
1 
 

2019 metų rugsėjo 16 d. – rugsėjo 29 d. įvykių Kazachstane apžvalga 

 

Vidaus politika 

Kazachstane įvyko svarbių pasikeitimų valdančiųjų tarpe – rugsėjo 18 d. prezidento K-Ž. Tokajevo 

dekretu buvęs užsienio reikalų viceministras Muktaras Tleuberdy buvo paskirtas naujuoju 

Kazachstano užsienio reikalų ministru. Jis pakeitė šias pareigas ėjusį Beibutą Atamkulovą, kuris buvo 

paskirtas naujuoju pramonės ir infrastruktūros plėtros ministru. Buvęs pramonės ir infrastruktūros 

plėtros ministras Romanas Skliaras perėmė ministro pirmininko pavaduotojo pareigas.  Buvęs 

Karagandos regiono gubernatorius Jerlanas Košanovas tapo prezidento administracijos vadovu.  

Krymbekas Kušerbajevas iš prezidento administracijos vadovo posto paskirtas valstybės 

sekretoriumi.  Galymžanas Koišibajevas buvo pakartotinai paskirtas ministro pirmininko biuro 

vadovu.  

 

Rugsėjo 19 d. suėjo 100 dienų nuo K-Ž. Tokajevo paskyrimo šalies vadovu. Per šį simbolinį laikotarpį 

prezidentas pasirašė penkis įstatymus, priėmė 40 įsakymų ir 95 dekretus dėl politinės, socialinės, 

ekonominės ir kultūros sričių valdymo.  

 

Rugsėjo 23–24 d. Nur-Sultane įvyko 4-sis Eurazijos šalių parlamentų pirmininkų susitikimas. Forume 

dalyvavo delegacijos iš 65 šalių ir 14 tarptautinių organizacijų (Lietuvos atstovai renginyje 

nedalyvavo). Renginio dalyviai aptarė būdus tvariai Eurazijos erdvės plėtrai užtikrinti. Sveikinimo 

kalboje pirmasis prezidentas N. Nazarbajevas ragino šalis jungtis prie branduolinio ginklo 

neplatinimo proceso, laikytis tarptautinės teisės bei bendradarbiauti tarpusavyje tarptautinių grėsmių, 

tokių kaip terorizmas, atžvilgiu. Praeityje forumas buvo rengtas Maskvoje (2016 m.), Seule (2017 

m.) ir Ankaroje (2018 m.)  

 

Praėjus mėnesiui po K-Ž. Tokajevo oficialaus kreipimosi į tautą rugsėjo 2 d., Kazachstano politologai 

ir ekonomistai pažymi, jog nevertėtų tikėtis pasiekti deklaruojamo 5% BVP prieaugio iki 2025 m. 

neatlikus būtinųjų reformų pramonės šakose, kurios nepriklauso žaliavinei pramonei. Netgi pavykus 

tą padaryti, be ekonominės sistemos diversifikavimo pasiektas rezultatas nebūtų ilgalaikis ir stabilus. 

Kita vertus, itin gerai įvertintas prezidento nurodymas nuo 2020 m. trejiems metams atšaukti pajamų 

mokestį besikuriančioms mažo ir mikro verslo įmonėms, bei trijų metų moratoriumas patikrinimų 

vykdymui. Šią priemonę labai teigiamai vertina ir Kazachstano verslo analitikai, nepaisant papildomo 

200 mlrd. tenge (450 mln. EUR) poreikio iš valstybės biudžeto. Tarp kitų iniciatyvų teigiamai 

vertinamas siekis vystyti mokėjimus negrynaisiais pinigais, kas turės stiprų poveikį kovoje su 

korupcija bei šešėline ekonomika.   

