
Aktualijų apžvalga (2019 m. gruodžio 30 d. – sausio 12 d.)  

Kazachstanas 

Vidaus politika 

 

Sausio 8 d. pirmasis šalies prezidentas Nursultanas Nazarbajevas susitiko su savo biuro vadovybe 

aptarti 2019 m. veiklos rezultatų ir nustatyti naujųjų metų darbotvarkę, įskaitant dalyvavimą 

būsimuose valstybės renginiuose ir planuojamas keliones į užsienį. N. Nazarbajevas ir toliau išlaiko 

aktyvią poziciją tiek šalies vidaus, tiek užsienio politikos reikaluose. 

 

Daugiau nei 50% Kazachstano  piliečių mano, kad korupcijos lygis šalyje mažėja. Tik trečdalis mano, 

kad jos lygis yra aukštas. Tokie yra sociologinio tyrimo, atlikto Kazachstano antikorupcijos agentūros 

iniciatyva, rezultatai. Tyrimo metu respondentų buvo paprašyta įvertinti korupcijos lygį gyvenamame 

regione 10 balų skalėje. Sumažėjusį korupcijos lygį respondentai regi šiauriniuose regionuose 

(Kostanajus, Pavlodaro sritis, Šiaurės Kazachstanas), Rytų Kazachstano ir Centriniuose šalies 

regionuose. Ta pati tendecija vyrauja sostinėje. Tyrimas, pradėtas 2019 m. gruodžio 24 d., apėmė apie 

58 tūkst. Kazachstano piliečių visuose 17-je šalies regionų. Apklausa buvo vykdoma naudojantis 

mobiliąja programėle. Tyrimo autoriai artimiausiu metu ketina paskelbti galutinę analitinę ataskaitą. 

 

Užsienio politika 
 

Sausio 8 d. Kazachstano prezidentas K.Ž. Tokajevas surengė susitikimą su savo administracijos ir 

saugumo agentūrų vadovybe dėl padėties Persijos įlankoje. Išsakydamas susirūpinimą dėl 

susidariusios įtampos Vidurio Rytuose, prezidentas pažymėjo, kad „visų susijusių šalių santūrumas 

ir diplomatinių priemonių panaudojimas, visų pirma remiantis Jungtinių Tautų Organizacija, taip pat 

palaikant dvišalius ryšius ir derybas, padės pagerinti situaciją “.  

 

Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas „Twitter“ tinkle paskelbė žinutę, kurioje svarbiu sprendimu 

įvardino Irano kaltės prisiėmimą dėl lėktuvo katastrofos, nusinešusios daugelio valstybių piliečių 

gyvybes. Jo teigimu, tai sumažina susidariusią įtampą, kurią daugiausiai kelia neaiškios tokio 

pobūdžio tragedijų aplinkybės. 

 

Ekonomika 

 

Kaip teigė Kazachstano energetikos ministerija, 2019 m. šalis pradėjo eksploatuoti 21 

atsinaujinančios energijos elektrinę, kurių bendra gamybos galia yra 504,55 MW. Šiais metais 

ministerija planuoja išplėsti atsinaujinančių energijos elektrinių skaičių nuo 90 iki 108, kurių bendra 

galia bus 1655 MW. Ministerija pažymėjo, kad nuo 2018 m. Šalis įdiegė aukcionų sistemą, kad būtų 

skaidriai atrenkami veiksmingiausi atsinaujinančių energijos šaltinių projektai. 

 

Kazachstano eksportas sumažėjo nuo 50 milijardų JAV dolerių 2018 m. iki 47,7 milijardo JAV 

dolerių 2019 m. Tuo pat metu prekybos apyvarta padidėjo 3%, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2018 

m., ir sudarė 79,1 milijardo JAV dolerių. Importas 2019 m. padidėjo 17%, nuo 26,8 mlrd. JAV dolerių 

iki 31,4 mln. JAV dolerių. Mineraliniai produktai, visų pirma degalai ir energijos produktai, 2019 m. 

sudarė didžiausią eksporto dalį - sudarė 73% viso eksporto arba 34,8 milijardo JAV dolerių. Metalai 

ir metalo gaminiai sudarė 6,5 milijardo JAV dolerių, arba 13,7% viso eksporto; gyvūniniai ir 

augaliniai produktai bei gatavi maisto produktai sudarė 2,6 milijardo JAV dolerių, arba 5,4%. 

Pagrindines eksporto produktų grupes taip pat sudarė chemijos produktai i(2,2 milijardo JAV dolerių) 

ir mašinos, įranga, transporto priemonės, prietaisai ir aparatai (930,1 milijono USD). 



