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ТҮРІКМЕНСТАНДА ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУДЫҢ НƏТИЖЕЛЕРІ 
ЖƏНЕ ЕЛДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫ 
2017 жылғы 12 ақпанда Түрікменстанда бесінші 
рет президенттік сайлау өтті. Түрікменстан Орта-
лық сайлау комиссиясының қорытындысы бой-
ынша 3140865 тіркелген сайлаушы дауыс беріп, 
сайлауға қатысу деңгейі 97,27%-ды құрады жəне 
Гурбангулы Бердімұхамедов сайлаушылардың 
97,69%-ын (3068311) жинап, үшінші рет Прези-
дент болып сайланды. Түрікменстанда Прези-
денттік сайлауды халықаралық ұйымдар мен жер-
гілікті бақылаушылардан құралған 3374 бақы-
лаушы бақылады. Сайлауға бақылау жүргізген 
«Ислам ынтымақтастық ұйымы» мен «Тəуелсіз 
мемлекеттер достастығы» жəне «Шанхай ынты-
мақтастық ұйымы» сияқты халықаралық ұйымдар 
мен жергілікті бақылаушылар Президенттік сай-
лаудың заңға, еркіндік пен демократиялық құнды-
лықтарға сай өткенін хабарлады. 
Түркіменстанның сайлау туралы заңына сəйкес, 
Президенттікке үміткерлерді тек саяси партиялар 
мен азаматтардан құрылған бастамашыл топтар 
ғана ұсына алады (44-бап). Азаматтардан құрыл-
ған бастамашыл топтың өз үміткерін ұсынуы 
үшін, кем дегенде 10000 сайлаушының қолының 
жиналуы, бұл сан елдегі жалпы этраптардың 
(атыраптардың) кем дегенде үштен  біріне тиесілі 
келуі əрі əр этраптан 300 сайлаушының қолының 
қамтылуы қажет (46-бап). Президенттікке жалпы 
9 үміткер ұсынылды. Түрікменстанда заңды түрде 
тіркелген тек үш партия ғана болғандықтан, «Тү-
рікменстан демократиялық партиясы» Гурбангу-
лы Бердімұхамедовты, «Түрікменстан өнеркəсіп-
шілер мен кəсіпкерлер партиясы» Бекмурат Ата-
лиевті жəне «Түрікменстан аграрлық партиясы» 
Дурдыгылыч Оразовты үміткерлер ретінде ұсын-
ды. Қалған 6 үміткер азаматтардан құрылған бас-
тамашыл топтар тарапынан ұсынылды: 1) Мары  
уəлаяты басшысының орынбасары Жұманазар 
Аннаев; 2) «Сейди» мұнай өңдеу зауытының ди-
ректоры, парламент депутаты Рамазан Дурдиев; 
3) Дашогуз уəлаяты басшысының орынбасары 
Меретдурды Гурбанов; 4) Ахал уəлаятының Эко-
номика жəне даму департаментінің басшысы Сер-
дар Желилов; 5) «Түрікменхимия» мемлекеттік 
концерніне қарасты «Гарабогазсульфат» өндіріс-
тік бірлестігінің бас директоры Сулейманнепес 
Нурнепесов; 6) Азық-түлік өндірісі мемлекеттік 
бірлестігі төрағасының орынбасары Мақсат Ан-
нанепесов ұсынылды. Азаматтардан құрылған 
бастамашыл топтар тарапынан ұсынылған үміт-
керге дауыс берушілердің тек 2,31% (72,554) ғана 
дауыс берді. Олардың ішінде ең көп дауысты 
(1,02%) Мақсат Аннанепесов жинады. 
Соңғы жылдары жаһандық дағдарыстың теріс 
əсерінен Түрікменстанда да экономикалық бəсең-
деу белең ала бастады. Дүниежүзілік банктің мə-
ліметтері бойынша, 2015 жылы Түрікменстанның 
ЖІӨ-нің өсу қарқыны 6,5%-ды құрады. Салыс-
тырмалы түрде алатын болсақ, 2014 жылы елдің 
ЖІӨ-нің өсу қарқыны %10,30 болды. Осы орайда, 
2016 жылдың соңына қарай кейбір мемлекеттік 
құрылымдарда жұмыс істейтін мемлекеттік қыз-
метшілердің саны азайтылды. Бюджетке қосымша 
табыс келмегендіктен, Үкімет кейбір əлеуметтік 
жеңілдіктерді (тегін электр энергиясы, табиғи газ, 
су, т.б.) қысқартты. Бірақ елдегі мұндай əлеумет-
тік-экономикалық мəселелер Президенттік сай-
лауға теріс əсерін тигізген жоқ. Мұның негізгі се-
бебі елде саяси режимнің тұрақты құрылымын 
сақтайтын күшті мемлекеттік институттардың бо-
луы болып табылады. Елде саяси режимнің тұрақ-
тылығын қамтамасыз ететін сондай маңызды ин-
ституттардың бірі – Ақсақалдар кеңесі. Түрікмен 
халқының жергілікті дəстүрлерге адалдығын ес-