 

Užsienio politika 

Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas kreipėsi į JT Generalinės Asamblėjos 74-sios kasmetinės 

sesijos dalyvius. Savo kalboje prezidentas pabrėžė, jog svarbiausiu Kazachstano prioritetu užtikrinant 

pasaulinę taiką išlieka globalus branduolinis nusiginklavimas. Valstybės vadovas siūlė naujose JT 

patalpose Kazachstane atidaryti JT Darnaus vystymosi tikslų centrą, kuriam būtų suteikti įgaliojimai 

teikti pagalbą Centrinės Azijos ir Afganistano šalims. K-Ž. Tokajevas taip pat aptarė politinių reformų 

Kazachstane poreikį, ypač pabrėždamas demokratizacijos ir gerovės valstybės kūrimo siekius. Sesijos 

paraštėse K-Ž. Tokajevas dalyvavo dvišaliuose susitikimuose su JT Generalinės Asamblėjos 
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generaliniu sekretoriumi A. Guterres, bei Šveicarijos, Bulgarijos, Lenkijos, Sakartvelo, Ukrainos ir 

Jordanijos šalių vadovais. 

 

Baltarusijos koncernas „Balneftchim“ tikisi, kad šių metų spalį su Kazachstanu bus pasirašytas 

susitarimas dėl prekybos nafta ir naftos produktais. Susitarimą numatoma pasirašyti artėjančio 

Baltarusijos prezidento vizito į Kazachstaną metu. „Baltneftchim“ atstovų teigimu, susitarime nebus 

nurodyti produkcijos kiekiai – tik  tiekimo mechanizmas. Taip pat teigiama, jog numatomas tiekimas 

„Družba“ naftotiekiu ir pabrėžiama, jog Ukrainos turima infrastruktūra tiekimo iš Kazachstano į 

Baltarusiją aprūpinti negali. „Baltneftchim“ vadovo pavaduotojas V. Sizovas teigia, jog galutinis 

sprendimas dėl Kazachstano naftos tiekimo į Baltarusiją bus priimtas po derybų su „Transneft“. Šiuo 

metu pradėtos derybos dėl naftos tranzito su Rusija.  

 

Rugsėjo 16 d. Kazachstano užsienio reikalų ministras oficialiu vizitu lankėsi Pietų Korėjoje, kur 

dalyvavo susitikimuose su šalies vadovybe, įskaitant Pietų Korėjos užsienių reikalų ministrą. 

Susitikimų metu daugiausia dėmesio skirta bendradarbiavimo plėtrai prekybos, ekonomikos, 

inovacijų, socialinėje ir kultūrinėje srityse.  

 

Ekonomika 

Tax Free sistemos pilotinis projektas startuos Kazachstane anksčiau nei numatyta – jau 2019 m. IV 

ketv. Šio projekto metu bus testuojama mokesčių grąžinimo sistema turistams. Manoma, kad ši 

priemonė papildomai pritrauks apie 300 tūkst. turistų per metus. Pilotinis projektas buvo planuotas 

2022 m. (kaip numatyta „Strategijoje 2050“), tačiau jo įgyvendinimas buvo paspartintas. 

 

2019 m. sausio – rugpjūčio mėn. pagrindinio kapitalo investicijos Kazachstane ūgtelėjo 10,7%, 

palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ir sudarė 7,361 trln. tenge (apie 187 mln. USD). 

Trys patraukliausios pramonės šakos – mineralinių išteklių sektorius (49,7%), nekilnojamasis turtas 

(13,5%), transportavimas ir sandėliavimas (8,6%).  

 

Transportas 

2019 m. rugsėjo 18-19 d. Nur Sultane įvyko Šanchajaus Bendradarbiavimo organizacijos šalių narių 

geležinkelių vadovybių susitikimas. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta tarptautinių 

krovininių pervežimų perspektyvoms ir geležinkelių administracijų sinergijos paieškai. Šalys priėjo 

bendros nuomonės, jog būtina kurti naujus multimodalinius transporto koridorius, jungiant juos su 

stambiais jūrų uostais. Taip pat, buvo konstatuota, jog šiuolaikinių logistikos centrų kūrimas 

teigiamai įtakotų transporto sektorių. Plačiau: https://24.kz/ru/news/economyc/item/342383-

vstrecha-rukovoditelej-zheleznykh-dorog-shos-proshla-v-nur-sultane 

 

Kazachstano pigių skrydžių bendrovė Fly Aristan nuo 2019 m. gruodžio vidurio pradės tiesioginius 

skrydžius iš Nur Sultano į Maskvos Žukovskio oro uostą. Ateityje planuojama atidaryti reisus į 

Maskvą iš Aktobė ir Karagandos.  Fly Arystan planuoja plėsti skrydžių geografiją iki 80 reisų per 

savaitę ir iki 2020 m. pabaigos įsigyti 10 papildomų orlaivių. Šiuo metu kompanija disponuoja dviem 

orlaiviais, o iki šių metų pabaigos planuoja įsigyti dar du.  

