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ТƏЖІКСТАН ЖƏНЕ ӨЗБЕКСТАН: САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРҒЫ- 
ДАН ЫМЫРАҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ҚАДАМДАР 
Кеңес одағы кезінде Душанбе мен Таш-
кент Орталық Азиядағы ең тығыз эконо-
микалық ынтымақтастықта болған елдер 
еді. Кеңес одағы ыдыраған соң Орталық 
Азия республикалары оның əсерін эконо-
микалық құлдырау, инфра-құрылымдық 
ыдырау жəне саяси шиеленіс тұрғысынан 
дереу сезінді. 1992-1995 жылдары Тəжікс- 
тандағы азаматтық соғыстан кейін Таш-
кент пен Душанбе арасындағы екі жақты 
қарым-қатынастар үдемелі нашарлай бас-
тады жəне онсыз да нашар деңгейде болған 
сауда айналымы міндетті визалық режим 
мен шектелген жол, əуе жəне теміржол 
байланысы салдарынан біртіндеп өте тө-
мен деңгейге жетті. 2000 жылдардың ба-
сында Өзбекстан өзінің көршісімен виза-
лық режимді бастап, 2010 жылы Тəжікс- 
танмен теміржол байланыс желілерін бір-
жақты тəртіппен бұғаттады. Тəжікстанның 
теміржол арқылы импорты мен экспорты-
ның басым бөлігі Өзбекстан аумағы арқы-
лы өтетіндіктен, ел сыртқы əлемнен оқ-
шауланып қалды. 2011 жылдың соңында 
Ташкент əсіресе қысқы мерзімде ішкі тұ-
тынудың жоғары деңгейіне байланысты 
Тəжікстанға газ жеткізілімін азайтып, 2013 
жылдың қаңтар айында толығымен тоқтат-
ты. Осының нəтижесінде тəжік компания-
лары көмір пайдалануға мəжбүр болды 
жəне бұл жағдай өзара сауда айналымы-
ның одан əрі төмендеуіне əкеліп соқтырды. 
Мəселен, екі ел арасындағы тауар айналы-
мы 2000 жылғы 500 млн. доллардан 2014 
жылы 2,1 млн. долларға дейін күрт төмен-
деді. 
Сонымен қатар, этникалық азшылықтарға 
байланысты артқан шекара дау-дамайлары, 
елдердің ортақ шекарасы арқылы өтетін 
лаңкестерге байланысты алаңдаушылық 
жəне энергетикалық саясатқа қатысты ту-
ындайтын мүдделер қақтығысы екі ел ара-
сындағы ынтымақтастыққа кедергі болды. 
1999 жылы Өзбекстан Тəжікстанмен шека-
расына мина қоя бастады. Бұл əрекет кейі-
нірек көптеген азаматтардың құрбан бо-
луына себеп болып, ірі қара мал мен қой-
шыларға залал келтірді. Ташкент бұны əсі-
ресе Өзбекстан ислам қозғалысының Ау-
ғанстаннан Өзбекстан аумағына таралуына 
байланысты алаңдаушылықтан туындаған 
іс-əрекет деп түсіндірді. 
Алайда, соңғы бірнеше жыл ішінде екі ел 
де ұқсас ішкі экономикалық мəселелерге 
тап болып, «Талибан» қозғалысының Ау-
ғанстанда толастамаған шабуылдары мен 
ДАИШ-тің Орталық Азияның радикал топ-