керетін болсақ, «Ақсақалдар кеңесінің» мемлекет-
тің тұрақтылығын қамтамасыз етудегі рөлі ерек-
ше айқын көрінеді. Осыған байланысты, «Ақса-
қалдар кеңесінің» 2016 жылы 14 қыркүйекте өт-
кен отырысында елдің жаңа Конституциясы қа-
былданды. Бұған сəйкес Конституцияда Түрік-
менстан Президенті болып сайлану үшін жоғарғы 
жас шегі (жетпіс жас) алып тасталды жəне Прези-
денттік мерзім 5 жылдан 7 жылға дейін ұзартыл-
ды. Осылайша жаңа Конституция бойынша, Мем-
лекет басшысы тікелей халық тарапынан 7 жыл-
дық мерзімге сайланады (70-бап) жəне Түрікмен-
станда туылған, жасы 40-қа толған, ұлттық тілді 
меңгерген, əрі соңғы 15 жыл бойы Түрікменс-
танда тұратын жəне жұмыс істейтін əрбір азамат 
Түрікменстан Президенті болып сайлана алады 
(69-бап). 
Түрікменстан Президенті болып сайланған Гур-
бангулы Бердімұхамедов, жаңа мерзімде ұстана-
тын стратегиялық даму басымдықтарын сайлау-
алды бағдарламасында жəне Президент болып 
сайланғаннан кейін ресми ұлықтау рəсімі сөзінде 
айқындаған болатын. Бұған сəйкес Бердімұхаме-
дов «Дамыған индустриялық қоғам» құруға негіз-
делген саясатқа басымдық беретінін, осылайша 
халықтың əл-ауқаты мен елдің экономикалық əле-
уетін арттыру мақсатын көздейтінін атап өтті. 
Осы орайда, Түрікменстан алдағы кезеңде өнеркə-
сіп, туризм жəне ауыл шаруашылығы секторлары 
мен жаңа технологияларды дамытуға, сондай-ақ, 
білім беру, ғылым, денсаулық сақтау жəне əлеу-
меттік қызмет көрсету салаларына инвестицияны 
көптеп салуды көздеуде жəне жергілікті билік ор-
гандарын күшейтуді жоспарлауда. 
Бердімұхамедовтың сайлауалды бағдарламасы 
мен ресми баяндамаларында мемлекеттің страте-
гиялық дамуы тұрғысынан белгілеген негізгі ба-
сымдықтарын төмендегідей қорытындылауға бо-
лады: 1) Өнеркəсіп секторы: а) өнеркəсіп секто-
рында жұмыс істейтін кəсіпкерлерді қолдау жəне 
ынталандыру; ə) көмірсутегі ресурстарын ел ішін-
де өндіруге басымдық беру; 2) Ауыл шаруашы-
лығы секторы: а) ауыл шаруашылығы өнімдері-
нің бəсекеге қабілеттілігін арттыру жəне олардың 
əлемдік нарыққа көбірек экспортталуына басым-
дық беру; ə) «Ауылдық аймақтарды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыруды 
жалғастыру жəне ауылдарда суды тиімді пайдала-
нуға көңіл бөлу үшін гидравликалық суару жүй-
елерін құру; б) Түрікмен көлінің айналасында жа-
ңа елді мекендерді құру арқылы галофиттер өсе-
тін аймақтарды көбейту; в) ауыл шаруашылығы 
саласында жұмыс істейтін кəсіпкерлерді қолдау; 
3) Ғылым жəне білім: а) жастардың жоғары са-
палы білім алуын қамтамасыз ету; ə) ғарыштық 
зерттеулерге көңіл бөлу жəне осы бағытта ғы-
лыми-зерттеу орталығын құрып, оны қажетті тех-
никалық жабдықтармен қамтамасыз ету; 4) Ден-
саулық сақтау жəне əлеуметтік қызмет көр-
сету: а) халықтың əлеуметтік қауіпсіздігін жақ-
сарту жəне осы бағытта құқықтық өзгерістер ен-
гізу; ə) «Денсаулық сақтау мемлекеттік бағдарла-
масы» аясында денсаулық орталықтары, денсау-
лықты нығайту орталықтары мен ауруханалардың 
санын көбейту; б) уəлаяттар мен этраптарда жа-
рықтандыруға көңіл бөлу жəне жол т.б. инфрақұ-
рылымдық мəселелерді шешу; в) елдің барлық 
елді мекендерін халықтың негізгі қажеттіліктерін 
қанағаттандыратындай етіп қайта құрылымдау; г) 
халықтың табысын арттыру жəне жаңа жұмыс 
орындарын қамтамасыз ету; ғ) зейнетақы, қызмет-
кер жалақысы, стипендия жəне халыққа ұсыныла-
тын басқа да əлеуметтік жəрдемді арттыру; д) от-
басылық қызметтердің сапасын арттыру; е) облыс 

