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Иммигранттардың халық санындағы 
үлесі бойынша Оңтүстік Корея табысы 
жоғары елдер арасында бірінші орында 
тұрады. БҰҰ Халықты орналастыру қо-
рының статистикасы бойынша, 2019 
жылы иммигранттар Оңтүстік Корея хал-
қының 2,3%-ын ғана құрады және бұл 
көрсеткіш басқа дамыған елдердегідей 
(14%) болмады. Экономикасы өркенде-
ген онжылдықта Оңтүстік Корея өте қа-
тал және консервативті иммиграция сая-
сатын ұстанды. Алайда, соңғы бірнеше 
жылда Оңтүстік Корея үкіметінің иммиг-
рацияға қатысты саясатында біртіндеп 
өзгеріс болды.  
2000 жылдары Оңтүстік Корея өзінің им-
миграциялық саясатында ақырындап 
«солға» қарай жылжи бастады. 2019 
жылы елдегі иммигранттардың жалпы 
саны 1,163,655 болды. Бұл көрсеткіш 
2010 жылмен салыстырғанда 26% 
(919,987 адам) және 2000 жылмен салыс-
тырғанда (244,224 адам) шамамен 4,8 есе 
өскен. Халықтың жалпы санына 
(51,829,023) сәйкес, Оңтүстік Кореядағы 
иммигранттардың саны 2000 жылғы 
0,5%-дан 2019 жылы 2,3%-ға дейін өсті 
және бұл басқа дамыған елдермен салыс-
тырғанда өте аз иммиграция болып сана-
лады. Тіпті әлемдегі иммигранттардың 
орташа үлесі (3,5%) Оңтүстік Кореяға қа-
рағанда (2,3%) жоғары. Алайда, жақында 
Оңтүстік Кореядағы иммиграция алаң-
даушылық пен мазасыздық тудырды. 
Жоғары дамыған елдердің қатарында им-
мигранттар саны аз болатын тағы бір 
мемлекет - Жапония, онда иммигранттар 
халықтың тек 2%-ын құрайды. Иммигра-
ция бойынша кірісі жоғары басқа елдер-
ден әр түрлі дәрежеде айтарлықтай либе-
ралды Оңтүстік Корея жақында көші-қон 
саясатын құлықсыз өзгерте бастады. ХХ 
ғасырдың екінші жартысында бірнеше 
онжылдықтар бойы қарқынды экономи-
калық өсімге ие болған Оңтүстік Корея 
иммиграциялық саясатқа қатысты өзінің 
қалыптасқан тәсілін ұстанды. Оңтүстік 
Кореяның қатаң және жақсы бақылана-
тын иммиграциялық саясаты көбінесе да-
мыған экономикалар арасында көші-қон 
саясаты спектрінде экстремалды және 
сәтті мысал ретінде ұсынылды. Алайда, 
мұндай иммиграциялық саясаттың сәт-
сіздікке ұшырауы демографиялық фак-
торлар мен жаһандану үрдістері аясында 
айқын болды. 

Оңтүстік кореялықтардың босқындар 
мен шетелдіктерге қатысты қоғамдық пі-
кірі әлі де жақсы емес. Мысалы, 2018 
жылдың маусым айында Йеменнен кел-
ген 550 босқын тобы халықтың наразы-
лығы мен ксенофобия толқынын ту-
ғызды. Осыдан кейін 700,000 адам бос-
қындарды қабылдауға қарсы петицияға 
қол қоюы корей қоғамындағы шетелдік-
терге деген теріс көзқарастың айқын кө-
рінісі болды. Оңтүстік Корея үкіметі ха-
лықаралық міндеттемелеріне қарамас-
тан, босқындар туралы кейбір талаптар-
дан бас тартуға мәжбүр болды. Жақында 
жүргізілген зерттеу оңтүстік кореялық-
тардың бұл елге иммиграция идеясын не-
гізінен қолдамайтынын көрсетті. Соны-
мен бірге, иммигранттарға деген жана-
шырлық дәрежесі олардың этникалық 
ерекшеліктеріне байланысты болды. 
Сауалнамаға қатысқандардың 19,46%-ы 
этникалық кәрістерді Оңтүстік Кореяға 
қоныс аударуға шақыруды қолдады. Бұл 
еуропалықтар үшін 16,58%, оңтүстік-
шығыс азиялықтар үшін 8,72%, африка-
лықтар үшін 8,61% және таяу шығыстық 
тұрғындары үшін 5,93% болды. Екінші 
жағынан, объективті демографиялық 
құлдыраудан басқа, корейлер арасында 
жетіспейтін біліктілігі төмен жұмыс кү-
шіне деген сұранысты қанағаттандыру 
үшін иммиграцияны лоббилейтін шағын 
кәсіпкерлердің қолдауындағы маңызды 
саяси күштің бар екенін айтқан жөн. Со-
нымен қатар, Оңтүстік Корея үкіметінің 
иммиграция үдерісін жеңілдетуге бағыт-
талған әрекеттері қоғамның қатты қарсы-
лығына тап болуда. Сондықтан, көші-қон 
бағдарламаларын ашық бастаған Оңтүс-
тік Корея үкіметі жұмыс берушілерге ше-
телдіктерді жалдауға мүмкіндік беретін 
кейбір шектеулерді алып тастайды, виза-
лардың ұзартылуын жеңілдетеді және 
визалардың әртүрлі түрлерін енгізеді.  
Көші-қон мәселесі Оңтүстік Корея үшін 
тек проблема емес. Мәселе Оңтүстік Ко-
реяның иммиграцияға қатысты ұзақ 
уақыт бойы өте консервативті болғанды-
ғынан, әлемдік үрдістерді іс жүзінде ес-
кермегендігінен туындайды. Онжылдық-
тар бойы дамыған батыстық экономика-
лар иммиграцияны әртүрлі экономика-
лық жетістіктер модельдеріне сәйкестен-
діру үшін әртүрлі саясат құралдарын 
әзірлейтін негізінен либералды ұста-
нымда болды. Мысалы, 1990 жылдары 

