсекеге түсу үшін жаңа балама коммер-
циялық емес қызмет көрсетушілерді тарту 
арқылы британдық жоғары білімді одан 
әрі жетілдіруге бағытталған.

Жоспар бойынша, бұл университеттің 
қызметкерлер мен студенттер тарапынан 
басқарылуы қарастырылуда. Коопера-
тивті университет алғашқы 90 студентті 
қабылдау үшін төрт жылдық сырттай оқу 
бөлімін ашады. Оқу бағдарламасы онлайн 
сабақтар мен дәстүрлі күндізгі оқыту тех-
нологияларын пайдалана отырып аралас 
түрде жүргізіледі. Ғимарат салуға және 
оны күтіп ұстауға артық шығын жұмсамау 
мақсатында күндізгі оқу режиміндегі са-
бақтар Манчестерде және т.б. жерлерде 
орналасқан басқа мекемелердің оқу ба-
заларында өткізіледі. Өзінөзі басқаратын 
қауымдастық ретіндегі университет иде-
ясы анағұрлым адал қызметкерлермен 
қамтамасыз етіп, қоғаммен және бизне-
спен байланыстың жақсаруын көздейді. 
Британдық үлгі жоғары білімге қол жет-
кізуде әр түрлі әлеуметтік топтар арасын-
дағы теңсіздікті жоюға назар аударады, 
өйткені студенттер құрамының едәуір 
бөлігі ересек студенттер болады деп 
күтілуде. Сонымен қатар, өтініштер жеке-
меншік мектепте білім алып, репетитор 
жалдай алатын адамдардың балаларына 
басымдық беретін академиялық стандарт-
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тармен емес, оған дейінгі академия-лық 
біліміне қарамастан кез келген адамның 
жоғары білім алуға қол жеткізе алатын-
дығын ескере отырып бағалана-ды. Коо-
перативті университет Ұлыбританияның 
басқа қалаларында филиалдарын ашуды 
көздейді, бірақ бұл мәселе әлі талқылану 
үстінде.

Алайда, білім алудың балама нұсқала-
рының өзінде де тиімді басқару, сапалы 
білім және тұрақты қаржыландыру мәсе-
лелері өзекті болып қалатыны анық. Ше-
телдік білім беру жүйелерінің тәжірибесі 
мен әртүрлі мүмкіндіктерін талдау әсіресе 
түпкілікті өнім мен әрбір университеттің 
тиімділігінің дәлелі ретінде жоғары оқу 
орындарының түлектеріне қойылатын та-
лаптардың үнемі өсіп келе жатқандығына 
және күшеюіне байланысты Қазақстанда 
зерттеуді талап етеді. Осыған байланысты 
Қазақстан Республикасы Премьер-ми-
нистрінің орынбасары Бердібек Сапар-
баев 2019 жылғы 10 желтоқсанда өткен 
ҚР Үкіметінің жанындағы Қазақстанның 
жоғары оқу орындарын оңтайландыру 
жөніндегі комиссия отырысында сөз сөй-
леп, елге жұмыссыздар қатарын көбейтіп, 
сұранысқа ие емес мамандарды даярлай-
тын университеттердің қажеті жоқ деп 
атап өткен болатын (Tengrinews, 2019). 
Қорытып келгенде, алдағы кезеңдерде 
білім беру саласында үлкен өзгерістер 
күтілмесе де, классикалық әдістерді дамы-
ту бойынша пікірталастар күшейіп, коопе-
ративті университет сияқты балама оқыту 
әдістерін іздеу жалғаса бермек.     
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Бибби Эндрю (2012). Мондрагон Уни-
верситеті көш бастап келе жатқан Ис-
паниядағы кооператив Университеттер. 
Сілтеме: https://www.theguardian.com/
social-enterprise-network/2012/mar/12/
cooperatives-spain-mondrago. Қаралған 
уақыты: 09.12.2019.