орталықтары арасындағы негізгі жолдардың бой-
ында əрбір 40-50 шақырымдық жерде халықтың 
қажеттілігіне сай келетін демалыс орталықтарын 
құру; 5) Туризм секторы: а) туризмді əлемдік 
стандарттарға жеткізу қарқынын жеделдету жəне 
денсаулық сақтау-санаторий жүйесін қайта құры-
лымдау; ə) Каспий жағалауындағы «Аваза» ұлт-
тық туристік аймағын дамыту бойынша жұмыс-
тарды жеделдету; б) өзен жағалауынан 40-50 ша-
қырым қашықтықта жасыл демалыс аймақтарын 
құру; в) денсаулыққа пайдалы Копетдаг, Койтен-
газ жəне Сумбара алқаптарында жəне Əмудария, 
Қарақұм жəне Мургаб жағалауларында дамыған 
демалыс орталықтарын салу; 6) Ішкі саясат жəне 
жергілікті билік органдарын нығайту: а) елдің 
саяси жүйесін жетілдіру жəне демократияланды-
руды арттыру үшін жергілікті билік органдарын 
нығайту; ə) уəлаяттар мен этраптарда, əсіресе қа-
лалар мен ауылдық өңірлердегі Геңештердің  
(жергілікті кеңестердің) ықпалы мен рөлін арт-
тыру; б) жаңадан құрылған саяси партиялардың 
неғұрлым тиімді жұмыс жасауы үшін қажетті 
мүмкіндіктерді қамтамасыз ету; 7) Жаңа техноло-
гияларды дамыту жəне пайдалану: а) қазіргі за-
манғы байланыс жəне мультимедиялық техноло-
гия салаларында білікті кадрларды даярлау; ə) кө-
мірсутегі ресурстарын елде өндіру үшін қажетті 
жаңа технологияларды пайдалануды қамтамасыз 
ету; 8) Жаңартылатын энергия көздеріне инвес-
тиция салу: елде таза энергияны дамыту тұрғысы-
нан, əсіресе күн жəне жел энергетикасына көптеп 
инвестиция салуды қамтамасыз ету. 
Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұха-
медовтың алдағы жеті жыл ішінде жүзеге асы-
руды көздеген сайлауалды бағдарламасы мен ст-
ратегиялық даму басымдықтары елдің əрі эконо-
микалық (бюджетке қосымша табыс қамтамасыз 
ету), əрі қауіпсіздік салаларындағы мəселелерді 
еңсеруіне байланысты болады. Белгілі болғандай, 
2016 жылдың қаңтарынан бастап Ресей халықара-
лық газ нарығындағы жағдаяттың өзгеруіне, сон-
дай-ақ кейбір экономикалық жəне қаржылық мə-
селелерге байланысты түрікмен газын сатып 
алуды тоқтатты. Сонымен қатар, 2017 жылдың 
қаңтарынан бастап Түрікменстан қарыздардың 
төленбеуіне байланысты Иранға газ жеткізілімін 
шектеді. Мұндай жағдай Қытайдың түрікмен га-
зының бірінші импорттаушысы болуына себеп 
болып, бюджетке қосымша түсімді азайтты. Тү-
рікменстан Үндістан мен Еуропалық одаққа газ 
экспорттауды көздейтін ТАПИ жəне «Транскас-
пий газ құбыр желісі» жобаларын белсенді қолдау 
арқылы энергетикалық қауіпсіздікті арттыруға 
мүдделі. Осыған байланысты, Түрікменстан ай-
мақтағы алып елдер арасындағы бəсекелестікті 
ескере отырып, екі жобаны ұзақ мерзімді перспек-
тивада іске асыруға негізделген сыртқы саясатқа 
басымдық беруі мүмкін.  Бірақ бұл жобаларды 
іске асыру үшін құбырлардың өтетін бағыттарда 
қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуі стратегиялық ма-
ңызға ие. Сондықтан, Түрікменстан өз елінде 
жəне таяу шетелдерде қауіпсіздік пен тұрақты-
лықты арттыруды іргелі стратегиялық басымдық 
ретінде анықтады. Осы орайда, Бердімұхамедов-
тың сайлауалды бағдарламасында халықаралық 
ұйымдармен ынтымақтастықты арттыру арқылы 
елі мен аймаққа қауіп төндіріп тұрған түрлі сын-
қатерлерге (лаңкестік, радикализм, трансшекара-
лық ұйымдасқан қылмыстық топтар, заңсыз есір-
ткі айналымы жəне сыбайлас жемқорлық т.б.) 
қарсы күрестің күшейтілетіндігіне жəне Қарулы 
күштердің заман талабына сай қайта жаңғырты-
лып, əскери құрылымдарды заманауи технология-
лармен жабдықталған қажеттіліктермен қамтама-
сыз етілетіндігіне баса назар аударылды.
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x Ақпан айында өткен сайлауда 97.69% 
жинап, үшінші мерзімге қайта сайлан-
ған Түркіменстан Президенті Гурбан-
гулы Бердімұхамедов Үкіметті тарату 
туралы қаулыға қол қойды. Минис-
трлер Кабинетінің жаңа құрамы қабыл-
данғанға дейін Үкімет мүшелеріне өз 
міндеттерін жүзеге асыру тапсырылды 

