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ЖЭЭНБЕКОВТЫҢ БАСШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ  
АЙМАҚТЫҚ САЯСАТЫ 
Соңғы екі жылда Орталық Азиядағы аймақ-
тық ынтымақтастық кейбір аймақ елдерін-
дегі саяси құрылымның өзгеруіне байла-
нысты елеулі өзгерістерге ұшырады. Бұл 
үрдіске Орталық Азиядағы «демократия-
лық арал» ретінде сипатталатын Қырғыз-
станның аймақтағы ерекше орны да әсер 
етті. Сондықтан Қырғызстанның қазіргі 
сыртқы саясатын және оның Орталық Азия-
дағы аймақтық ықпалдастық үдерісіне ық-
палын зерттеу аса маңызды. 
Қырғызстанның бесінші президенті Соо-
ронбай Жээнбеков 2017 жылы қазан айында 
аймақтық басшылар мәселелерді шеше бас-
таған кезде билік басына келді. Ол саяси ре-
жимнің өзгеруі нәтижесінде билік басына 
келмеген алғашқы Қырғызстан Президенті 
болды. Президент Жээнбековтың Қырғыз-
станның бұрынғы Президенті Алмазбек 
Атамбаев басқаратын Социал-демократия-
лық партияның негізін қалаушылардың қа-
тарында болғаны мәлім. Осыған байла-
нысты, қызметін алғаш бастаған кезде 
Атамбаевтың көлеңкесіндегі басшы ретінде 
қабылданған Жээнбеков уақыт өте келе өзі-
нің бұрынғы басқарушысының ықпалынан 
арылды. Негізінен елдің оңтүстігінен кел-
ген күшті қолдаумен отбасы мүшелерінен 
тұратын командасы діни элементтермен 
аралас консервативті көзқарас ұстанады. 
Президент Жээнбековтың халықаралық 
қызметіне келетін болсақ, оның барлық Ор-
талық Азия мемлекеттеріне сапармен бар-
ғанын және осы аймаққа ерекше назар ауда-
ратынын көруге болады. Президент 2017 
жылғы желтоқсанда Өзбекстан мен Қазақ-
станға, 2018 жылдың ақпан айында Тәжік-
станға және 2018 жылдың тамызында Тү-
рікменстанға сапармен барды. Көпұлттық 
ынтымақтастық шеңберінде Президент 
2018 жылы наурызда Астанада өткен Орта-
лық Азия мемлекет басшыларының самми-
тіне қатысты, Қырғызстан мен Түркия ара-
сындағы Стратегиялық ынтымақтастық жө-
ніндегі жоғары кеңестің төртінші отыры-
сын өткізді және Қазақстан, Түркия және 
Татарстан (Ресей) Президенттері мен Вен-
грия Премьер-министрі қатарлы жоғары 
деңгейдегі қонақтардың қатысуымен 
Үшінші Дүниежүзілік көшпенділер ой-
ынын ұйымдастырды. 
Президент Жээнбековтың сыртқы саясаты-
ның басымдықтары Ресей, Қытай және Қа-
зақстан сияқты Қырғызстанның басты стра-
тегиялық әріптестері айналасында шоғыр-
ланды. Инаугурацияда сөйлеген сөзінде 
Президент Жээнбеков Орталық Азия елде-
рінен кейін Ресейге басымдық беретінін мә-
лімдеді. Демек, Жээнбеков Қырғызстанның 
сыртқы саудасының 50%-ынан астамын құ-
райтын Ресейге өзінің алғашқы шетелдік 
сапарын жасап, Қырғызстанның Ресейге де-
ген адалдығын көрсетті. Айта кету керек, 
Қырғызстан экономикасы көбінесе Ресей 
мен Қазақстанда жұмыс істейтін қырғыз-
стандық еңбек мигранттарының ақша ауда-
рымдарына өте тәуелді. Бұл елдің ЖІӨ-інің 
шамамен 30%-ын құрайды. Сондықтан, 
көші-қон амнистиясын қолдану және Қыр-
ғызстан азаматтарын «қара тізімнен» шы-
ғару туралы келісім Жээнбековтың Ресейге 
қатысты маңызды жетістігі ретінде сана-
лады. Ресеймен қарым-қатынастар Еуразия-
лық экономикалық одақ (ЕЭО) аясында да 