Мондрагон университеті (n.a.). Мон-
драгон университеті - жас университет. 
Сілтеме: https://www.mondragon.edu/
kz/international-mobility/mondragon-

ют тщательного изучения в Казахстане, в 
частности, в связи с постоянно растущи-
ми и ужесточающимися требованиями к 
выпускникам университетов в качестве 
конечного продукта и доказательства эф-
фективности каждого конкретного уни-
верситета. Именно в связи с этим могут 
быть истолкованы слова вице-премьера 
Бердибека Сапарбаева в ходе заседания 
правительственной комиссии по опти-
мизации высших учебных заведений Ка-
захстана, которое состоялось 10 декабря 
2019 года, о том, что стране не нужны 
университеты, которые готовят некомпе-
тентных и невостребованных специали-
стов для пополнения рядов безработных 
(Tengrinews, 2019). В результате, хотя в 
предстоящем периоде в образователь-
ном секторе страны не запланирова-
ны серьезные изменения, тем не менее, 
ожидается, что дискуссии о разработке 
классических методов возрастут, а поиск 
альтернативных методов обучения, таких 
как модель кооперативного университе-
та, продолжатся
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НОВАЯ ПОЛИТИКА УРБАНИЗАЦИИ УЗБЕКИСТАНА
ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ҚАЛАЛАНУДЫҢ ЖАҢА САЯСАТЫ  

Канат Маханов*

С 1 июня 2019 года в Узбекистане всту-
пило в силу Положение об Агентстве по 
урбанизации при Министерстве экономи-
ки и промышленности, утвержденное по-
становлением Кабинета Министров (Nuz.
uz, 2019). Агентству поручено оказывать 
правительству содействие в реализации 
государственной политики урбанизации, 
которая предусматривает составление 
прогнозов демографических тенденций в 
городских районах в контексте индустри-
ализации, экономической и социальной 
политики, управления трудовыми ресур-
сами, городского планирования и т.д. Пре-
зидентский указ «О мерах по фундамен-
тальному улучшению процессов урбани-
зации» был принят в январе 2019 года; он 
предусматривал основные направления и 
комплекс мер по целенаправленному го-
сударственному регулированию урбани-
зации и комплексному развитию городов 
страны (Podrobno.uz, 2019). Кроме того, 
в документе говорится об учреждении 
Фонда развития урбанизации при Мини-
стерстве экономики и промышленности, 
который призван регулировать финан-
совые вопросы, связанные с городской 
политикой. К ним относятся накопление 
средств, полученных от приватизации 
земельных участков, помощь зарождаю-
щемуся ипотечному рынку, финансирова-
ние проектов, направленных на развитие 
городских и пригородных территорий, а 
также необходимые инфраструктурные 
проекты, объекты и т.д.

Узбекское правительство рассматри-
вает урбанизацию как один из основных 
факторов, которые будут определять со-
циально-экономическое развитие Узбе-
кистана. В настоящее время около  50,6% 
населения Узбекистана живет в городских 
районах, и этот процесс довольно низок 
по сравнению с соседними странами. Од-

2019 жылдың 1 маусымынан бастап 
Өзбекстанда Министрлер кабинетінің 
қаулысымен бекітілген Экономика және 
индустрия министрлігі жанындағы Ур-
банизация жөніндегі агенттік туралы ре-
золюциясы күшіне енді (Nuz.uz, 2019). 
Агенттік урбанизацияға қатысты мемле-
кеттік саясатты жүзеге асыруға, индустри-
яландыру, экономикалық және әлеуметтік 
саясат, еңбек ресурстарын басқару, қала-
лық жоспарлау және т.б. үрдістерді рет-
теу және демографиялық үрдістер туралы 
болжамдар жасау жұмыстарына ат салы-
сатын болады. Урбанизацияның негізгі 
бағыттарын анықтайтын және мемлекет-
тің қалалық аймақтарды кешеді дамыту-
дағы көздейтін негізгі мақсаттарды қамти-
тын «Урбанизация үдерістерін түбегейлі 
жақсарту бойынша шаралар» қаулысын 
Өзбекстан президенті 2019 жылдың қаңта-
рында қабылдаған болатын (Podrobno.
uz, 2019). Бұдан басқа, құжатта қалалық 
саясатқа қатысты қаржылық мәселелерді 
реттеуге арналған экономика және өнер-
кәсіп министрлігінің жанынан қалалықты 
дамыту жөніндегі қор құрылды. Олардың 
міндеттеріне жер учаскелерін жекешелен-
діруден алынған, ипотека жасау, қалалық 
және қала маңы аймақтарын дамыту жо-
баларын қаржыландыру, сондай-ақ, қа-
жетті инфрақұрылымдық жобалар, нысан-
дар және т.б. істерді жүзеге асыру кіреді.