иммигранттардың орташа үлесі Еуропа 
елдерінде 7,5-9,3%-ды, Солтүстік Аме-
рикада 9,9-12,9%-ды құраса, ал Австра-
лиядағы иммигранттар халықтың шама-
мен төрттен бірін (23%) құрайды. Содан 
бері осы дамыған елдерге иммигранттар 
ағымы одан сайын арта түсті. Көптеген 
Батыс елдері жүзеге асыратын либе-
ралды иммиграция саясаты-өмірдің бар-
лық салаларын дерлік өзгертетін өте күр-
делі үдеріс және жүйенің тиімді жұмыс 
істеуі үшін ондаған жылдар қажет етеді. 
Тұрақты иммиграцияның жалғасқан бар-
лық кезеңінде Батыс елдері иммигрант-
тардан экономикалық және демография-
лық пайда алу мен бейімдеу бойынша ай-
тарлықтай тәжірибе жинақтады. Бұл ша-
мамен 15-20 жыл бұрын иммигранттар 
үшін жабық болған Оңтүстік Кореяға қа-
тысты емес. Оңтүстік Корея иммигрант-
тардың техникалық тұрғыдан тиімді бей-
імделуіне жағдай жасауға толық мүмкін-
дігі бар болса да, Корей қоғамындағы ха-
лықтың түсінігі мен көші-қонға деген мә-
дени көзқарасын өзгерту үшін көп уақыт 
пен ресурстар қажет болады.  
Сонымен қатар, Оңтүстік Кореяға демог-
рафиялық құлдырау көбірек әсер етуде. 
Жақында Оңтүстік Кореяның жалпы туу 
коэффициенті әлемдегі кез-келген елдегі 
ең төменгі деңгейі саналатын 0,84-ке 
дейін төмендеді. 2021 жылы қаңтарда 
жарияланған ресми статистика өткен он-
жылдықта халықтың жалпы санының 
жыл сайынғы төмендеуін шамамен 21 
мың адам ретінде көрсетті. Нәтижесінде 
Оңтүстік Корея Жапониядан (12,6%) 
және Сингапурдан (12,3%) кейін 14 
жасқа дейінгі балалардың ең аз пайызына 
ие (12,9%). Халықтың табиғи өсімін ын-
таландыру үшін үкімет қабылдаған ша-
ралар тиімді емес сияқты, бұл жағдайда 
иммиграциядан басқа таңдау қалмайды. 
Оңтүстік Корея иммиграцияға оралу ар-
қылы тарихи ұстанған демографиялық 
оқшаулау саясатының сәтсіздікке ұшы-
рағанын мойындайды. Оңтүстік Корея 
үкіметі корей қоғамының дәстүрлі сезім-
дері, іскерлік мүдделері және объективті 
шындық арасындағы тепе-теңдікті сақ-
тауға тырысып жатқанда екі жартастың 
арасында қысылып қалған сияқты. Нәти-
жесінде иммиграция Оңтүстік Корея-
дағы шиеленістің көзі болатынын күтуге 
болады, бұл оның мигрант елдермен қа-
рым-қатынасы мен ынтымақтастығына 
да әсер етеді.