тарын тартуы сияқты сыртқы қауіп-қатер-
лерге ұшырағандықтан, жақындасу жолын-
да бірқатар əрекеттерді бастады. Шын мə-
нінде Тəжікстан-Өзбекстан қарым-қаты-
настары Душанбеде өткен Шанхай ынты-
мақтастық ұйымы (ШЫҰ) саммитінде екі 
ел басшысының 2014 жылы күзде өткен 
отырысынан кейін анағұрлым нығайды. 
2014 жылы екі ел арасында 2,1 млн. доллар 
болған тауар айналымы 2015 жылы 12 млн. 
долларға жеткенін жəне 2016 жылдың ал-
ғашқы сегіз айында 41,9 млн. долларды 
құрағанын атап өткен жөн. 
Алайда, Душанбе мен Ташкенттің екі жақ-
ты қарым-қатынастарына серпін беріп, екі 
елдің ынтымақтастығын өрбітуге негіздел-
ген оң қадамдар Өзбекстанда биліктің ауы-
суына тұспа-тұс келгенін атап өткен абзал. 
2016 жылғы 2 қыркүйекте Өзбекстанның 
бірінші Президенті Ислам Каримов қайтыс 
болғаннан кейін билік тізгіні Үкімет бас-
шысы Шавкат Мирзиеевке өткен болатын. 
Ш.Мирзиеев Өзбекстанның уақытша Пре-
зиденті болып тағайындалып, 2016 жылғы 
желтоқсанда президенттік сайлауда жеңіс-
ке жеткен соң ресми түрде қызметіне кіріс-
ті. 2016 жылдың 3 қыркүйегінде Тəжікстан 
Президенті Эмомали Рахмон Самарқанд 
қаласында Ислам Каримовтың жерлеу рə-
сіміне қатысып, Өзбекстан елінің болашақ 
Президенті Шавкат Мирзиеевпен кездесті. 
Тараптар Ислам Каримов билік басында 
болған кезде туындаған мəселелерді бірле-
сіп мəмілеге келу арқылы бейбіт жолмен 
шешуге уағдаласты. 
Визалық режимді жеңілдету жəне шекара-
дан өткізу пункттеріндегі рəсім талаптарын 
жұмсарту Тəжікстан Президенті мен Өз-
бекстанның жаңа Президенті арасындағы 
сындарлы диалогтың нəтижесінде жүзеге 
асты. Басқа да маңызды қадам 2017 жыл-
дың бірінші жартысында 20 жылдан астам 
кезеңнен кейін Ташкент пен Душанбе ара-
сындағы тұрақты əуе қатынасын қалпына 
келтіру туралы келісім болды. Тараптар 
шекараны делимитациялау жəне демарка-
циялау мəселелерін талқылауға қайта ора-
лу үшін бар күш-жігерін жұмсады. Себебі 
əлі де шекараның кейбір бөлімдерін реттеу 
қажет. Екі ел арасындағы тағы бір маңыз-
ды қадам Рогун бөгетінің құрылысына қа-
тысты жасалды. Осы орайда он жылдан ас-
там уақыт бойы Рогун бөгетінің құрылы-
сына қарсы болған Ташкенттің бұл құры-
лысты аяқтау үшін Вахш өзенін бұғаттау 
жөнінде қарсы пікір білдірмеді. 