Өзбекстан үкіметінің қазіргі түсінігінде 
урбанизация Өзбекстанның әлеуметтік-э-
кономикалық дамуын қалыптастыратын 
маңызды факторлардың бірі болып та-
былады. Қазіргі уақытта Өзбекстан халқы-
ның 50,6%-ы қалалық аймақтарда тұрады 
және бұл көрсеткіш басқа көрші елдер-
мен салыстырғанда төмен. Алайда, Өз-
бекстан урбанизация жылдамдығы жоға-
ры, БҰҰ болжамы бойынша 2030 жылға 
қарай Өзбекстан халқының 60%-ы қала-
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нако Узбекистан является страной с высо-
кими темпами урбанизации и, согласно 
прогнозам ООН, к 2030 году около 60% 
населения страны будет проживать в го-
родах, что соответствует мировым трен-
дам. Во многих странах урбанизации со-
путствовал быстрый экономический рост 
(ООН, 2019). К примеру,  в Китае рост ур-
банизации с 16% до 39% в период 1960-
2004 годов привел к более, чем десяти-
кратному росту ВВП на душу населения. 
В Бразилии рост урбанизации с  45% до 
83% в течение 1960-2003 годов сопрово-
ждался почти троекратным увеличени-
ем ВВП на душу населения (Комиссия по 
росту и развитию, 2008). Следовательно, 
экономической подоплекой ускорения 
урбанизации является стимулирование 
экономического роста  за счет эффекта 
масштаба и эффекта концентрации. Про-
изводительность труда имеет тенденцию 
к росту, когда она перемещается из сель-
ской местности в города, где отношение 
капитала к труду выше. 

С 1991 года доля городского населе-
ния Узбекистана довольно быстро уве-
личилась с 40,3% в 1991 году до 50,6% в 
2018 году, что делает его второй урбани-
зированной страной в Центральной Азии 
после Казахстана (57,4%). Интересно, что 
после 2010 года рост урбанизации прак-
тически не наблюдался. Более того, с 2009 
по 2018 год уровень урбанизации даже 
несколько снизился в 10 из 13 регионов 
и с 51,7% до 50,6% по всей стране (Stat.
uz, 2019). Одна из причин, объясняющих 
эту обратную тенденцию, заключается в 
том, что предыдущая урбанизация была 
достигнута в основном не за счет переме-
щения населения из сельских районов в 
города, а за счет преобразования поселе-
ний в города, в то время как после 2010 
года общее число городов не изменилось 
значительно. Однако, согласно прогнозам 
ООН, урбанизация вновь ускорится после 
2030 года, и ожидается, что доля город-
ского населения в Узбекистане достигнет 
61,5% к 2050 году (ООН, 2019).

В Узбекистане 119 населенных пунктов 
классифицируется как города. Однако 82 

ларда тұратын болады. Көптеген елдер-
де урбанизация үрдісі қарқынды эконо-
микалық өсумен бірге жүрді (БҰҰ, 2019). 
Мәселен, 1960-2004 жылдар аралығында 
Қытайдағы урбанизацияның деңгейінің 
16%-дан 39%-ға дейін өсуі жан басына 
шаққанда ЖІӨ-нің он есе артуына алып 
келді. Бразилияда 1960 және 2003 жылдар 
аралығында урбанизацияның 45%-дан 
83%-ға дейін өсуі жан басына шаққандағы 
ЖІӨ-нің үш есе өсуін қамтамасыз етті (Өсу 
және даму жөніндегі комиссия, 2008). Ур-
банизацияны ынталандырудың экономи-
калық негіздемесі ауқымды үнемдеу мен 
концентрацияның әсері арқылы экономи-
калық өсуді ынталандыру болып табыла-
ды. Еңбек өнімділігі географиялық тұрғы-
дан еңбек күшінің ауылдық жерлерден 
капиталдың еңбек күшіне қатынасы жоға-
ры қалаларға қоныстанған кезде өседі.