Kazachstano nacionalinės ekonomikos ministerijos statistikos komitetas informavo, kad gruodžio 

mėn. infliacija Kazachstane sudarė 0,7 proc., o nuo metų pradžios - 5,4 proc.,  

Per metus brango daugelis maisto produktų: miltai pabrango 17,7 proc., ryžiai - 20,4 proc., jautiena - 

10 proc. , duona - 10,9 proc., arklienos mėsa - 12,6 proc., makaronai - 9,6 proc., paukštiena - 15,7 

proc., kiauliena - 9,3 proc., sviestas - 9,9%, sūris - 10,4%, kiaušiniai - 8,7%, konditerijos gaminiai - 

7,7%, arbata - 4,9%, cukrus - 3,5%, daržovės - 3, 2% tabako gaminiai padidėjo 11,8, alkoholiniai 

gėrimai - 8,6 procento. Kainų kritimas užfiksuotas tik dviejų kategorijų produktams: bulvės atpigo 

10,6 proc., vaisiai - 0,1 proc.  

Automobilių kainos padidėjo - 8,6 proc., kanceliarinių prekių - 7 proc., vaistų - 8,1 proc., drabužių ir 

batų - 7,6 proc., buitinės technikos - 7,4 proc., baldų ir kilimų gaminių - 6,1 proc. proc., tekstilės 

gaminiai - 7,8 proc., plovikliai ir valymo priemonės - 6,8 proc., asmeninės higienos prekės - 6,7 proc. 

Dyzelinas pabrango 14,8 proc., suskystintos dujos balionuose - 1,4 proc., o benzino kaina sumažėjo 

5,6 proc.  

Kultūros renginių paslaugų kainų lygis padidėjo 7,7 proc., švietimo - 3 proc., kirpyklų ir asmens 

higienos priežiūros įstaigų - 6 proc., teisinių paslaugų - 5 proc., maitinimo paslaugų - 6,9 proc. 

Būsto ir komunalinių paslaugų srityje centrinio šildymo tarifai sumažėjo 10,8 proc., šalto vandens - 

6,7 proc., kanalizacijos - 5,7 proc., karšto vandens - 6,7 proc., elektros energijos - 6,3 proc. , per 

paskirstymo tinklus gabenamų dujų - 3,3 proc. Komunalinių atliekų surinkimo tarifai pakilo 3,5 proc. 

Infliacija Kazachstane 2018 m. Sudarė 5,3 proc. 
 

Kazachstanas savo paviljonui „EXPO 2020“ Dubajuje skyrė 8,8 milijardo KZT (20,9 mln. Eurų). 

Pasak Kazachstano pirmojo vicepremjero ir finansų ministro Alikhano Smailovo, Kazachstano 

paviljonas padės pritraukti daugiau užsienio investicijų į šalį. 

 

Saugumas: 

 

Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas susitikime dėl padėties Persijos įlankos regione nurodė, kad 

turi būti būtų užtikrintas Kazachstano diplomatinių atstovybių, bendrovių atstovybių Viduriniuose 

Rytuose saugumas.  

 

Transportas 

 

2020 m. sausio 10 dieną, Kazachstano vicepremjeras Romanas Skliaras informavo žiniasklaidą, kad 

neribotam laikotarpiui pristabdoma aviakompanijos Bek Air, kurios lėktuvas sudužo šalia Almatos 

2019-12-27, veiklos vykdymo licencija. Jis taip pat pranešė, kad „Bek Air“ katastrofos netoli 

Almatos tyrimo komisija pagrindine avarijos versija laiko lėktuvo apledėjimą.  

 

Baltarusijos oro vežėjas „Belavia“ pradeda keletą skrydžių į eilę Kazachstano miestų, penktadienį 

pranešė Civilinės aviacijos komiteto spaudos tarnyba. Šiuo metu oro linijų bendrovė pradėjo 

pardavinėti lėktuvų bilietus skrydžiams Minskas - Aktau, Minskas - Karaganda, Minskas - Pavlodaras 

ir Minskas - Kostanajus, kurie bus vykdomi 2020 m. vasaros skrydžių periodu. Be to, nuo šių metų 

liepos reisas Minskas - Almata taps kasdieniniu.  

 

Geležinkelių krovinių apyvarta tarp Kazachstano ir Kinijos 2019 m. Sudarė 17,6 mln. tonų, tai yra 

25% daugiau nei 2018 m. Iš Kazachstano į Kiniją buvo pervežta 10,8 mln. Tonų krovinių, iš Kinijos 

į Kazachstaną - daugiau kaip 6,8 mln. Pranešama, kad krovinių apimtys padidėjo dėl bendrų 

nacionalinės Kazachstano bendrovės „Temir Zholy“, Kinijos geležinkelio bendrovės ir Urumchi 



geležinkelio bendrovės pastangų didinti pasienio stočių pralaidumą. Šiai dienai per Dostyk-

Alashankou pasienio kontrolės punktą per dieną pravažiuoja pasiekė 17 traukinių. 

