
Aktualijų apžvalga (2020 m. birželio 15 d. – birželio 21 d.) 

Kazachstanas 

 

COVID-19 

Pirmajam Kazachstano prezidentui N. Nazarbajevui buvo diagnozuotas koronavirusas. Prezidento 

atstovas spaudai A Ukibajus birželio 18 d. informavo „Twitter“: „Šiuo metu pirmasis prezidentas yra 

izoliacijoje. Nerimauti nėra pagrindo. Nazarbajevas toliau vykdys savo pareigas nuotoliniu būdu.“ 2020 

m. liepos 6 d. N. Nazarbajevui sukanka 80 metų. 

 

Dalyvaujant Kazachstano ministrui pirmininkui A. Maminui, Žambulo regione pradėtos COVID-19 

vakcinos gamyklos statybos. Numatoma produkcija – imunobiologiniai vaistai, pagaminti pagal 

tarptautinius standartus, įskaitant vakcinas nuo koronaviruso. Šiuo metu Kazachstano mokslinių tyrimo 

instituto sukurta vakcina nuo COVID-19 yra įtraukta į PSO sąrašą, vyksta ikiklinikiniai tyrimai. 

Gamykla kasmet pagamintų daugiau nei 60 mln. dozių biologinių vaistų. Planuojama, kad statybos bus 

baigtos 2020 m. gruodį. 

 

Vidaus politika: 

Kazachstano prezidentas K-Ž. Tokajevas pasirašė dekretą „Dėl 2020 m. rugpjūčio 12 d. Kazachstano 

Respublikos parlamento senato narių rinkimų paskelbimo“. Pažymima, kad rinkimus numatoma 

surengti pasibaigus deputatų kadencijai 2020 m. spalio mėn. 

 

Kazachstane užregistruotas naujas politinis judėjimas – „Nur Otan“ partijos rėmėjų sąjunga. Judėjimo 

pirmininkas, Eurazijos integracijos instituto direktorius ir politikos mokslų daktaras J. Sairovas teigė, 

kad judėjimas yra pasirengęs teikti visokeriopą paramą „Nur Otan“ partijai priimant sudėtingus 

sprendimus, ypač reformų reikalaujančiose srityse.  Jis pridūrė, kad šiuo metu Kazachstane pakanka 

spręstinų socialinių ir ekonominių problemų, kurių viena svarbiausių – socialinio teisingumo stoka.  

 

Užsienio politika 

Birželio 12 d. ES vyriausiasis įgaliotinis J. Borelis surengė vaizdo konferenciją su Kazachstano, 

Kirgizijos, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano užsienio reikalų ministrais. Šalys aptarė 

naujosios ES strategijos Vidurio Azijai įgyvendinimą, koronaviruso pandemijos padarinius ir regioninį 

bendradarbiavimą (įskaitant Afganistaną). J. Borelis dar kartą patvirtino ES ketinimus teikti visokeriopą 

paramą Vidurio Azijai. Šiandien ES yra sutelkusi 123 mln. EUR paramos fondą, skirtą užtikrinti 

ilgalaikį socialinį bei ekonominį tvarumą šiame regione, ypač COVID-19 pandemijos kontekste. EIB ir 

ERPB taip pat yra numatę ženklų su koronavirusu susijusių paskolų paketą regionui J. Boreli pabrėžė, 

jog komunikacijos kanalas tarp ES ir regiono valstybių atstovų turi būti nuolat atviras. Pažymėtina, jog 

kitas ES-Vidurio Azijos aukšto lygio politinis dialogas bei 16-ji ES-Vidurio Azijos ministrų 

konferencija suplanuoti įvykti iki 2020 m. pabaigos Briuselyje. 