1991 жылдан бастап Өзбекстанның қа-
лалық тұрғындарының үлесі 1991 жылғы 
40,3%-дан 2018 жылы 50,6%-ға дейін тез 
артуы, Өзбекстанды урбанизация бой-
ынша Орталық Азиядағы Қазақстаннан 
(57,4%) кейінгі екінші орынға шығарды. 
Бір қызығы, 2010 жылдан кейін урбаниза-
цияның іс жүзінде одан әрі өсуі байқалма-
ды. Сонымен қатар, 2009 жылдан бастап 
2018 жылға дейін 13 облыстың 10-ында 
урбанизация деңгейі азайып, 51,7%-дан 
50,6%-ға дейін аздап төмендеді (Stat.uz, 
2019). Бұның себептердің бірі бұрынғы ур-
банизация негізінен ауылдық жерлерден 
қалаларға ауысқанымен емес, елді мекен-
дердің қала дәрежесіне өтуі арқылы жү-
зеге асырылғандығы мен жалпы қалалар 
санының айтарлықтай артпауы. Алайда, 
БҰҰ болжамдарына сәйкес 2030 жылдан 
кейін урбанизация қарқыны қайтадан ар-
тады және 2050 жылға қарай Өзбекстан-
дағы қала тұрғындарының үлесі 61,5%-ға 
жетеді деп күтілуде (БҰҰ, 2019).

Өзбекстанның ресми статистикасы-
на сәйкес, Өзбекстанның 119 елді мекен 
қала статусына ие. Алайда, қалалардың 
үштен екісі шағын қалалар, олардың 82-
інде 50 мыңға жетпес тұрғындар тұрады. 
Олардың 21-інде 50-100 мың тұрғын бар. 
11 қалада 100-250 мың халық бар және 
бесеуінде - 250-500 мың адам тұрады 
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(Citypopulation.de, 2019). 2,4 млн. адам. 
тұрғыны бар Ташкент қаласына жалпы 
елдің халық сананың 7,4%-ы және Өз-
бекстандағы қала халқының төрттен бірі 
тиесілі. Демек, Ташкент демографиялық 
тұрғыдан ғана емес, сондай-ақ ұлттық 
ЖІӨ-нің 13%-дан астамын өндіретін эко-
номикалық басымдықты ие болып табы-
лады. Демографиялық тұрғыдан алған-
да, басқа қалалармен салыстырғанда, 
басымдылыққа ие болатын және халық 
саны өте жылдам артып отыратын бір 
қаланың болуы көптеген дамушы елдер-
ге тән құбылыс. Алайда Өзбекстан үшін 
мұндай жағдайдың жоқтығы таңқалар-
лық. Ташкенттің халқы 2005-2018 жылда-
ры 2,14 миллионнан 2,48 миллионға дейін 
өскенімен, оның халқы Өзбекстан халқы-
ның жалпы санынан баяу өсті. Осылайша 
Өзбекстан халқының Ташкенттегі үлесі 
тіпті 8,1%-дан 7,5%-ға дейін қысқарды, 
ал оның Өзбекстанның қала халқындағы 
үлесі 16,6%-дан 15,5%-ға дейін төмендеді. 
Екінші жағынан, 2005-2014 жж. Ферғана 
(43,6%), Самарқанд (40,9%) және Марги-
лан (30,5%) сияқты басқа ірі қалаларда ха-
лықтың қарқынды өсуі байқалды. Халық 
саны 200 мыңнан асқан басқа ірі қалалар 
2005-2014 жылдары Елордаға қарағанда 
әлдеқайда жылдам өсті. Бұлар Наманган 
(16,5%), Қоқан (14,7%), Бухара (14,6%), Ан-
дижан (14,6%) және Нукус (14,4%) (Stat.
uz, 2019). Осылайша, соңғы 10-15 жылда 
200 мыңнан астам халқы бар барлық қа-
лалардың Ташкент қаласына қарағанда 
демографиялық тұрғыдан тезірек өскенін 
байқаймыз.