 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/342383-vstrecha-rukovoditelej-zheleznykh-dorog-shos-proshla-v-nur-sultane
https://24.kz/ru/news/economyc/item/342383-vstrecha-rukovoditelej-zheleznykh-dorog-shos-proshla-v-nur-sultane
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Fly Arystan pigių skrydžių bendrovė buvo įsteigta 2019 m. Tai – dukterinė Air Astana 

aviakompanijos įmonė, kurios būstinė yra Kazachstano pietuose, Almatoje. 2020 m. II ketv. 

aviakompanija rengiasi atidaryti bazę Aktobėje. Fly Arystan įkūrimo tikslas buvo aprūpinti 

Kazachstano gyventojus pigiais aviabilietais, vykdant reisus šalies viduje. Kaip matome, Fly Arystan 

atsitraukia nuo pradinės koncepcijos ir pradeda vykdyti tarptautinius skrydžius. Air Astana yra 

didžiausia Kazachstano aviakompanija. Jos akcijų paketą valdo Kazachstano gerovės fondas Samruk 

Kazyna (51 %) ir Britanijos kompanija BAE Systems (49 %).  

 

2019 m. rugsėjo 26-27 d. Sankt Peterburge įvyko šeštasis AB „Kazachstano geležinkeliai“ ir „Rusijos 

geležinkeliai“ bendros darbo grupės posėdis. Kazachstano pusei posėdyje vadovavo pirmasis 

„Kazachstano geležinkelių“ valdybos pirmininko pavaduotojas K. Almagambetovas. Posėdžio metu 

aptarti tolimesnio krovinių vežimo geležinkeliais bendradarbiavimo klausimai. Šalys patvirtino 

būtinybę didinti krovinių vežimo apimtis, mažinti tuščių vagonų ir platformų judėjimą, gerinti 

apsikeitimą informacija, bendradarbiavimą pasienio punktuose, taip pat būtinybę sudaryti sutartis dėl 

„Kazachstano geležinkelių“ infrastruktūros, esančios Altajaus krašte ir Orienburgo srityse, 

naudojimo. Vizito rėmuose, „Kazachstano geležinkelių delegacija“ apsilankė stotyje Lužskają ir Ust 

Luga uoste.  

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Gdanske (Lenkija) įvyko penktasis bendros Kinijos, Baltarusijos, Vokietijos, 

Kazachstano, Mongolijos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo geležinkelių srityje darbo grupės 

posėdis. Posėdžio metu buvo apžvelgtas pirmų aštuonių 2018 m. mėnesių darbas organizuojant 

konteinerinius pervežimus, maršrutu Kinija-Europa-Kinija bei nubrėžtos gairės 2020 – 2022 metams. 

Šeštasis šios grupės posėdis numatytas 2020 m. balandį Kaliningrade. Plačiau: 

https://www.railways.kz/ru/news/ytayeuropaytay-masat-konteyner-tasymaly-klemin-arttyru 

 

Svarbiausi 2019 m. rugsėjo mėn. įvykiai Kirgizijoje ir Tadžikistane 

Kirgizija 

Buvęs Kirgizijos prezidentas A. Atambajevas, suimtas rugpjūčio viduryje, atsisako duoti parodymus 

teisėsaugai. Anot advokato, buvęs prezidentas kaltinamas keturiolika nusikalstamų veikų, kurias 

neigia ir kategoriškai atsisako bendradarbiauti su tyrėjais. Kaltinimai daugiausiai susiję su 

nusikaltimais, padarytais einant šalies vadovo pareigas 2011-2017 m. 

 

Kirgizijos prezidentas S. Jenbekovas rugsėjo 20 d. lankėsi Orenburgo mieste ir susitiko su Rusijos 

prezidentu V. Putinu. Šalių vadovai aptarė dvišalį bendradarbiavimą, anksčiau pasiektų susitarimų 

įgyvendinimą bei bendrų karinių pratybų ‚Centr 2019“ rengimą 2019 m. pabaigoje Orenburgo 

prieigose. Tai – jau trečiasis Kirgizijos ir Rusijos prezidentų susitikimas 2019 m. 