нығайтылып жатқанын атап өткен жөн. 
ЕЭО-ның және ортақ валютаны енгізудің 
белсенді жақтаушыларының бірі ретінде 
Жээнбеков одақтың әлеуетіне қатысты оп-
тимизмге ие. ЕЭО мүшелігі экономика және 
сыртқы саясат тұрғысынан Ресейдің Қыр-
ғызстандағы ықпалының айтарлықтай 
өсуіне алып келді. Бұған қоса, Ресей Прези-
денті Владимир Путиннің 2019 жылдың 
наурыз айында Бішкекке жасаған сапары 
кезінде тараптар елдің солтүстігіндегі Кант 
қаласында орналасқан Ресей әуе базасының 
аумағын 60 гектарға кеңейтуге және жыл-
дық жалдау ақысын 4,5 млн. доллардан 4,79 
млн. долларға дейін арттыруға келісті.  
Қырғызстан Президентінің Қытайға ал-
ғашқы мемлекеттік сапары 2018 жылдың 
маусым айында Циндаодағы Шанхай ынты-
мақтастық ұйымы (ШЫҰ) мемлекет бас-
шыларының саммитіне қатысқан кезде бол-
ған еді. Жээнбеков кездесу барысында қы-
тайлық әріптесімен ғылыми және иннова-
циялық ауыл шаруашылығы технология-
лық парктерін құруға, ветеринарлық және 
фитосанитарлық зертханаларды жабдық-
тауға, Бішкектегі жол желісін дамытуға 
және елді мекендерді ауыз сумен қамтама-
сыз етуге мүмкіндік беретін жобаларды жү-
зеге асыруға 600 млн. юань көлемінде грант 
бөлу туралы келісім жасады. Тағы бір ма-
ңызды жоба – әлі де жүзеге асырылып жат-
қан «Қытай-Қырғызстан-Өзбекстан» темір-
жолы. 5 млрд. долларлық теміржол жобасы 
Қырғызстанның сауда-экономикалық қа-
рым-қатынастарын дамытуға ықпал етеді 
деп күтілуде. Дегенмен, қытайлық инвести-
циялар ел үшін үлкен ауыртпалық тудыр-
ғандықтан қоғамда күшейіп келе жатқан ан-
тиқытайлық көңіл-күй де Бішкектің Пекин-
мен қарым-қатынастарына ықпал етуде. 
Мысалы, 2013-2018 жылдары Қытайдың 
Қырғызстанның сыртқы қарызындағы үлесі 
2%-дан 44%-ға дейін өсті. 
Сонымен бірге, Жээнбеков Қырғызстанның 
Орталық Азия бағытталған сыртқы саяса-
тын қалпына келтіре бастады. Әсіресе, ше-
каралық даулы аймақтар мен Қамбарата бө-
гетінің құрылысына қатысты ұзаққа созыл-
ған мәселелері болған Өзбекстанмен қа-
рым-қатынастарда жылымық орнады. Өз-
бекстан мен Қырғызстанның мүдделерін 
толық қанағаттандыратын «Қытай-Қырғыз-
стан-Өзбекстан» теміржол жобасы өзара 
ынтымақтастықтың маңызды бағытына ай-
налды. Бұған қоса, тараптар шекаралық мә-
селелер бойынша келіссөздерді күшейтіп, 
екіжақты саудаға жәрдемдесу үшін кеден-
дік рәсімдерді жеңілдету туралы келісімге 
қол жеткізді. 
Жээнбековтың Нұр-Сұлтанмен қарым-қа-
тынасы Президент болып сайланар алдында 
2017 жылдың күзінде пайда болған қазақ-
қырғыз шекарасындағы жағдайды реттеу 
туралы дипломатиялық сынақтан басталды. 
Екі бауырлас халық арасындағы байланыс-
тар 2017 жылы қыркүйек айында прези-
денттікке үміткер Өмірбек Бабановтың сол 
кездегі Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевпен кездесуінен кейін 
нашарлады. Президент Атамбаевтың Қа-
зақстанның атына қатаң сын айтуы қазақ-
қырғыз шекарасындағы мәселелерге және 
жүк көліктерінің кептелісіне алып келді. 
Атамбаевтың бірқатар сыни пікірлерінен 