2016 жылғы 27-28 желтоқсанда Душанбеде 
Өзбекстан мен Тəжікстан арасындағы Үкі-
метаралық сауда-экономикалық ынтымақ-
тастық жөніндегі комиссияның 4-ші оты-
рысы болып өтті. Кездесу барысында өзбек 
делегациясына Президент Шавкат Мирзие-
евтің 2017 жылы қолайлы уақытта Душан-
беге ресми сапармен келуі үшін шақыру 
берілді. Сонымен қатар, екі ел бір-біріне 
азық-түлік өнімдерін жеткізу жəне темір-
жол көлігі бойынша салықтар мен тариф-
терді жұмсарту жөнінде келісті. Шекара-
лық ынтымақтастықты арттыру мақсатын-
да көбірек жаңа өткізу пункттерін ашу жə-
не екі елдің кедендік органдары арасында-
ғы тығыз ынтымақтастыққа бастамашылық 
жасау бойынша жоспарлар жасалды. Ко-
миссияның келесі отырысы 2017 жылдың 
маусым айында өткізілуі келісілді. 
Өкінішке орай, Тəжікстан жəне Өзбекстан 
екі ел арасындағы теміржол байланысын, 
əсіресе 2012 жылы қиратылған Тəжікстан-
ның Хатлон провинциясына баратын те-
міржол байланысын қалпына келтіру жө-
нінде əлі күнге дейін ортақ шешімге келген 
жоқ. Осы орайда екі елдің азаматтары виза 
алу үшін консулдықтарда кезекке тұрудың 
орнына елге жеткен мезетте əуе-жайында 
виза аламыз деп үміттенуде. Бұл тəртіптің 
күшіне енуі үшін ең əуелі Ташкент пен Ду-
шанбе тиісті келісімге қол қою керек. Жал-
пы визалық режим екі жақты қарым-қа-
тынастардың дамуына кері əсерін тигізіп 
отыр. Қорытындылай келе, екі ел арасында 
энергетика мен сауда салаларындағы ты-
ғыз байланысты байқауға болады. Ең бас-
тысы, екі ел Ауғанстанмен шекараны бөлі-
суде, сол үшін қауіпсіздік мəселесінде жа-
қын серіктестер болып, бір-бірімен барлау 
ақпаратымен бөлісулері аса маңызды. Таш-
кент пен Душанбе арасындағы ынтымақ-
тастық пен əріптестіктің күшеюі аймақта-
ғы алып елдерге əрі Орталық Азия елдері-
не тиімді болары анық. Осы орайда Өзбек-
стан мен Тəжікстан арасындағы диалогтың 
күшеюі үшін аталмыш екі елге қолдау көр-
сетілу қажет. Өзбекстан 2012 жылы Ұжым-
дық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы құра-
мынан шығуына, əрі Еуразиялық экономи-
калық одаққа кіруге ниет білдірмеуіне бай-
ланысты қажетті қолдауды ШЫҰ шеңбе-
рінде жүзеге асыруға болады. Осылайша 
ШЫҰ елдері ұйым шеңберінде екі ел ара-
сында ынтымақтастыққа негізделген диа-
логтың артуын ынталандыра алады.  
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x Түркіменстан үкіметі шетелдегі түркі- 
мен азаматтары үшін Түркіменстан 
президентін сайлауға ерте дауыс беру 
басталғанын хабарлады. Түркіменстан-
ның шетелдегі дипломатиялық миссия-
ларындағы 39 сайлау учаскесін қос-
қанда жалпы 2,578 сайлау учаскесінің 
ашылатыны атап өтілді. 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев халыққа жолдауында 2025 жы-
лға дейін елді жаңғыртудың «үшінші 
кезеңі» үшін жаңа стратегиялық жос-
парды белгіледі. Жаңа жоспардың эко-
номикалық үдерістерге заманауи тех-
нологияларды ендіру қажеттігін, жаһа-
ндық құлдырау жағдайында экономи-
калық реформалар жасау, денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік əл-ауқатты арт-
тыру қажеттігін негізге алғаны мəлім 
болды. 

x Тбилисиге ресми сапары барысында 
ЕҚЫҰ кезекті төрағасы Себастьян Ку-
рц жəне Грузия Сыртқы істер минист-
рі Михаил Джанелидзе Оңтүстік Осе-
тия мен Абхазиядағы созылмалы қақ-
тығыстарды, сондай-ақ ЕҚЫҰ-ның Гр-
узиядағы мəселелерге араласуын тал-
қылады. 

x Каспий маңы мемлекеттері уəкілетті 
өкілдерінің Ашхабадта өткен кездесуі 
барысында тараптар Əзірбайжан, Ре-
сей, Қазақстан, Түркіменстан жəне Ир-
ан арасындағы экономикалық байла-
ныстарды нығайтуға бағытталған Кас-
пий аймағында сауда-экономикалық 
ынтымақтастық туралы келісім жоба-
сын талқылады. 

x Қазақстан Сыртқы істер министрлігі 
Астанада өткен халықаралық техника-
лық кездесу барысында Ресей, Түркия 
жəне Иран делегациялары мен Сирия 
арнайы өкілі 2016 жылы 31 желтоқ-
санда күшіне енген атысты тоқтатуды 
сақтау үшін құрылған үш жақты тетік 
шеңберінде Сирияда атысты тоқтату-
ды жүзеге асыру жолдарын талқылады 
деп хабарлады. 