Өзбекстанның урбанизациясын ынта-
ландырудың экономикалық мәні айқын. 
Соңғы екі онжылдықтағы статистикалық 
деректерге қарай отырып, Өзбекстанда 
урбанизацияның айтарлықтай қарқынды 
түрде жүргенін байқаймыз. Бұл үдерістің 
екі негізгі арнасы бар. Біріншісі - қалалық 
елді мекендер санының өсуі жартылай 
ауылдық елді мекендердің қалаларға ай-
налдырылуының арқасында жүзеге асты. 
Екіншісі 10-15 жылда 200 мың адамнан 
асатын ірі қалалардағы халықтың жал-
пы мемлекеттегі халық санына қараған-
да тезірек өсуі және ауылдық жерлерден 

из этих городов являются малыми с насе-
лением менее 50,000 жителей, тогда как 
в 21 проживает 50,000-100,000 жителей. 
В 11 городах проживает 100,000-250,000 
жителей, и только в четырех числен-
ность населения составляет от 250,000 до 
500,000 жителей (citypopulation.de, 2019). 
Столица Ташкент на сегодняшний день яв-
ляется самым крупным городом Узбеки-
стана  с численностью населения 2,4 мил-
лиона жителей, что составляет более 7,4% 
всего населения страны и почти четверть 
всего городского населения. Так, Ташкент 
– это город, который доминирует не толь-
ко с точки зрения демографических пока-
зателей, но и экономического потенциа-
ла, обеспечивая более 13% национально-
го ВВП. Для многих развивающихся стран 
очень характерно иметь один доминиру-
ющий город с точки зрения демографии, 
который растет более быстрыми темпа-
ми по сравнению с другими городами, 
включая те, которые располагаются за 
ним следом по численности населения. 
Однако этого не наблюдается в Узбеки-
стане. Несмотря на то, что численность 
населения Ташкента выросла с 2,14 до 
2,48 миллиона жителей в период 2005-
2018 годов, она росла медленнее, чем по 
всему Узбекистану. Поэтому доля Ташкен-
та с точки зрения населения страны даже 
снизилась с 8,1% до 7,5%, в то время как 
в численности городского населения его 
доля уменьшилась с 16,6% до 15,5%. С 
другой стороны, в период 2005-2014 го-
дов произошел быстрый рост населения 
в других крупных городах, таких как Фер-
гана (43,6%), Самарканд (40,9%) и Марги-
лан (30,5%). Другие города с населением 
свыше  200,000 показали умеренный, но, 
тем не менее, более быстрый рост по 
сравнению со столицей в период 2005-
2014 годов. Это Наманган (16,5%), Коканд 
(14,7%), Бухара (14,6%), Андижан (14,6%) и 
Нукус (14,4%). Таким образом, можно уви-
деть, что в течение последних 10-15 лет 
практически все городские города с насе-
лением более 200,000 жителей в демогра-
фическом отношении росли быстрее, чем 
Ташкент (citypopulation.de, 2019).
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Экономический смысл развития ур-
банизации в случае с Узбекистаном со-
вершенно ясен. Как видно из статистики 
урбанизации в Узбекистане, население 
страны прошло процесс урбанизации 
за последние два десятилетия. Было два 
основных канала процесса. Первый – это 
превращение крупных сельских поселе-
ний в города. Второй – это  перемещение 
населения из сельской местности в горо-
да, о чем свидетельствует рост населения 
в крупных городах с населением более 
200,000 человек, что было выше, чем в 
общенациональном масштабе.