 

 

 

 Қазақстан Парламенті Мәжілісінің төра-
ғасы Нұрлан Нығматулин Қытайдың Бү-
кілқытайлық халық құрылтайы Тұрақты 
комитетінің төрағасы Ли Чжаншумен он-
лайн-кездесу өткізді. Тараптар сандық күн 
тәртібіне бағытталған жан-жақты ынты-
мақтастық мәселелерін талқылай отырып, 
қол жеткізілген екіжақты келісімдерді жү-
зеге асыру бағытында парламентаралық 
өзара іс-қимылды күшейту туралы шешім 
қабылдады. Кездесу барысында Қазақстан 
тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Қытай 
Коммунистік партиясының 100 жылды-
ғына орай 2021 жылдың екі ел үшін ма-
ңызды жыл екені атап өтілді (Қазақпарат, 
18.03.2021).  

 Қырғызстан Сыртқы істер министрі Рус-
лан Қазақбаев түркімендік әріптесі Рашид 
Мередовпен онлайн режимде кездесу өт-
кізді. Министрлер саяси және экономика-
лық ынтымақтастық мәселелерін талқы-
лап, құрылыс секторына бағытталған бір-
лескен жобаларды жүзеге асырудың ма-
ңыздылығын атап өтті. Түрікменстаннан 
Қырғызстанға энергия жеткізу мәселесі 
осы кездесудің маңызды мәселелерінің 
бірі болды. Тараптар ынтымақтастықты 
жоғары деңгейде нығайтуға және қырғыз-
түркімен үкіметаралық комиссиясының 
бесінші отырысына дайындықты бастауға 
келісті (Kabar.kg, 18.03.2021). 

 АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынба-
сары Дэвид Хейл Тәжікстан Сыртқы істер 
министрі Сирожиддин Мухриддин және 
Ауғанстан Сыртқы істер министрі Мұхам-
мед Ханиф Атмармен онлайн режимде 
үшжақты кездесу өткізді. Тараптар саясат, 
қауіпсіздік, сауда, көлік, энергетика және 
адами ресурстар саласындағы аймақтық 
ынтымақтастық мәселелерін талқылады. 
Тәжікстан мен Ауғанстан тараптары Ор-
талық Азияда бейбітшілік пен қарым-қа-
тынасты және экономикалық міндеттеме-
лерді арттыруға дайын екендіктерін біл-
дірді (Asiaplustj.info, 18.03.2021). 

 Түркия Сыртқы істер министрі Мевлүт 
Чавушоғлу ирандық әріптесі Жевад За-
рифпен Ыстанбулда кездесті. Кездесу ба-
рысында тараптар терроризмнің кез-кел-
ген түрімен, әсіресе PKK/YPG-мен күре-
суге және Сирияның территориялық тұ-
тастығына құрметпен қарауға бел буған-
дықтарын қайталады. Министрлер соны-
мен қатар екіжақты экономикалық ынты-
мақтастықты жақсарту жұмыстарын да 
қарастырды. Иран Сыртқы істер министрі 
Зариф, Чавушоғлумен кездесуге келген 
Ыстанбул сапарын «жемісті» деп сипат-
тады (Aa.com.tr, 18.03.2021). 

 Мәскеуде Ресей, АҚШ, Қытай, Түркия, 
Пәкістан, Катар, Ауғанстан және Талибан 
өкілдерінің қатысуымен «Ауғанстанда 
бейбіт реттеу» атты кездесу өтті. Кездесу 
қорытындысы бойынша қатысушылар 
Ауғанстандағы барлық қақтығысушы та-
раптарды елдегі зорлық-зомбылық дең-
гейін төмендетуге және келіссөздер ар-
қылы саяси шешімге қол жеткізуге жағдай 
жасауға шақыратын мәлімдемені қабыл-
дады. Кездесуге қатысушылар сонымен 
бірге Ауғанстанды экономикалық қол-
дауға шақырды (Korrespondent.net, 
18.03.2021). 

 Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғыз-
стан, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан 
және Өзбекстан сыртқы істер министрлері 
халықаралық құқықтың рөлі туралы бір-
лескен декларация қабылдады. Құжат қа-
русыздану, таратпау және қаруды бақы-
лау туралы шарттардың қолданыстағы 
жүйесін нығайту үшін Тәуелсіз мемлекет-
тер достастығы (ТМД) аясындағы ынты-
мақтастыққа шақырады. Құжаттың мақ-
саты - халықаралық қатынастардың тұрақ-
тылығын қамтамасыз ету және егемен 
мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау 
принципінің маңыздылығын қайта атап 
көрсету (Belta.by, 19.03.2021). 