x НАТО Бас хатшысы Йенс Столтенберг 
Украинаның шығысындағы украин əс-
керлері мен ресейшіл бүлікшілер ара-
сындағы қақтығыстың ушығуына ал-
аңдаушылық білдірді. Донецктің сол-
түстігінде орналасқан үкімет бақыла-
уындағы өнеркəсіптік қала Авдеевка-
дағы қақтығыста бейбіт тұрғындарды 
қоса алғанда кем дегенде 33 адамның 
қаза тапқанын, көптеген адамның жа-
рақат алғанын жəне тұрғын ауданда-
рының айқаспалы атыс астында қалға-
нын хабарлады. Бұл қақтығыс аймақ-
тағы Ақпан 2015 бейбітшілік келісімі-
нің ең үлкен бұзушылығы болып та-
былады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Əзірбайжан Энергетика министрлігі 
тарапынан ОПЕК-ке ұсынылған дерек-

терге сəйкес, Венада қол қойылған мұ-
най өндірісін азайту туралы келісім-
нің шартын іске асыру аясында 2017 
жылдың қаңтар айында Əзірбайжан 
күнделікті мұнай өндірісін қысқартты. 
Қаңтар айында елдегі күнделікті мұнай 
өндірісінің 793,900 баррельге дейін 
төмендегенін, сондай-ақ тəулігіне 617,-
000 баррель мұнайдың экспортқа шы-
ғарылғанын хабарлады. 

x Венгрия Премьер-Министрі Виктор 
Орбан елдің «Түрік ағыны» құбыр же-
лісі арқылы Ресейден газ алуға қызы-
ғушылық білдіргенін мəлімдеді. Бұдан 
бұрын Ресей Президентінің көмекшісі 
Юрий Ушаков Венгрияның болашақта 
«Солтүстік ағын» жəне «Түрік ағыны» 
газ құбыры жобаларына қосылуы мүм-
кін деп жариялаған болатын. Ресей 
Венгрия-дағы мұнай өндірісінің 75%-
дан астамын жəне газ тұтынудың 60%-
ын құрайды. 

x «Тотал» компаниясының Континен-
талды Еуропа жəне Орталық Азия Аға 
вице-президенті Майкл Боррелл Еуро-
па инвестициялық банкінің Каспий те-
ңізінің Əзірбайжанға тиесілі бөлігінде 
орналасқан ірі Апшерон газ кен орнын 
дамыту жобасына қызығушылық та-
нытқанын хабарлады. Апшерон газ кен 
орнынан алғашқы газ 2021 жылдың 
аяғында-2022 жылдың басында алына-
ды деп жоспарланып отыр. Бастапқы 
болжамдарға сəйкес, Апшерон газ кен 
орнының қоры 350 млрд. текше метр 
газ жəне 45 млн. тонна конденсатты 
құрайды. 

x Тəжікстан, Қырғызстан, Ауғанстан 
жəне Пəкістан тарапынан Орталық 
Азия-Оңтүстік Азия (CASA-1000) эл-
ектрмен жабдықтау жобасының опера-
торы болып таңдалған француз компа-
ниясы Alstom жобаны іске қосудағы 
кешіктіру туралы хабарлады. Бұл ке-
шіктірудің түрлендіргіш станциялар-
дың құрылысы туралы келісім-шарт-
тың күшін жоюына байланысты бол-
ғанын мəлімдеді. CASA-1000 жобасы 
аясында Тəжікстан мен Пəкістанда эл-
ектр энергиясын тарату үшін екі түр-
лендіргіш станцияны орнату жоспар-
ланып отыр. Түрлендіргіш станция-
ларды орнату-дағы кешіктіруге байла-
нысты жоба бұрын жоспарланғандай 
2017 жылы емес, 2020 жылы дайын 
болады деп күтілуде. 