Основной заявленной целью полити-
ки урбанизации в Узбекистане является 
стимулирование экономического роста 
путем концентрации трудовых ресурсов 
в относительно богатых капиталом го-
родских районах. Статистические данные 
показывают, что с 2005 года в городах 
Узбекистана с населением более 200,000 
человек наблюдается более быстрый 
рост населения, чем в Ташкенте, что мож-
но объяснить тем фактом, что крупные 
мегаполисы, такие как Ташкент, являются 
менее доступными для приезжих из сель-
ской местности. Узбекистан имеет самую 
высокую скорость урбанизации в относи-
тельном выражении в Центральной Азии. 
С 2005 по 2015 годы городское население 
Узбекистана увеличилось на 2,8 миллио-
на человек, что в два раза выше, чем в 
Казахстане, и составляет более половины 
общего прироста городского населения 
в пяти государствах Центральной Азии 
вместе взятых (citypopulation.de, 2019). 
Около половины населения Узбекистана 
по-прежнему проживает в сельской мест-
ности, и поэтому в ближайшем будущем 
существует огромный резерв для даль-
нейшей урбанизации. Кроме того, другие 
факторы дают основания прогнозировать 
более высокий уровень урбанизации в 
Узбекистане по сравнению с соседними 
государствами Центральной Азии (ООН, 
2019). Помимо быстро растущей эконо-
мики (5,1% в 2018 году) и самой большой 
численности населения в Центральной 
Азии, Узбекистан также имеет в среднем 

қалаларға көшу процесінің болғандығы 
(Citypopulation.de, 2019).

Өзбекстанда урбанизация саясатының 
басты мақсаты - салыстырмалы түрде 
капитал деңгейі жоғары қалалық аудан-
дарда еңбек ресурстарының шоғырлан-
дыру арқылы Өзбекстанның экономика-
лық өсуін ынталандыру. Статистикалық 
деректер 2005 жылдан бастап Ташкент 
қаласына қарағанда Өзбекстанның ха-
лық саны 200 мыңнан асатын басқа қа-
лаларының тезірек өсуі байқалады. Бұл 
ауылды аймақтардан жаңадан келгендер 
үшін Ташкент сияқты ірі қалаға қараған-
да басқа ірі қалалар қолжетімді екенін 
көрсетеді. Өзбекстан Орталық Азиядағы 
салыстырмалы түрде урбанизацияның 
арту көлемінің ең жоғары көрсеткішіне 
ие. 2005 жылдан 2015 жылға дейін Өзбек-
станның қалалық халқы 2,8 млн. адамға 
артты. Бұл өсім Қазақстанға қарағанда екі 
есе жоғары және бүкіл Орталық Азиядағы 
жалпы қалалық халық саны өсімінің жар-
тысынан көбі (Citypopulation.de, 2019). Өз-
бекстан халқының жартысы әлі де ауыл-
дық жерлерде тұрады, сондықтан жақын 
арада урбанизация үшін үлкен қор бар. 
Бұдан басқа, Өзбекстанда көршілес Ор-
талық Азия мемлекеттерімен салысты-
рғанда, басқа да факторлар Өзбекстанда 
урбанизацияның жоғары деңгейін жо-
балауға негіз болады (БҰҰ, 2019). Өзбек-
стан Орталық Азиядағы ең көп халқы бар 
басқа ел болып қана қоймай, көршілес 
елдерге қарағанда, ірі қалаларға көшуге 
көбірек бейімділік білдіретін, жас халқы-
ның үлесі көп мемлекет болып табылады. 
Өзбекстандағы бір шаршы километрге 
шаққанда 73,3 адамды құрайтын жоғары 
халықтың тығыздығы – урбанизацияны 
ынталандыруда үлкен рөл атқаратын тағы 
бір фактор. Өзбекстанның ауыл халқы-
ның 90%-дан астамы халық саны 200 
мың адамнан асатын қалалардан 200 км 
қашықтықтан аспайтын маңайда тұрады. 
Сондықтан, Өзбекстан ауыл тұрғындары 
үшін қалаларға көшу шағындарының са-
лыстырмалы түрде аз болуы оларды кө-
шуге көбірек бейімді етеді.