 Қазақстандық мұнай сервистік компания-
лары өз қызметтерін кеңейтуді және сыр-
тқы нарыққа шығуды жоспарлап отыр, 
осыған байланысты олар бірінші кезекте 
Ресей мен Әзірбайжанға назар аударуда. 
Қазіргі уақытта кейбір маңызды келісім-
шарттар бойынша келіссөздер жүргізі-
луде. Қазақстан Мұнай сервистік компа-
ниялар одағының президенті Рашид Жақ-
сылықов Қазақстаннан мамандарға деген 
сұраныстың жоғары болғандығын және 10 
мыңға жуық адам шетелде жұмыс істейті-
нін мәлімдеді. Жоғары жалақы төлейтін 
келісімшарттар мен жалақы Қазақстан-
дағы мамандарды шетелде жұмыс істеуге 
итермелейді (Qazaq TV, 18.03.2021). 

 Жақында Ресейдің Орталық банкі негізгі 
пайыздық мөлшерлемені 0,25 пайыздық 
тармаққа жыл сайын 4,5%-ға дейін көтеру 
туралы шешім қабылдады. Банк 2018 
жылдың желтоқсан айынан бері пайыздық 
мөлшерлемені көтермеген болатын. Бұл 
шешім 2021 жылдың бірінші тоқсанында 
тұтыну бағаларының күтілгеннен жоғары 
болуына байланысты болды. Ішкі сұра-
ныстың тұрақты қалпына келуі де бұл ше-
шімге ықпал етті. Сонымен қатар, көпте-
ген елдердегі бюджеттік шараларға байла-
нысты сыртқы сұраныс жақсаруда 
(Tass.com 19.03.2021). 

 Өзбекстан Президенті Шевкет Мирзиёев 
«Лукойл» компаниясының бас директоры 
Вагит Алекперовты қабылдады. Кезде-
суде Алекперов компанияның екінші ин-
вестициялық циклында Өзбекстанға ин-
вестицияларын 2 миллиард долларға ұл-
ғайту жоспарлары туралы хабарлады. Бұл 
қаражат Оңтүстік Гиссар мен Қандым то-
бындағы кен орындарында газ өндіруді 
тұрақтандыруға бағытталған. Лукойлдың 
Өзбекстанға салған жалпы инвестициясы 
10 миллиард доллардан асты. Тараптар 
жаңа газ кен орындарын игеру арқылы 
стратегиялық ынтымақтастықты кеңейту 
туралы уағдаласты (Uzreport.news, 
17.03.2021). 

 АҚШ-тың Халықаралық даму агенттігі 
Қырғызстанға қаржылай көмек көрсетуді 
жалғастыруда. Агенттіктің соңғы шеші-
мінде Қырғызстандағы ауылшаруашылық 
кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілі-
гін арттыру және олардың көршілес Өз-
бекстанмен саудасын жақсарту үшін 15 
миллион доллар бөлінетіні туралы хабар-
ланды. Қаражаттың елдің оңтүстік аймақ-
тарына таратылатыны және жобаның 2025 
жылға дейін жалғасатыны айтылды. Жоба 
инклюзивті жұмыс орындарын құруға, 
шекаралық және аймақтық сауданы ке-
ңейтуге, Қырғызстан мен Өзбекстан ара-
сындағы сауда интеграциясын нығайтуға 
бағытталған (24.kg, 18.03.2021).  

 Украинаның цифрлық трансформация ми-
нистрі Михайло Федоров елдің ақпарат-
тық технологиялар (IT) секторын тран-
сформациялауды жоспарлап отырғандық-
тарын мәлімдеді. Федоров қазіргі уақытта 
220-230 мыңды құрайтын IT мамандары-
ның саны 2024 жылға қарай 500 мыңға же-
тетінін мәлімдеді. Осылайша, сектордың 
кірісі 6,5 миллиард доллардан 16 мил-
лиард долларға дейін өсуі күтілуде. Ақпа-
раттық технологиялар саласындағы ма-
мандардың санын көбейту Ұлттық эконо-
микалық стратегия-2030 құжатындағы ба-
сым мақсаттардың бірі болып табылады 
(Ukrinform.net, 19.03.2021).  

