
Aktualijų apžvalga (gruodžio 1 d. – gruodžio 15 d.)  

Kazachstanas 

Vidaus politika 

 

Gruodžio 3 d. Kazachstano sostinėje pristatytas Carnegie Europe tarptautinio smegenų centro 

parengtas dokumentas pavadinimu „Laiškas iš Nur Sultano“, kuriame apžvelgiamos pagrindinės 

Kazachstano ir ES santykių problemos ir spręstini klausimai. Svarbiausia apžvalgos žinia – ES 

poreikis didinti savo matomumą Vidurio Azijos regione, kuriame susiduriama su didžiuliais iššūkiais, 

kylančiais ne tik iš Kinijos ir Indijos, bet ir Afganistano. Renginyje, kurį organizavo ES delegatūra 

Kazachstane dalyvavo žymūs srities ekspertai tiek iš Europos, tiek iš Kazachstano, taip pat vietos 

Užsienio reikalų ministerijos, akademinės bendruomenės ir diplomatinio korpuso atstovai. Pranešimą 

skaitą ir pagrindinis dokumento autorius, akademikas dr. M. Laumulinas. 

 

Užsienio politika 

 

Gruodžio 4 d., prieš išvykdamas valstybinio vizito į Vokietiją, K-Ž. Tokajevas interviu „Deutche 

Welle“ metu paneigė Rusijos aneksiją Kryme, teigdamas jog „kas įvyko – tas įvyko.“ (į šį pasisakymą 

netruko sureaguoti Ukrainos URM). Kalbėdamas apie santykius su Kinija, šalies vadovas teigė, jog 

„Kazachstanas neturi tapti taip vadinamo globalaus anti-kiniško fronto teritorija“. Vertinant duotąjį 

interviu galima teigti, jog Kazachstanas ir toliau ieško balanso santykiuose su didžiausias kaimynais 

ir, panašu, daro tai gana sėkmingai.  

 

Gruodžio 6 d. Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas kalbėjo 28-ajame Berlyno Eurazijos klubo 

susitikime. Savo kalboje šalies vadovas teigė, jog forumas, įsteigtas pirmojo prezidento N. 

Nazarbajevo iniciatyva, įrodė esantis svarbia Kazachstano ir Europos santykių diskusijų platforma. 

Kalbėdamas apie Kazachstano užsienio politikos prioritetus, prezidentas pabrėžė, kad santykiai su 

ES yra valstybinės svarbos: „Mes labai atidžiai stebime, kas vyksta Europoje, ir palaikome nuolatinį 

konstruktyvų dialogą su Europos lyderiais. Kazachstanas toliau rems naujas ES iniciatyvas Vidurio 

Azijoje.“ – teigė prezidentas.  

 

Ekonomika 

 

Kazachstano BVP 2019 m. sausio–lapkričio mėnesiais augo 4,4% – Vyriausybės posėdyje teigė 

Kazachstano ekonomikos ministras R. Dalenovas. Ekonomikos augimą lėmė didėjantys pagrindinių 

pramonės sektorių produkcijos mastai, išaugusi vidaus paklausa, paslaugų sektoriaus plėtra, taip pat 

įgyvendinami investiciniai projektai. 2018 m. Kazachstano ekonomikos augimas siekė 4,1%. 

 

Siekiant gerinti viešojo administravimo sistemą, K-Ž. Tokajevas pasirašė dekretą reorganizuoti 

Kazachstano nacionalinį banką. Remiantis dekretu, nuo 2020 m. sausio 1 d. finansų rinkos 

reguliavimo ir plėtros agentūra atskiriama nuo nacionalinio banko. Naujoji nepriklausoma institucija 

prižiūrės šalies finansinį stabilumą ir atliks krizių prevencijos veiksmus, be to bus tiesiogiai 

atskaitinga valstybės vadovui.  

