
Aktualijų apžvalga (2020 m. gegužės 11 d. – gegužės 17 d.) 

Kazachstanas 

 

COVID-19 

Gegužės 14 d. Į Almatą atvyko humanitarinės pagalbos siunta iš Japonijos. Specialiu „SCAT“ oro 

bendrovės skrydžiu buvo pristatytas krovinys, kurį sudarė 12 tūkst. tablečių naujo tipo koronavirusui 

gydyti. Kazachstano URM išreiškė padėką Japonijos vyriausybei už draugišką gestą, kuris sustiprina 

strateginę dviejų šalių partnerystę. 

 

JAV vyriausybė įsipareigojo papildomai skirti 214 mln. KZT (500 tūkst. USD) finansinės paramos 

Kazachstanui kovoje su COVID-19 pandemija. Šiandien, bendras JAV vyriausybės įnašas jau viršijo 

1,6 mlrd. KZT (3,79 mln. USD).  

 

Vidaus politika: 

Gegužės 14 d. vykusio plenarinio posėdžio metu Senatas peržiūrėjo taikių susibūrimo įstatymo 

projektą su siūlomomis Žemesniųjų rūmų (Mažilis) pataisomis. Senatas siūlymu, būtina numatyti 

mažiausiai tris lokacijas, kuriose galėtų vykti susibūrimai didžiųjų miestų ir rajonų dalyse. Kartu 

siūloma neįtraukti organizatoriaus įpareigojimo neslėpti savo veido, taip pat nenaudoti drabužių ir 

(ar) kitų priemonių, trukdančių veido atpažinimui, nes viešosios tvarkos užtikrinimo klausimai 

priklauso teisėsaugos pareigūnų kompetencijai. Siūloma įtvirtinti ir taikių susirinkimų organizatorių 

bei dalyvių teisę naudoti asmens apsaugos priemones.  

 

Darbinio vizito į Almatą metu gegužės 12 d., Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas aplankė keletą 

miesto infrastruktūros objektų. Valstybės vadovui buvo pranešta apie planus tarptautiniame Almatos 

oro uoste statyti naują terminalą. Numatoma projekto kaina – apie 150 mln. EUR, statybų pabaiga – 

2022 m. II ketv. Prezidentas taip pat aplankė mobilųjį koronaviruso testavimo centrą, įrengtą 

remiantis Pietų Korėjos technologijomis. Be to, K-Ž. Tokajevas susipažino ir socialinių paslaugų 

centro, teikiančio paramą pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir dirbančio „vieno langelio“ principu, 

rekonstrukcijos projektu. 

 

Ekonomika: 

Tiesioginės investicijos Kazachstane 2020 m. sausio – balandžio mėn., palyginti su atitinkamu praeitų 

metų laikotarpiu, padidėjo 0,9 proc. iki 3,020 trln. KZT, pranešė Nacionalinės ekonomikos 

ministerijos statistikos komitetas. Investicijoms patraukliausios pramonės šakos buvo mineralinių 

išteklių sektorius (55 proc. visų investicijų), transportavimas ir sandėliavimas (5,1 proc.) bei 

nekilnojamasis turtas (14,8 proc.). Daugiausia investuota iš verslo subjektų nuosavo kapitalo (84,3 

proc. visų investicijų), valstybės pinigų (8,1 proc.), bankų paskolų (2,1 proc., įskaitant 0,2 proc. 

paskolų iš užsienio bankų) ir kitų pasiskolintų lėšų (5,5 proc.).  

 

Dėl nepaprastosios padėties ir karantino režimo balandžio mėn. infliacijos lygis Kazachstane siekė 

6,8 proc., teigia nacionalinio banko pirmininkas J. Dosajevas. „Nepaprastosios padėties ir karantino 

metu padidėjus maisto produktų paklausai, metinė infliacija Kazachstane ir toliau sparčiai augo ir šių 

metų balandį siekė 6,8 proc, o tai viršijo 2020 m. nustatytą 4–6 proc. infliaciją. Tokia padėtis stebima 

antrą mėnesį iš eilės “, – Vyriausybės posėdyje teigė J. Dosajevas. Dėl karantino sąlygotų importo 

apribojimų, nustatytų šalyse, kurios yra Kazachstano prekybos partnerės, balandžio mėn. maisto 

kainos Kazachstane pakilo 1,9%, pranešė J. Dosajevas. „Balandžio mėn. vaisiai ir daržovės pabrango 

5,6 proc., cukrus - 6,2 proc., grūdų produktai - 3,4 proc.“, - pridūrė jis. 