 АҚШ-тың Халықаралық даму агенттігінің 
өкілдері Өзбекстанның Инновациялық 
даму министрлігінде Заманауи байланыс 
бөлмесін ашу арқылы қолдау көрсетті. 
Бұл Бөлменің Өзбекстан билігі үшін елдің 
энергетика саласын жаңарту үшін маңызы 
зор. Өзбекстан жаңартылатын энергия 
көздерін дамыту бойынша ауқымды мін-
деттер қойды. 2030 жылға қарай энергия-
дағы жаңартылатын энергияның үлесін 
25%-ға дейін ұлғайтуды, 5000 мегаватт 
жаңа күн энергиясының қуатын іске қо-
суды және жел электр станцияларында 
3000 мегаваттқа дейін жеткізуді жоспар-
лап отыр (Kun.uz, 16.03.2021). 

 Бакуде Наурыз мейрамын тойлауға Әзір-
байжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбек-
стан және Түркия дипломаттары қатысты. 
Шарада түркітілдес мемлекеттердің та-
рихы мен мәдениетін бейнелейтін ұлттық 
тағамдар мен түрлі рәміздер ұсынылды. 
Мұнан кейін ұлттық музыканың сүйемел-
деуімен мүше және бақылаушы елдердің 
ұлттық киімдері көрсетілді 
(Astanatimes.com, 18.03.2021). 

 Наурыз мейрамы қарсаңында Халықара-
лық Түркі академиясының төрағасы Дар-
хан Қыдырәлі қазақстандық бұқаралық 
ақпарат құралдарының басшылары және 
өкілдерімен кездесу өткізді. Академия тө-
рағасы бұқаралық ақпарат құралдарына 
академияның жұмысы мен осы жылы өт-
кізілетін маңызды іс-шаралардың күнтіз-
бесі туралы ақпарат берді. Кейбір БАҚ 
басшылары мен өкілдері Түркі әлемінің 
жаңалықтарына қосқан үлесі үшін арнайы 
марапаттар және алғыс грамоталарымен 
марапатталды (Twesco.org, 20.03.2021).  

 Қытай үкіметі COVID-19-қа қарсы күрес 
аясында Қырғызстанға 150 мың доза сино-
фарм вакцинасын жіберді. Қытайдан кел-
ген гуманитарлық көмек рәсіміне 
премьер-министр Ұлықбек Марипов және 
үкіметтің басқа өкілдері қатысты. Қырғыз 
үкіметінің жетекшісі Қытайға көрсеткен 
көмегі үшін алғысын білдіріп, Қытайдың 
вирусқа қарсы вакцина жасаудағы жетіс-
тігіне қолдау білдірді (Сentralasia.news, 
20.03.2021). 

 Түркіменстан Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) 
қолдауымен «Бейбітшілік, сенімділік пен 
қауіпсіздікті нығайтудағы әйелдердің 
рөлі» атты онлайн-кездесу ұйымдас-
тырды. Кездесуге түрікмен делегациясы, 
ЕҚЫҰ-ның жоғары деңгейдегі шенеунік-
тері, сондай-ақ шет мемлекеттер мен ха-
лықаралық ұйымдардың парламент депу-
таттары қатысты. Тараптар гендерлік тең-
дік пен орнықты даму саласындағы сая-
сатты дамытудың қажетті мақсаттары мен 
қадамдарын баяндайтын ұсынымдық құ-
жатқа қол қойды (Centralasia.news, 
17.03.2021). 

 АҚШ-тың Инженерлер корпусы және Өз-
бекстан үкіметі арасында жасалған келі-
сімдер аясында американдық сарапшылар 
гидротехникалық құрылыстардың қауіп-
сіз жұмысын бақылау бойынша тобы Өз-
бекстанға келді. Сарапшылар Өзбекстан-
ның Су ресурстары министрлігінің өкіл-
дерімен бірлесіп Гиссарак және Тупаланг 
бөгеттерін тексереді. Нәтижелер бойынша 
топ ықтимал ақаулардың модельдерін, 
сондай-ақ бөгеттердің қауіпсіздігін және 
техникалық бақылауын жақсарту бой-
ынша ұсыныстар әзірлейді (Yuz.uz, 
16.03.2021). 

 Өзбекстан Қазақстанға Арал теңізін кө-
галдандыру және экологиялық ортаны 
қалпына келтіруді бірлесіп айналысуды 
ұсынды. Бұл бастаманы ауылшаруашы-
лық ғылымдарының докторы, академик 
Зиновий Новицкий қолға алды. Жоспар 
құрғаған жерді ауылшаруашылығына қо-
лайлы ету үшін Өзбекстан мен Қазақстан-
ның бірыңғай жүйесін дамытуды көз-
дейді. Қалпына келтіру жұмыстарын 5-7 
жылда аяқтау жоспарлануда (Ферғана 
Агенттігі, 19.03.2021). 

Экономика, қаржы және энергия 
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