x Душанбеге ресми сапары барысында 
Түркия Премьер-Министрінің орынба-
сары Тугрул Түркеш жəне Тəжікстан 
президенті Эмомали Рахмон екі ел ара-
сында экономика, сауда, ғылым жəне 
мəдениет салаларындағы екіжақты ын-
тымақтастықтың дамуы мен бұл сала-
лардың перспективаларын талқылады. 
Тараптар сондай-ақ, халықаралық лаң-
кестік, экстремизм жəне басқа да тран-
сұлттық қылмыстарға қарсы күресте 
екіжақты ынтымақтастықты кеңейту 
мəселелері бойынша пікір алмасты. 

x Бельгияға ресми сапары барысында 
Қырғызстан Президенті Алмазбек Ат-
амбаев жəне Бельгия Королі Филипп 
екі ел арасында сауда қарым-қатынас-
тарын нығайтуды қоса алғанда екі-
жақты ынтымақтастыққа қатысты мə-
селелерді талқылады. Сонымен қатар, 
Брюссельге ресми сапары аясында 
Қырғызстан Президенті Еуропалық Ко-
миссияның төрағасы Жан-Клод Юнкер 
жəнк Еуропалық Одақтың Сыртқы іс-
тер жəне қауіпсіздік саясаты жөніндегі 
Жоғары өкілі Федерика Могеринимен 
кездесуде ЕО-мен сауда-экономикалық 
жəне мəдени-гуманитарлық ынтымақ-
тастықты тереңдету мəселелерін талқы-
лады. 