 



Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) mano, kad 2020 m. Kazachstano ekonomika smuks 

3 proc., o 2021 m. augs bent 5,5 proc. „Nepaprastąją padėtį paskelbus tik kovo 16 d. buvo stebimas 

nedidelis ekonomikos augimas per pirmuosius tris 2020 m. mėnesius. Kazachstano ekonomika per 

pirmuosius tris šių metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, ūgtelėjo 2,7 proc. 

Mažmeninė prekyba, transporto ir apgyvendinimo sektoriai buvo tie, kuriems karantino priemonės 

turėjo daugiausiai labiausiai. Neigiamas šių sektorių augimas fiksuotas jau pirmąjį ketvirtį “, - 

teigiama 2020 m. gegužės mėn. ERPB ekonominių perspektyvų pranešime. ERPB pažymėjo, kad dėl 

susidariusios padėties didelį spaudimą patyrė tenge ir per pirmus keturis metų mėnesius neteko 11 

proc. vertės. Pažymėtina, kad Kazachstanas turi pakankamai fiskalinės erdvės ir tarptautinių atsargų 

verslui ir vidaus paklausai palaikyti. Anksčiau ERPB prognozavo, kad 2020 m. Kazachstano 

ekonomikos augimas sieks 3,6 proc. 

 

Prekybos ir integracijos ministras B. Sultanov vyriausybės konferencijos metu pranešė apie situaciją 

prekybos srityje. Pagal šių metų pirmųjų keturių mėnesių rezultatus vidaus prekyboje pastebimas 

reikšmingas nuosmukis, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Didžiausias prekybos 

nuosmukis buvo fiksuotas šių metų balandį, kas tiesiogiai susiję su karantino priemonių įvedimu. 

Apskritai šių metų balandį (lyginant su 2019 m. balandžio mėn.) prekybos apimtys smuko bent 34,8 

proc., iš jų mažmeninė prekyba – 44,7 proc., didmeninė prekyba – 27,8 proc. Tačiau sulėtėjus vidaus 

prekybai, buvo stebima e-komercijos plėtra. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį Kazachstano interneto 

svetainėse fiksuotų sandorių skaičius pasiekė 2,8 mln., buvo įsigyta prekių už 89 mlrd. KZT. 

 

Kazachstano užsienio prekybos apyvarta pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 

pernai, padidėjo 2,7 proc., ir pasiekė 21 mlrd. USD. Tuo pat metu užsienio prekybos balansas 

pagerėjo: buvo stebimas eksporto augimas 4,2 proc.  ir importo dalies sumažėjimas 0,1 proc. Eksporto 

augimo rodikliais buvo tokios prekės kaip mineralinės trąšos, saulėgrąžų aliejus ir kt. 

 

Susisiekimo sektorius: 

Kazachstane nuo birželio 1 d. bus palaipsniui atnaujinamas keleivinių traukinių eismas. Bilietų 

pardavimas jau pradėtas. Pasak transporto sektoriaus vyriausiojo sanitarinio gydytojo Sadvako 

Baigabulovo, traukiniuose bus taikomos sustiprintos sanitarinės priemonės. Sėdimoms vietoms nėra 

jokių apribojimų. Į geležinkelio stotį  bus leista patekti tik keleiviams, dėvintiems kaukes ir turintiems 

bilietus. Visi keleiviai bus tikrinami nekontaktinės termometrijos metodu. Judėjimas tarp vagonų bus 

apribotas. Visuose traukiniuose bus atnaujintos oro tiekimo sistemos ir filtrai, saugos standartų 

neatitinkantys geležinkelio vagonai naudojami nebus. 

 

Kazachstano oro vežėjai pradėjo vykdyti reguliarius skrydžius į vietines paskirties vietas. 

Taigi gegužės 12 d. „Air Astana“ aviakompanija atnaujino skrydžius maršrutu Almata-Aktobė ir 

Almata-Kyzylorda, nuo gegužės 13 d. - Almata-Ust-Kamenogorskas, Nur-Sultan-Aktobe ir Nur-

Sultan-Kyzylorda. Nuo gegužės 14 d. Ji pradeda vykdyti skrydžius maršrutu Nur-Sultan-Ust-

Kamenogorsk. Nuo gegužės 15 dienos skrydžiai prasidės Nur-Sultan-Shymkent kryptimis, nuo 

gegužės 16 - Almata-Aktau, Almata-Shymkent, Nur-Sultan-Uralsk ir Nur-Sultan-Aktau.  