кейін жанжал одан әрі күшейе түсті. Бұл 
Қырғызстанның ЕЭО-ға кіруі аясында Қа-
зақстан тарапынан қамтамасыз етілген 100 
млн. доллар көлеміндегі техникалық көмек-
тен бас тартуына да себеп болды. Бұл жағ-
дай Қырғызстандағы президенттік сайлау-
дан кейін 2017 жылы 30 қарашада Ұжым-
дық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
(ҰҚШҰ) отырысында Назарбаев пен Жээн-
беков экономикалық ынтымақтастықтың 
жол картасына қол қойғаннан кейін ғана 
реттелді. 
Экономикалық және энергетикалық ынты-
мақтастықты дамытуға бағытталған Тәжік-
станмен өзара іс-қимыл да шекаралық мәсе-
лелермен күрделене түсті. Тараптар келіс-
пеушіліктерді реттеу процесін бастады, бі-
рақ мәселе расымен де тым күрделі. 976 ша-
қырымдық қырғыз-тәжік шекарасының 504 
шақырымы ғана делимитацияланып, демар-
кацияланған және бұл шекаралық дау екі-
жақты ынтымақтастықтың негізгі кедергі-
лерінің бірі болып табылады. 2019 жылдың 
13-14 наурызында Қырғызстанның Ақсай 
ауылы мен Тәжікстанның Мехнабад ауылы-
ның тұрғындары арасында Баткен ауданын-
дағы Ақсай-Тамдық айналма жолының құ-
рылысына байланысты қақтығыс туын-
дады. Күшті қақтығыстар нәтижесінде екі 
тәжік өлтіріліп, екі тараптан да жарақат ал-
ғандар болды. Дегенмен, 2018 жылы Тәжік-
станмен тауар айналымы 2017 жылмен са-
лыстырғанда 54%-ға өскені ерекше назар 
аударарлық жайт болып отыр. Себебі Өз-
бекстанмен тауар айналымы тек 8,6%-ға 
өсті, ал Қазақстан және Түрікменстанмен 
сауда тиісінше 5% және 10%-ға төмендеді. 
Бұған қоса, Бішкек пен Душанбе әсіресе 
Қырғызстан мен Тәжікстанда электр энер-
гиясын өндіруді және одан әрі Ауғанстан 
мен Пәкістанға сатуды көздейтін CASA-
1000 жобасын іске қосу шеңберінде энерге-
тикалық ынтымақтастықты дамытуға мүд-
делілік танытып отыр. 
Сонымен бірге, Қырғызстанның Түрікмен-
станмен ынтымақтастығы екі ел арасында 
ортақ шекара болмағандықтан бәлкім ең аз 
проблемалы қарым-қатынастар болып та-
былады. Екі мемлекет те сауда-экономика-
лық байланыстарын дамытуға мүдделі және 
бұл жағдай аймақтағы су-энергетикалық 
мәселелерді шешуге үлес қосуы мүмкін. 
Жээнбековтың Түрікменстанға сапары ба-
рысында тараптар стратегиялық әріптестік 
туралы декларация және екіжақты салық са-
луды болдырмау туралы келісімді қоса ал-
ғанда, бірқатар басқа да құжаттарға қол 
қойды. 
Қорытындылай келе, Қырғызстан өзінің әл-
сіз экономикасы мен сыртқы қолдауға 
тәуелділігіне байланысты аймаққа қатысты 
икемді саясат жүргізуге ұмтылады. Бішкек 
Орталық Азия мемлекеттері арасындағы 
ынтымақтастықтың бағытын қолдай оты-
рып, бауырлас мемлекеттермен мәселе-
лерді шешуге және олармен тиімді ынты-
мақтастықты дамытуға мүдделі. Сондықтан 
Орталық Азия мемлекеттері, соның ішінде 
Қырғызстан шекаралық, су және энергети-
калық мәселелерді шешу үшін осы кедергі-
лерді еңсеруге және өзара тиімділікке негіз-
делген прагматикалық ынтымақтастықты 
дамытуға бағытталған.          .