x Душанбеге ресми сапары барысында 
Ауғанстан Сыртқы істер министрі Са-
лахуддин Раббани жəне оның тəжік 
əріптесі Сироджиддин Аслов лаңкестік, 
экстремизм жəне заңсыз есірткі айна-
лымына қарсы күрес жөніндегі екі-
жақты ынтымақтастықты нығайтуға 
баса назар аударып, қауіпсіздік мəселе-
лерін талқылады. 

x Ресей Қарулы Күштері Бас штабының 
бастығы, генерал Валерий Герасимов 
жəне АҚШ Бас Штаб Басқармасы төра-
ғасы, генерал Джозеф Данфорд Бакуде 
кездесу өткізді. Шиеленісті бəсеңдету 
жəне əскери оқиғаларды алдын алуға 
бағытталған бірлескен жұмыс жолда-
рын белгілеген тараптар сондай-ақ, Ре-
сей-АҚШ қарым-қатынастарының қа-
зіргі жағдайы мен Еуропа, Таяу Шы-
ғыс, Солтүстік Африка жəне əлемнің 
басқа да маңызды аймақтарында халы-
қаралық қауіпсіздік жөнінде пікір ал-
масты. 

x Астана келіссөздерінің екінші раунды 
барысында Ресей, Иран жəне Түркия 
Сириядағы атысты тоқтату режимінің 
толық сақталуын қамтамасыз ету жəне 

бақылау үшін құрылған үшжақты тетік 
аясында Бірлескен топ құру туралы ше-
шім қабылдады. Сондай-ақ, Сириядағы 
атысты тоқтатуды бақылау бойынша 
құрылған Ресей-Түркия-Иран бірлес-
кен тобына БҰҰ сарапшыларының да 
кіретіні мəлімделді.. 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Қазақстан Энергетика министрлігінің 
мəліметі бойынша, қазақстандық мұ-
найды болашақта Ақтау портынан 
Əзірбайжан арқылы тасымалдау мүм-
кіндігі оның экономикалық тұрғыдан 
жүзеге асушылығына байланысты бо-
лады. Сондай-ақ, 2016 жылы қазақстан-
дық мұнайдың Баку арқылы экспорт-
талмағаны атап өтілді. Бұдан бұрын Қа-
зақстан мұнайды Баку-Тбилиси-Жей-
хан мұнай құбыры арқылы, сондай-ақ 
Бакуден Грузияның Қара теңіз портта-
рына темір жол арқылы тасымалдаған 
болатын. 

x Иран Мұнай министрлігі елдің 2005 
жылдан бері газ өндіру қуаттылығын 
екі есе өсіріп, 2016 жылы шамамен 284 
млрд. текше метрге дейін арттырғанын 
жəне бұл көрсеткіштің 97%-ының ме-
тан, ал қалғанының этан, пропан, бутан 
болып табылатынын айқындады. 

x Беларусьтың «Bel Oil» компаниясы 
2017 жылы ақпанда жүктеу үшін Иран-
ның ұлттық мұнай компаниясынан (NI-
OC) 80,000 тонна жеңіл жəне ауыр шикі 
мұнай сатып алды. NIOC «Bel Oil»-дың 
Польшадағы еншілес компаниясы «Bel 
Oil Polska»-ға 80,000 тонна мұнай бөл-
ді. Беларусь Иран шикі мұнайын алғаш 
рет сатып алды. Ресей Беларусьқа Urals 
маркалы шикі мұнай экспортын азайт-
қаннан кейін баламалы шикі мұнай көз-
дерін іздеген Минск 2016 жылы Əзір-
байжанның «SOCAR» компаниясынан 
Одесса порты арқылы жалпы 560,000 
тонна күкіртсіз Azeri Light жəне CPC 
Blend маркалы шикі мұнайды импорт-
тады. 