x «Қазақстан темір жолы» ұлттық ком-
паниясының (ҚТЖ) Контейнерлік та-
сымалдау департаментінің дирек-торы 
Əнуарбек Кəрімов ҚТЖ пилоттық 
рефрижераторлы контейнер-лік пой-
ызының Өзбекстан ауыл шаруашылы-
ғы өнімдерін Қазақстан аумағы арқы-
лы Ресейге жеткізгенін хабарлады. 
Арнайы контейнерлік пойыз Өзбек-
станның Самарқанд қаласы мен Қазақ-
станның Алматы жəне Семей қалалары 
арқылы өтіп, шекаралық станция Ло-
котьтан Ресей аумағына кірді жəне 5 

күн ішінде ресейлік Новосибирск қа-
ласына жетті. 

x Тəжікстан Қаржы министрінің бірінші 
орынбасары Джамшед Каримзода 2016 
жылы елдің сыртқы қарызының 79,9 
млн. долларға артып, 2,3 млрд. доллар-
ға жеткенін хабарлады. Бұл көрсеткіш 
ЖІӨ-нің 32,7%-ын құрайды. Сондай-
ақ, 2016 жылы Тəжікстанның сыртқы 
қарыз төлемдері үшін 158 млн. доллар 
жұмсағанын мəлімдеді. 2017 жылы 1,7 
млрд.-тан астам сомони (215 млн. дол-
лар) көлемінде шетелдік несие тарту 
жоспарланып отыр жəне сыртқы қарыз 
төлемдері үшін шамамен 1,1 млрд. со-
мони (140 млн. доллар) жұмсалатын 
болады. 

x Қырғызстан Премьер-Министрінің ор-
ынбасары Олег Панкратов 2016 жылы 
елдің Еуразиялық экономикалық одақ-
пен сыртқы сауда айналымы 16,7%-ға 
төмендеп, 1,743 млн. долларға жетті 
деп хабарлады. 

x Қазақстан Ұлттық экономика минис-
трлігінің Статистика комитеті қаңтар 
айында тұтыну бағалары индексі негі-
зінде өлшенетін инфляция деңгейінің 
0,8%-ды құрағанын хабарлады. Қазақ-
стан Республикасын-дағы инфляция 
деңгейі қаңтар айында жылдан жылға 
7,9%-ға жетті. Есепті кезеңде азық-
түлік бағаларының 1,2%-ға өскенін, ал 
азық-түлік емес тауар бағалары мен 
ақылы қызметтердің тиісінше 0,7% 
жəне 0,4%-ға артқанын мəлімдеді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түркия Сыртқы істер министрі Мевлют 
Чавушоглу Мексикада Түрік ынтымақ-
тастық жəне үйлестіру агенттігінің (ТИ-
КА) кеңсесін ашты. Кеңсенің гумани-
тарлық жəрдем дипломатиясында ТИ-
КА-ның рөлін арттырып, екі ел арасын-
дағы ынтымақтастықты нығайтатыны 
айқындалды. 

x Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев 
2017-2021 жылдары Арал теңізі өңірінің 
дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарла-
маны бекітті. Бұл бағдарлама тартылған 
Арал теңізі аймағында əлеуметтік-эко-
номикалық инфрақұрылымды дамыту 
үшін 1,2 млрд. доллардан астам қаржы 
жұмсауды, 97 мың жұмыс орнын құру-
ды, сондай-ақ Қарақалпақ автономиялы 
облысы мен Хорезм провинциясы хал-
қының 70%-дан астамын ауыз сумен 
қамтамасыз етуді көздейді. Бағдарлама 
аясында Өзбек-стан Қаржы министрлігі 
тарапынан «Арал даму қоры» құры-
лады. 

x АҚШ Сыртқы істер министрлігі АҚШ 
президенті Дональд Трамптың мұсыл-
мандар басым тұратын жеті елге (Иран, 
Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия 
жəне Йемен) əсер еткен виза тыйымына 
сəйкес 60,000-ға жуық визаның күшін 
уақытша жойғанын хабарлады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 
 