 

 

 

• Түркия Сыртқы істер министрі Мевлют 
Чавушоглу Вашингтонда өткен НАТО 
Сыртқы істер министрлері кездесуінде 
сөйлеген сөзінде Анкараның Ресеймен 
де, Батыспен де конструктивті қарым-
қатынастарды дамытатынын айтты. 
Министрдің сөзіне қарағанда, тәуелсіз 
және егемен мемлекет ретінде Түркия 
барлық көрші елдермен жақсы қарым-
қатынаста болуға тиіс және Ресей мен 
басқа елдер арасында таңдау жасау қа-
жет емес. 

• Қазақстан Республикасы Президентінің 
міндетін уақытша атқарушы Қасым-
Жомарт Тоқаев алғашқы шетелдік са-
пармен Ресейге барды және әріптесі 
Владимир Путинмен кездесті. Мемле-
кет басшылары екіжақты саяси, сауда-
экономикалық және мәдени-гумани-
тарлық ынтымақтастық, сондай-ақ, ай-
мақтық және халықаралық мәселелерді 
талқылады. Сонымен қатар, тараптар 
екі ел арасындағы дәстүрлі достық қа-
рым-қатынастарды нығайтуға уәде бе-
ріп, бірлескен мәлімдеме жасады. 

• Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұй-
ымына (ҰҚШҰ) мүше мемлекеттер 
Мәскеуде қару-жарақты бақылау, қару-
сыздану және ядролық қаруды таратпау 
саласындағы ынтымақтастық туралы 
кеңес өткізді. Делегациялар осы сала-
дағы қазіргі ахуал мен оны одан әрі да-
мыту перспективалары туралы пікір ал-
масты және ғарышта қару-жарақпен 
жарысуды болдырмау сияқты халықа-
ралық қауіпсіздіктің өзекті мәселеле-
ріне қатысты көзқарастарын үйлестірді. 

• Тәуелсіз мемлекеттер достастығы 
(ТМД) Сыртқы істер министрлері ке-
ңесі халықаралық және аймақтық күн 
тәртібіндегі өзекті мәселелерді, сондай-
ақ, ұйым шеңберіндегі экономикалық 
және гуманитарлық ынтымақтастықты 
кеңейту перспективаларын талқылау 
үшін Мәскеуде кездесті. Атап айт-
қанда, тараптар фундаменталды зерт-
теулер саласында мемлекетаралық қа-
тынастарды үйлестіру және мұражай-
лық зерттеулер саласындағы ынтымақ-
тастық туралы келісімдердің жобала-
рын қарады. 

• Душанбеде тәжік-қырғыз шекарасын 
делимитациялау және демаркациялау 
жөнінде үкіметаралық комиссияның 
отырысы өтті. Кездесу нәтижесінде 
хаттамаға қол қойылып, оған сәйкес та-
раптар 504 шақырымы ғана демарка-
цияланған 976 шақырымдық шекара 
бойындағы дау-жанжалдың алдын алу 
бойынша ынтымақтастық туралы келі-
сімге келді. 

• Өзбекстан Сыртқы істер министрі Аб-
дулазиз Камилов бастаған делегация 
Ауғанстан Президенті Ашраф Ганимен 
кездесу үшін Кабулға сапармен барды. 
Кездесу барысында тараптар Ауған-
стандағы бейбітшілік үдерісін, соның 
ішінде Ташкентте Ауғанстан орталық 
үкіметі мен Талибан қозғалысы ара-
сында келіссөздер жүргізу мүмкіндігін, 
аймақтық байланыстар, инфрақұры-
лымдық жобалар және екі ел арасын-
дағы экономикалық байланыстарды 
талқылады. 

• Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстан-
ның Қауіпсіздік кеңестері екіжақты ке-
ңес өткізді. Тараптар Ауғанстандағы 
ахуал тұрғысынан аймақтық қауіпсіздік 
пен тұрақты даму мәселелерін, сондай-
ақ, контрабандамен және кедендік заң-
наманы бұзумен күресуде шекара қыз-
меті мен кеден органдарының өзара іс-
қимылының тиімділігін арттыру жол-
дарын талқылады. 