x Қазақстандық «ҚазМұнайГаз» мемле-
кеттік энергетикалық компаниясы 2016 
жылы кірістері жылдан жылға 37%-ға 
өсіп, 727 млрд. теңгені (2,128 млрд. 
доллар) құрады деп хабарлады. Сон-
дай-ақ, бұл өсім негізінен өңдеу схема-
сына өтіп, орташа теңге-доллар айыр-
бас бағамының 54%-ға артуы нəтиже-
сінде болғаны атап өтілді. Бұл өсім 
Brent бағаларының 17%-ға төмендеуі-
мен ішінара өтелді деп мəлімделді. 

x Ыстамбұлда өткен 5-ші Түркия-Əзір-
байжан-Грузия бизнес-форумы бары-
сында Түркия экономика министрінің 
орынбасары Фатих Метин Түркия, Гру-
зия жəне Əзірбайжанның өзара сауда 

көлемін 20 млрд. долларға дейін ұлғай-
туды жоспарлап отырғанын жария-
лады. Сондай-ақ, 2016 жылы Түркия, 
Əзірбайжан жəне Грузия арасында сау-
да айналымы 4,2 млрд. долларды құ-
рады деп атап өтілді. Мысалы, Əзірбай-
жан Мемлекеттік кеден комитетінің мə-
ліметі бойынша, елдің Түркиямен тауар 
айналымы 2016 жылы 2,3 млрд. дол-
ларды құраса, Грузиямен сауда айна-
лымы шамамен 395 млн. долларды құ-
рады. 2016 жылы Түркия Əзірбайжан-
ның негізгі сауда əріптесі болса, Грузия 
12-ші орынды иеленді. 

x Тəжікстанның сыртқы сауда айналымы 
2017 жылы қаңтарда жылдан жылға 
17%-ға (51,6 млн. доллар) азайып, 252,3 
млн. долларға дейін төмендеді. Осы-
лайша, Тəжікстан сауда балансы 2017 
жылдың қаңтар айында 117 млн. дол-
ларлық теріс көрсеткіш көрсетті. Қаң-
тар айында Тəжікстанның негізгі сауда 
əріптестері Ресей (67 млн. доллар), Қа-
зақстан (61 млн. доллардан астам) жəне 
Қытай (40 млн. доллар) болды. 

x Қазақстанның экономика министрлігі 
2016 жылы елдің Еуразиялық экономи-
калық одақ (ЕЭО) елдерімен сауда ай-
налымы 2015 жылмен салыстырғанда 
16,8%-ға төмендеді деп хабарлады. 20-
16 жылы Қазақстанның ЕЭО елдерімен 
сауда айналымы 13,583 млрд. долларды 
құрады. Қазақстан экспорты мен им-
порты тиісінше 3,917 млрд. доллар 
жəне 9,665 млрд. долларды құрады  

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев 
қол қойған жарлыққа сəйкес, Өзбекстан 
Мəдениет жəне спорт министрлігі Мəде-
ниет министрлігі мен Дене шынықтыру 
жəне спорт жөніндегі мемлекеттік коми-
тет болып екі бөлек орган ретінде қайта 
құрылды. Жарлық сондай-ақ, мəдениет 
жəне өнерді дамыту бойынша бюджет-
тік емес қор құруды қарастыруда. 

x Қырғызстанның сыртқы істер министрі 
Ерлан Абдылдаевтың айтуынша, 2017 
жылғы 1 мамырдан бастап Бішкектегі 
ЕҚЫҰ Орталығы Қырғызстандағы ЕҚ-
ЫҰ бағдарламасы кеңсесі ретінде жұ-
мыс істейтін болады. Орталықтың мін-
деті ұйымның барлық мүшелері бекіткен 
ЕҚЫҰ Тұрақты кеңесінің шешіміне сəй-
кес өзгертілді. 

x Қазақстанда Ислам ынтымақтастығы ұй-
ымына (ИЫҰ) мүше мемлекеттердің ди-
пломатиялық миссиялары басшылары-
мен ресми кездесу барысында Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрі-
нің орынбасары Ақылбек Камалдинов 
2017 жылы қыркүйекте Астанада тетін 
Ғылым жəне технологиялар жөніндегі 
бірінші ИЫҰ саммитіне дайындық ба-
рысын талқылады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 
 