Өзбекстанда қарқынды урбанизация 
үшін қажетті әлеуметтік-экономикалық 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТРАН
4-ТАРАУ. ЕУРАЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЛШЕМДЕРІ

және географиялық жағдайлар бар. Басқа 
елдердің тәжірибесі көрсеткендей, ха-
лықтың урбанизациясы сапалы өзгері-
стерге әкелуі мүмкін, өйткені ол қосымша 
экономикалық өсімді қамтамасыз етеді, 
сондай-ақ қосымша еңбек күші біртіндеп 
аз өнімді шикізаттық сектордан капиталды 
көп қажет ететін өндіріс немесе қызмет 
көрсету секторына ауысады. Дегенмен, 
Өзбекстандағы урбанизация жөніндегі 
агенттіктің жұмысының табысы жалпы 
бағдарламаның жүзеге асырылуына тәу-
елді болады және бұл саладағы қателер 
теріс нәтижелерге әкелуі мүмкін.     
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более молодое население по сравнению 
со своими соседями, включая молодое 
сельское население (около 16 миллионов 
человек), которое имеет большую склон-
ность к переезду в города, чем пожилые 
люди. Другим фактором, который играет 
большую роль в стимулировании урба-
низации, является высокая общая плот-
ность населения, которая составляет 73,3 
человека на кв. км для Узбекистана. Кро-
ме того, более 90% сельского населения 
страны живут на расстоянии менее 200 
км от близлежащих городов с населени-
ем более 200,000 человек. Следователь-
но, сельские жители имеют небольшие 
расходы на переезд и имеют большую 
склонность к переезду в города.

Таким образом, Узбекистан имеет не-
обходимые социально-экономические 
и географические условия для быстрой 
урбанизации. Опыт других стран пока-
зывает, что урбанизация может принести 
качественные перемены, поскольку она 
обеспечивает дополнительный эконо-
мический рост, а также количественные 
изменения, поскольку дополнительная 
рабочая сила постепенно переключится 
с менее производительного первичного 
сектора на более капиталоемкий сектор 
производства или сферу услуг. Однако 
успех деятельности Агентства по урбани-
зации в Узбекистане будет зависеть от эф-
фективной реализации программы, тогда 
как неправильное управление стимули-
руемой урбанизацией может привести к 
неблагоприятным последствиям.
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Доктор Суат Бейлур, докторантураны 
Йылдырым Бейазыт университеті Әлеу-
меттану бөлімінде, магистратураны Ха-
жеттепе университеті Халықаралық қа-
тынастар бөлімінде оқыған. Бұған дейін 
Мәдениет және туризм министрлігінде 
(YTB) маман, директор, бөлім басшысы 
және кеңесші қызметтерін атқарған Бей-
лур, 2019 жылдан бері Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Еуразия Ғылыми-зерттеу 
институтында директор орынбасары 
болып қызмет етуде. Бейлур Орталық 
Азия және Балқан аймақтарына қатысты 
ғылыми еңбектер жазумен қатар, әлеу-
меттік өзгеріс, дін-мемлекет қатынасы, 
диаспора, қоғамдық дипломатия және 
халықаралық білім беру саясаттары ая-
сындағы тақырыптар бойынша да зерт-
теу жасайды. Атап көрсетілген салалар 
бойынша көптеген жобаға жетекшілік 
еткен Бейлур, ұлттық және халықаралық 
конференцияларға қатысумен қатар Еу-
ропадағы Қауіпсіздік және Ынтымақта-
стық Ұйымы (ЕҚЫҰ) тарапынан қысқа 
мерзімге қызметке тағайындалып, Еу-
ропа Одағы (ЕО) жобаларына қатысқан. 
Бейлур, ЕҚЫҰ тарапынан берілген 
«Өшпенділік негізінде жасалған қыл-
мыстарға қарсы жаттықтырушыларды 
оқыту» сертификат бағдарламасына қа-
тысып, ел ішінде және шет елдерде білім 
және аймақтық тақырыптар жөнінде 
көптеген семинарлар өткізген. 



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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