 

Eurazijos ekonominės komisijos duomenimis, Kinija išlieka pagrindine Kirgizijos prekybos partnere 

(2019 m. I pusm. duomenys). 2019 m. prekybos apyvarta tarp šalių viršijo 870 mln. USD. Po Kinijos, 

pagrindiniai Kirgizijos prekybos partneriai yra Rusija, Kazachstanas, Jungtinė Karalystė, 

Uzbekistanas, Turkija, JAV, Ukraina, Tadžikistanas ir Vokietija. 

 

Kirgizijos nacionalinio banko ataskaitoje teigiama, kad 2019 m. sausio – birželio mėn. perlaidų į 

Kirgiziją skaičius siekė 1,3 mlrd. USD. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, šis skaičius 

https://www.railways.kz/ru/news/ytayeuropaytay-masat-konteyner-tasymaly-klemin-arttyru
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sumažėjo 150 mln. USD. Daugiau nei 90% šių pervedimų ateina iš Rusijos. Apie 700,000 Kirgizijos 

piliečių registruoti kaip dirbantys Rusijoje. 

 

Tadžikistanas 

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Tadžikistano užsienio prekybos apyvarta siekė 2,9 mlrd. USD. Šiuo 

laikotarpiu prekių eksporto apimtys sudarė 700 mln. USD, importo – 2,2 mlrd. USD. Tadžikistanas 

palaikė prekybinius ryšius su 102 pasaulio šalimis, įskaitant dešimt NVS šalių. Pagrindiniai 

Tadžikistano prekybos partneriai išlieka nepakitę – tai Rusija (abipusė Tadžikistano ir Rusijos 

prekyba per ataskaitinį laikotarpį sudarė daugiau nei 650 mln. USD), Kazachstanas (560 mln. USD), 

Kinija (405 mln. USD), Turkija (246 mln. USD) ir Uzbekistanas (232 mln. USD). 

 

Specialusis ES įgaliotinis Centrinėje Azijoje ambasadorius P. Burianas 2019 m. rugsėjo 16-18 d. 

lankėsi Dušanbe. Pranešimo tarptautinėje konferencijoje „Tadžikistanas ir kultūros diplomatija 

Centrinėje Azijoje ir Eurazijoje“ metu, P. Burianas pabrėžė švietimo, skaitmenizacijos bei žmonių 

tarpusavio bendradarbiavimo svarbą žvelgiant į šalies ateitį. Svarbiausiu prioritetu turi tapti jaunoji 

tadžikų karta, kuriai būtina formuoti tinkamas vertybes. Diskusijos metu, Nacionalinio Tadžikistano 

universiteto studentai išreiškė didelį susidomėjimą „Erasmus+“ ES universitetų mainų programa. 

Vizito metu, P. Burianas taip pat dalyvavo susitikimuose su verslo organizacijų ir pilietinės 

visuomenės atstovais. 

 

Praėjusiais metais šiek tiek sumažėjus darbo jėgos migracijai iš Tadžikistano, 2019 m. užfiksuotas 

augimas – per pirmuosius septynis šių metų mėnesius daugiau nei 357,000 Tadžikistano piliečių 

išvyko iš šalies dirbti svetur. Tai – 27% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Ataskaitos autoriai 

darbo jėgos migracijos iš Tadžikistano augimą priskiria darbo sąlygų gerėjimui Rusijos teritorijoje. 

Įvairių šaltinių duomenimis, šiuo metu Rusijoje gyvena ir dirba daugiau nei 1 milijonas Tadžikistano 

piliečių. 

 

Pasak NVS tarpvalstybinio statistikos komiteto (CIS-STAT), per pirmąjį 2019 m. pusm. 

Tadžikistanui teko mažiausia užsienio prekybos apyvarta NVS valstybių tarpe. NVS prekybos 

statistikos apžvalgoje teigiama, kad 2019 m. I pusm. visų NVS šalių prekybos apyvarta sudarė beveik 

500 mlrd. USD. Tadžikistano dalis buvo pati mažiausia – apie 2,1 mlrd. USD. Palyginimui, 

kaimyninės Kirgizijos apyvarta siekė 3,2 mlrd. USD. 

 

 