• «Өзбекстан теміржолы» стратегиялық 
маңызы бар Әндіжан-Савай-Ханабад 
теміржолын жаңғырту және осы жолда 
қалааралық жолаушылар тасымалын 
ұйымдастыру бойынша жаңа жобаны 
жүзеге асыруда. 15 млн. доллардан аса-
тын жоба 50 шақырымдық теміржол 
желісін жаңғыртуды және Қырғызстан 
аумағын айналып өтетін жаңа 10,5 ша-
қырымдық сегментті салуды көздейді. 

• Өзбекстанның Термез қаласында Өз-
бекстан-Тәжікстан сауда-экономика-
лық ынтымақтастығы жөніндегі үкіме-
таралық комиссияның кезекті отырысы 
өтті. Келіссөздердің қорытындысы бой-
ынша тараптар келісілген шаралар ар-
қылы сауда-саттық, энергетика, көлік, 
ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп 
және ғылым саласындағы өзара тиімді 
екіжақты ынтымақтастықты одан әрі 
кеңейтуге мүдделілігін растайтын хат-
тамаға қол қойды. 

• Ресейдің «Челябинск құбыр-прокат 
зауыты» ААҚ «Түрікменстан-Ауған-
стан-Пәкістан-Үндістан» газ құбырына 
құбырларды жеткізу үшін «Түрікмен-
газ» мемлекеттік концернінің тендерін 
жеңіп алды. 219 млн. долларға бағала-
натын мәмілеге сәйкес, ресейлік зауыт 
құбырдың 214 шақырымдық бөлігін 
салу үшін құбырлар жеткізетін болады. 

• Ресей Федерациясының Өнеркәсіп 
және сауда министрі Денис Мантуров 
бастаған делегацияның Әзірбайжанға 
сапары барысында тараптар экономи-
калық ынтымақтастық туралы бірқатар 
келісімдерге қол қойды. Бірлескен биз-
нес-форумда экономиканың әртүрлі са-
лаларында, соның ішінде ауыл шаруа-
шылығы, ақпараттық және коммуника-
циялық технологиялар (АКТ), автомо-
биль өнеркәсібі, химия өнеркәсібі және 
басқа да салаларда жұмыс істейтін 60-
тан астам ресейлік компания өкілдері 
Әзірбайжан кәсіпкерлерімен серіктес-
тік орнатты. 

• Қазақстан Республикасының Сандық 
даму, қорғаныс және аэроғарыш өнер-
кәсібі министрлігінің делегациясы 
Әзірбайжанға жұмыс сапарымен ба-
рып, елдің мемлекеттік қызметкерлері-
мен кездесті. Келіссөздер барысында 
тараптар Каспий теңізіндегі екіжақты 
өзара іс-қимылдың перспективалары, 
сондай-ақ көлік, қорғаныс және аэроға-
рыш, АКТ, цифрландыру, әскери-тех-
никалық ынтымақтастық және басқа да 
ортақ мүдделі салалар бойынша пікір 
алмасты. 

• Азия даму банкінің болжамына сәйкес, 
Қазақстанның экономикалық өсімі 
2019 және 2020 жылдары мұнай баға-
сының төмендеуі және Қытай мен Ре-
сей экономикалық өсуінің төмендеуі 
есебінен бәсеңдейтін болады. Банктің 
мәліметтері бойынша, 2018 жылы 
4,1%-ды құраған Қазақстанның ЖІӨ-
нің өсуі 2019 жылы 3,5%-ға, 2020 жылы 
3,3%-ға дейін төмендейді. Орташа ин-
фляция 6% деңгейінде қалып, 2020 
жылы 5,5%-ға дейін төмендейді деп кү-
тілуде. 

• Дүниежүзілік банктің есебіне сәйкес, 
2018 жылы украиндық еңбек мигрант-
тарының елге жіберген ақша аударым-
дарының көлемі 2017 жылға қарағанда 
19%-ға артып, 14 млрд. доллардан асты. 
Осылайша, Украина Қырғызстан, Тә-
жікстан, Өзбекстан және Ресейден алға 
шығып, Еуропа мен Орталық Азия ел-
дері арасында ақша аударымдарының 
ең үлкен көлемін қабылдаған. 

• Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбі-
шұлы Назарбаев Халықаралық Түркі 
академиясының президенті Дархан Қы-
дырәліні қабылдады. Кездесу бары-
сында Қыдырәлі Назарбаевқа акаде-
мияның ағымдағы қызметі мен бола-
шақ жұмыс жоспарлары және Түркітіл-
дес мемлекеттер ынтымақтастығы ке-
ңесінің соңғы отырысында қойылған 
міндеттерді жүзеге асыру барысы ту-
ралы баяндады. 

• Қырғызстан Президенті Сооронбай 
Жээнбеков қол қойған жарлыққа сәй-
кес, 2010 жылғы сәуір революциясы-
ның 10 жылдығына байланысты іс-ша-
раларды дайындау және өткізумен ай-
налысатын ұйымдастыру комитеті құ-
рылды. Комитетке революция құрбан-
дарын еске алу шаралары жоспарын 
дайындау тапсырылды, ал үкімет осы 
жоспарды іске асыру үшін қаржылық 
кедергілер мен басқа да мәселелерді 
шешуге тырысатын болады. 

• Бішкекте Қырғызстан, Тәжікстан және 
Өзбекстанның төтенше министрлікте-
рінің алғашқы бірлескен кездесуі өтті. 
Үш елдің өкілдері трансшекаралық та-
биғи және техногендік апаттарға қарсы 
әрекет ету саласында тәжірибе бөлісіп, 
трансшекаралық ынтымақтастықты 
жақсарту жолдарын қарастырды. Сон-
дай-ақ, тараптар апат қаупі үшін бірың-
ғай ертерек ескерту жүйесін құру мәсе-
лесін де талқылады. 

• ТМД Парламентаралық Ассамблеясы 
жанындағы Қоғамдық денсаулық сақ-
тау бойынша сарапшылық кеңес ТМД 
елдеріндегі медициналық туризмнің да-
муын талқылау үшін Санкт-Петербур-
гте отырыс өткізді. Қатысушылар ден-
саулық сақтаудың коммерциялануы, 
құндар арасындағы үлкен айырмашы-
лық, халықаралық медициналық сақ-
тандырудың дамымауы және медици-
налық туризмнің басқа да өзекті мәсе-
лелерін қарастырды. 

• Қазақстанның Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті Брюс-
сельдегі Қазіргі заманғы білім беру 
және ғылыми-зерттеу институтында өз 
өкілдігін ашты. Өкілдікке еуропалық 
университеттермен ынтымақтастықты 
дамыту, қос дипломды бағдарлама-
ларды ілгерілету, ЕО ғылыми грант-
тары шеңберінде қазақстандық зерттеу-
шілер үшін әріптестер іздестіру және 
Қазақстанға еуропалық студенттерді 
тарту міндеті қойылды. 

• Биылғы жылы өзінің 1000 жылдық ме-
рейтойын атап өтетін Беларусь Респуб-
ликасының Брест қаласы 2019 жылы 
ТМД-ның мәдени астанасы мәртебе-
сіне ие болды. Брест – бұл мәртебеге ие 
болған 15-ші қала. Брестте ТМД елдері-
нің өкілдерінің қатысуымен 30-дан ас-
там ірі мәдени іс-шара өткізу жоспарла-
нып отыр. 

• Әзірбайжан Денсаулық сақтау минис-
трлігінің мәліметінше, Әзірбайжан хал-
қының саны ресми түрде 10 миллионға 
жетті. Әзірбайжанның 10 миллио-
ныншы тұрғыны болып тіркелген сәби 
Таулы Қарабақ аумағынан жер аудар-
ған жұптың отбасында Бакуде дүниеге 
келді. Қыз балаға Әзірбайжанның бі-
рінші ханымы мен Бірінші вице-прези-
денті Мехрибан Әлиеваның құрметіне 
Мехрибан есімі берілді. 

Экономика, қаржы және энергия 
 
 

Саясат, сыртқы қатынастар және 
қауіпсіздік 
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