Taip pat nuo gegužės 16 dienos „SCAT Airlines“ pradeda skrydžius Nur-Sultan-Taraz, Nur-Sultan-

Aktau, Almata-Ust-Kamenogorsk, Almata-Aktau, Almata-Petropavlovsk, Shymkent-Nur-Sultan, 

Shymkent-Almaty and Shymkent-Petropavlovsk. Nuo gegužės 17 dienos skrydžiai Nur-Sultan-

Aktobe, Nur-Sultan-Ust-Kamenogorsk, Almata-Karaganda, Almata-Kokshetau, Almata-

Zhezkazgan, Shymkent-Aktau, Aktau-Uralsk ir Aktau-Aktobe. Nuo gegužės 24 dienos prasidės 

skrydžiai Nur-Sultan-Atyrau ir Aktau-Atyrau, nuo gegužės 26 dienos - skrydžiai Ust-Kamenogorsk-

Karaganda ir Karaganda-Kyzylorda. Be to, „Qazaq Air“ pradės skraidyti maršrutu Nur-Sultan-



Zhezkazgan gegužės 22 d., o nuo gegužės 25 d. Šia kryptimi skrydžių dažnis padidės iki trijų kartų 

per savaitę (pirmadienį, penktadienį, sekmadienį). Informacijos apie tarptautinių reisų pradžią dar 

nėra.  

 

Kazachstano „Temir Žoly“ įmonė „KTZ Express“ paleido konteinerinį traukinį iš Kinijos per 

Kazachstaną į Turkmėnistaną. Traukinys išvyko iš Jinan Nan stoties (Kinija) ir atvyks į Gypjak 

(Turkmėnistanas), pakeliui kirsdamas Khorgos, Altynkol ir Bolashak  pasienio punktus. Traukinys, 

gabenantis 44 TEU, nuvažiuos atstumą iki kelionės tikslo per aštuonias dienas.  

 

Žemės ūkio ministerija planuoja nuo birželio 1 d. panaikinti žemės ūkio produktų eksporto 

apribojimus, nustatytus reaguojant į COVID-19 pandemiją, sakė ministras S. Omarovas. Anot jo, 

eksporto apribojimai kompensuoja maisto saugos riziką ir didina miltų bei kitų maisto produktų 

atsargas regionuose. Ministras taip pat pažymėjo, kad sėjos kampanija pagrindiniuose grūdų 

auginimo regionuose yra prasidėjusi, o orų prognozė birželio – rugpjūčio mėnesiams leidžia tikėtis 

pakankamo derliaus, kad šalies aprūpinimas reikiamomis žaliavomis maisto produktų gamybai bus 

užtikrintas. Žemės ūkio ministerija, reaguodama į  koronaviruso krizę, įvedė laikiną draudimą 

eksportuoti socialiai reikšmingus maisto produktus, įskaitant miltus ir kviečius. 

 

Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano geležinkeliai įvedė 40% nuolaidą tuščių konteinerių gabenimui 

tranzitu iš Europos į Kiniją.  Krovinių iš Kinijos į Europą gabenama daug daugiau nei priešinga 

kryptimi, todėl susidaro gabenimo talpų disbalansas, kuris tiesiogiai įtakoja pervežimus. Įprastas 

Rytų-Vakarų ir Vakarų-Rytų konteinerių srautų santykis yra 2 prie 1. Europos įmonių uždarymas 

lėmė staigų prekių srauto į Kiniją sulėtėjimą ir tuščių konteinerių gabenimą. Tuo pačiu metu, „Rusijos 

geležinkelių“ duomenimis, pakrautų konteinerių pervežimas maršrutu Kinija – Europa kovo mėnesį 

padidėjo 33,4 proc. iki 28,5 tūkst. TEU, iš Europos į Kiniją tuščių konteinerių gabenimas sumažėjo 

beveik 70 proc., iki 1 tūkst. TEU. Lėtėjant ekonomikai, padidėjo konteinerių iš Europos į Kiniją 

gabenimas jūra, todėl sumažėjo geležinkelių srautai. Sumažintos kainos yra taikomos vežant tuščius 

universalius konteinerius (40 ir 45 pėdų ilgio) tranzitu konteineriniais traukiniais, kurių ilgis yra ne 

mažesnis kaip 57, bet ne didesnis kaip 82, sąlyginiai vagonai. Manoma, kad mažesni tarifai padės 

geriau subalansuoti konteinerių srautus maršrute Kinija – Europa – Kinija. 

 

 

Parengė:  

Gytautas Jundzila, transporto atašė 

Edgaras Jelanskis, atašė 