 

Ekonomika: 

Kazachstano nacionalinis turto fondas „Samruk-Kazyna“ planuoja skelbti  „KazMunayGas“ (KMG) ir 

„Air Astana“ pradinį viešą pardavimo pasiūlymą (IPO). Iki 2023 m. planuojama parduoti  nacionalinių 

bendrovių „KazMunayGas“ ir AB „Air Astana“ dalį valdomų akcijų. Taip pat planuojama parduoti 

UAB „Tau-Ken Samruk“ bei UAB „Qazaq Air“. Jau anksčiau Samrukas-Kazyna teigė, kad priėmė 



sprendimą atidėti KMG ir „Air Astana“ IPO iki 2023 m. dėl „didelio svyravimo tarptautinėse kapitalo 

rinkose, kritusių energetinių išteklių kainų ir sulėtėjusios pasaulio ekonomikos“. „Tau-Ken Samruk“ ir 

„Qazaq Air“ privatizavimas taip pat buvo atidėtas iki 2023 m. Dar ankščiau „KazMunayGas“ ir „Air 

Astana“IPO buvo numatytas 2020 m. spalio – lapkričio mėn. 

 

Kazachstano vyriausybėje diskutuojama dėl mokesčių tarifų padidinimo – numatoma kelti PVM iki 16 

proc. ir pajamų mokesčtį iki 24 proc. Jau įvyko keli mokesčių darbo grupės susitikimai. Šiuo metu 

darbo grupės nariai teikia savo pasiūlymus. Iki šiol jų buvo pateikta 77.  

 

2020 m. sausio – balandžio mėn. tarpusavio prekyba tarp Kazachstano ir EAES šalių sudarė 5,7 mlrd. 

USD. Ši suma yra 9,3 proc. mažesnė nei 2019 m. sausio – balandžio mėn. Prekybą sudarė eksportas - 

1,6 mlrd. USD (sumažėjo 16,5 proc.) ir importas - 4,1 mlrd. USD (sumažėjo 6,1 proc.). Prekybos su 

Rusija apyvarta sudarė 92,6 proc. visos Kazachstano prekybos su EAES valstybėmis apimties, su 

Kirgizija - 3,9 proc., Baltarusija - 3,4 proc., Armėnija - 0,1 proc. 

 

2020 birželio 18 d. pirmininkaujant ministrui pirmininkui A. Maminui, įvyko Valstybinės ekonomikos 

augimo atkūrimo komisijos posėdis. Posėdyje buvo nagrinėjami verslo rėmimo ir naujo ekonominio 

kurso formavimo klausimai. Nustatytos papildomos verslo rėmimo priemonės – jų numatoma 41. 

Naujosios priemonės skirtos spręsti aktualius verslui klausimus, įskaitant pirkimus, iždo priežiūrą, 

žemės ūkio technikos nuomą, paskolų refinansavimo galimybes, prekių eksportui skatinimą ir įvairių 

procedūrų supaprastinimą. 

 

Susisiekimo sektorius: 

Nuo birželio 20 d. Kazachstanas palaipsniui atnaujins tarptautinius skrydžius į Turkiją, Kiniją, Pietų 

Korėją, Tailandą, Gruziją ir Japoniją. Skrydžių skaičius tarptautiniais maršrutais bus grindžiamas 

galiojančiais tarpvyriausybiniais oro susisiekimo susitarimais ir priklausys nuo orlaivių užpildymo 

kiekviename maršrute. Pagrindiniu vežėju atidaromais maršrutais taps aviakompanija Air Astana.  

 

Kazachstanas nuo birželio 15 dienos įvedė draudimą įvažiuoti tuštiems pusvagoniams iš kitų šalių. 

Kazachstano geležinkelių vadovo pavaduotojas Kanatas Almbagambetovas teigė, kad draudimą lėmė 

riboti Kazachstano geležinkelių sistemos pralaidumai. Kitų šaltinių teigimu, tai susiję su Kazachstano 

noru apriboti užsienio geležinkelių kompanijų siūlomų pigesnių negu kazachiški, pusvagonių kiekį 

šalies rinkoje.  

 

Pasienio kontrolės punkte „Nur Žoly“, esančiame Kazachstano ir Kinijos pasienyje, susidarė ženkli 

transporto priemonių, išvykstančių iš Kazachstano į Kiniją, sankaupa. Ši spūstis yra susijusi su 

padidėjusiomis sanitarinėmis priemonėmis iš Kinijos pusės. Iki COVID-19 pandemijos Kinijos pusė 

per dieną priimdavo apie 150 transporto priemonių. Šiuo metu Kinijos pusė per dieną priima apie 80 

transporto priemonių. 

 

Parengė:  

Gytautas Jundzila, transporto atašė 

Edgaras Jelanskis, atašė 