 

„SCAT Airlines“ atidaro dar vieną tarptautinį maršrutą iš Nur Sultan oro uosto. Šiuo maršrutu 

siekiama sujungti Kazachstano sostinę su senovės Kinijos sostine – Sianio. Pagrindiniais skrydžio 

tikslais yra laikoma tiesioginė oro transporto jungtis tarp Kazachstano ir Kinijos, orientuojantis į  

verslo atstovus, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo plėtrą, taip pat didinant Nur Sultan oro uosto 

tranzito potensialą. SCAT taip pat planuoja atnaujinti skrydžius į senovės Kinijos sostinę iš Almatos. 

Šis reisas, pasak SCAT atstovo, buvo pristabdytas dėl mažo keleivių kiekio, kuris susidarė esant vizų 

gavimo sunkumams tarp Kinijos ir Kazachstano.  

Pirmasis skrydis nauja reguliaria kryptimi Nur Sultan - Sianas buvo atliktas 2019 m. Gruodžio 30 d. 

Kelionės laikas yra daugiau nei penkios valandos. Išvykimas šiuo maršrutu bus vykdomas du kartus 

per savaitę: pirmadienį ir penktadienį. 

 

Kazachstano ir JAV vyriausybės pasirašė susitarimą dėl oro eismo pagal „atviro dangaus“ režimą, 

pirmadienį pranešė Pramonės ir infrastruktūros plėtros ministerijos spaudos tarnyba. Šis susitarimas 

yra pirmasis Kazachstano Respublikai, kuriame numatytas „atviro dangaus“ režimas pagal 

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas. Susitarimas suteikia puikias 

galimybes vežėjams, planuojantiems skristi tarp Kazachstano ir JAV. Susitarimas nustato tiesioginių 

reguliarių skrydžių tarp dviejų šalių teisinius pagrindus ir taip pat prisidės toliau plėtojant 

Kazachstano ir JAV strateginę partnerystę. 

Susitarimą pasirašė Kazachstano pramonės ir infrastruktūros plėtros ministras Beibutas Atamkulovas 

ir JAV nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Kazachstano Respublikoje Viljamas H. Moseris. 

 

Šių metų gruodžio 25 d. Iš Aktau uosto maršrutu Aktau – Baku – Aktau buvo paleistas antrasis 

fiderinis keltas „Becket Ata“, kurio talpa 224 TEU. Anot ekspertų, antrasis TMTM keltas taip pat 

vyks pagal patvirtintą grafiką. Laivo pakrovimas užtruko apie 12 valandų. Į keltą buvo pakrautą 

įvairių prekių: ferosilicis, pomidorų pasta, lęšiai ir vartojimo prekės iš Kinijos. Atvykę į Baku uostą, 

konteineriai bus siunčiami įvairiomis kryptimis: į Gruziją, Turkiją ir Europą. 
 

Kazachstano pramonės ir infrastruktūros plėtros ministerijos paskelbė svarbiausius 2019  metų 

įvykius ir laimėjimus, tame tarpe ir transporto srityje. Ministerija toliau įgyvendino valstybinių kelių 

tiesimo ir rekonstravimo projektus (bendras ilgis yra 4,4 tūkst. km.).  

Civilinės aviacijos srityje pagrindinių rodiklių dinamika rodo stabilų augimą. Prognozuojama, kad 

2019 metų pabaigoje bus priskaičiuota apie 8,5 milijono pervežtų keleivių, tai yra 7,5% daugiau nei 

2018 m. Tikimasi, kad metų pabaigoje bus priskaičiuota daugiau nei 1 milijono tranzitinių keleivių, 

tai yra 11% daugiau nei prieš metus. Kazachstano oro transporto bendrovės vidutiniškai 12% 

sumažino bilieto kainą vietiniais maršrutais. Tikimasi, kad įgyvendinant atviro dangaus režimą, 

įvestą 2019 m. lapkričio 1 d., bus atidaryti nauji tarptautiniai avia maršrutai. Beveik baigtas oro 

transporto infrastruktūros modernizavimas - rekonstruota 16 kilimo ir tūpimo takų ir 13 oro uostų 

terminalų. 

 

 

Parengė:  

Gytautas Jundzila, transporto atašė 
Edgaras Jelanskis, atašė 