 

Saugumas 

 

Gruodžio 10–11 d. Nur-Sultane buvo surengtas 14-ąsis Astanos formato derybų raundas dėl Sirijos 

paliaubų klausimo sprendimo. Susitikime didžiausias dėmesys buvo skiriamas pastaruoju metu 



suintensyvėjusiems smurto protrūkiams Idlibe (šiaurės vakarų Sirija). Šalys sveikino spalio 29 d. tarp 

Rusijos ir Turkijos pasirašytą memorandumą, kuriuos nuspręsta vykdyti bendrą kazo zonoje esančios 

teritorijos patruliavimą Sirijos ir Turkijos pasienyje. Sekantis Astanos formato derybų raundas 

numatytas 2020 m. kovo mėn.  

 

Transportas 

 

Kazachstano delegacija, susidedanti iš Civilinės aviacijos komiteto ir AB „Kazachstano aviacijos 

administracija“ atstovų, dalyvavo JAV Tarptautinėje lyderystės mokymo programoje (IVLP). 

Artimiausiu metu Kazachstano aviacijos administracija planuoja kreiptis į IASA FAA dėl 1 

kategorijos tarptautinės aviacijos saugos reitingo suteikimo. 1 kategorijos pažymėjimo gavimas 

reikštų, kad šalies civilinės aviacijos valdžia laikosi ICAO standartų, jos sertifikuoti oro vežėjai gali 

teikti paslaugas JAV, taip pat naudoti Amerikos partnerių kodą. 

 

Kazachstanas ir toliau didina tarptautinių oro susisiekimo krypčių iš savo oro uostų sąrašą. 

Atidaromos naujos kryptys ir didinamas skrydžių dažnis. Prie šio proceso prisideda tiek Kazachstano, 

tiek užsienio aviakompanijos. LOT Polish Airlines nuo 2020 m. vasaros sezono padidins skrydžius 

iš Varšuvos į Nur Sultan nuo 4 iki 7 skrydžių per savaitę, taip pat kitais metais pradės skrydį į Almatą. 

„Belavia“ padidins skrydžius iš Minsko į Almatą nuo 5 iki 7 skrydžių per savaitę, o nuo 2020 m. 

vasaros laikotarpio pradės vykdyti skrydį į Aktau 3 kartų per savaitę dažnumu. Pagal paskutinius 

susitarimus Austrijos oro linijos turi galimybę vykdyti reguliarius skrydžius į 11 Kazachstano oro 

uostų be dažnio apribojimų, su galimybe naudoti penktos oro laisvės teisę. Skrydžių skaičius tarp 

dviejų šalių bus padidintas iki 21 skrydžio per savaitę. „Pegasus Airlines“ ir kelios kitos Turkijos 

avialinijos planuoja iš Stambulo pradėti skrydžius į Aktau ir Kostanajų. Turkijos oro linijų bendrovė 

„Turkish Airlines“ išreiškė susidomėjimą pradėti skrydį maršrutu Stambulas – Turkestanas, atidavus 

eksploatuoti statomą oro uostą šiame pietų Kazachstano mieste. Kuveito oro linijų bendrovė „Jazeera 

Airways“ planuoja pradėti reguliarius skrydžius į Kazachstaną nuo 2020 m. vasaros laikotarpio.  

 

Gruodžio 6 d. Berlyne tarp AB „Kazakstan temir žoly“ ir Vokietijos bendrovės „Deutsche Bahn AG“ 

buvo pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo geležinkelių transporto srityje. Dokumentas 

buvo pasirašytas oficialaus valstybės vadovo K-Ž. Tokajevo vizito Vokietijoje metu. Memorandume 

numatyta abipusė pagalba keleivių pervežimo srityje, bei bendradarbiavimas plečiant krovinių 

gabenimo maršrutų geografiją. Šalys susitarė keistis patirtimi organizuojant keleivių pervežimus ir 

didinanti personalo profesinį lygį. 

 

Parengė:  

Edgaras Jelanskis, atašė 

Gytautas Jundzila, transporto atašė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


