
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖАПОНИЯ МЕН ӨЗБЕКСТАН АРАСЫНДАҒЫ ЕКІЖАҚТЫ ЭКОНОМИ - 
КАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

1990-шы жылдардың басында Жапония елі 
Орталық Азия аймағына аса қызығушылық 
білдірмеді. Алайда, Жапонияның 1997 жы- 
лғы  Үкімет  басшысы  Рютаро   Хашимото 
«Жібек жолы дипломатиясы» атты тұжы- 
рымдаманы қабылдаған кезде бұл тұжы- 
рымдама Жапонияның Орталық Азия сая- 
сатында елеулі өзгерістерге алып келді. 20- 
04 жылы басталған «Орталық Азия + Жа- 
пония» диалогы Жапонияның аймақтағы 
саясатында белсенді прагматизмге қарай 
бет бұрғанын көрсетті. Сол кезден бері Жа- 
пония Орталық Азия елдеріне инвестиция- 
лар мен қаржылық көмек арқылы экономи- 
калық қолдау көрсете бастады. 
Жапония қолдаған аймақ елдері арасында 
Өзбекстан жоғары басымдыққа ие. Өзбек- 
стан 1992 жылы дипломатиялық қатынас- 
тар орнағаннан бері Жапониямен белсенді 
ынтымақтастықта болып табылады. Өзбек- 
стан мен Жапония арасындағы экономика- 
лық ынтымақтастыққа басшылық ететін 
негізгі құжаттардың арасында «Достық, ст- 
ратегиялық əріптестік жəне ынтымақтаст- 
ық» декларациясы, «Экономикалық ынты- 
мақтастықты дамыту жəне Өзбекстанда эк- 
ономикалық реформаларды қолдау» тура- 
лы бірлескен декларациялар (2002), «Ин- 
вестициялық ырықтандыру, өзара қорғау 
жəне ынталандыру» (2009) мен «Страте- 
гиялық əріптестікті тереңдету жəне кеңей- 
ту» (2015) туралы келісімдер бар. 
Өзбекстан тарапының мəліметтері бойын- 
ша Жапониямен екіжақты сауда көлемі 20- 
14 жылғы 189,5 млн. доллардан 2015 жылы 
25%-ға арта отырып, 253,4 млн. долларға 
дейін өсті. Ал 2013 жəне 2012 жылдары ек- 
іжақты сауда көлемі тиісінше 215 млн. до- 
ллар мен 214,7 млн. долларды құрады. Өз- 
бекстан – Жапония арасындағы сауда көле- 
мінің 2015 жылы 1,4 млрд. долларды құра- 
ған Қазақстан – Жапония сауда көлемінен 
əлдеқайда төмен болуына қарамастан 2015 
жылдың соңында 27 млн. долларды құрағ- 
ан Жапония – Түркіменстан сауда көлемі- 
нен əлдеқайда жоғары екенін атап өткен 
жөн. Негізінен, Өзбекстан Жапонияға мин- 
ералды жəне химиялық өнімдерді экспорт- 
тайды жəне ол елден автокөлік жəне теле- 
коммуникациялық жабдықтарды импорт- 
тайды. 
Өзбекстан «Дамытуға ресми көмек (ДРК)» 
(«Иен несиесі» деп те аталады) атты жапон 
үкіметі бағдарламасынан қолдау алуда. Ал 
бұл бағдарлама төмен пайыздық мөлшер- 
лемелер арқылы дамушы елдерге ұзақ мер- 
зімді жəне қайтарымды несиелер беруде. 
Əзірге Өзбекстанға ДРК несиелері арқылы 
қамтамасыз етіліп отырған қаржыландыру- 
дың жалпы сомасы 2015 жылы бөлінген 221 
млн. долларды (26,872 млн. иен) қоса 
алғанда 2 млрд. долларға (276,630 млн.  иен) 
тең. 
1999 жылдан бастап Жапония Өзбекстан- 
дағы Жапония халықаралық ынтымақтас- 
тық агенттігі (JICA), Жапония Сыртқы сау- 

да ұйымы (JETRO) жəне өзбек-жапон ор- 
талығының аймақтық бөлімшелері арқылы 
темір жол тасымалы, мұнай жəне газ, энер- 
гетика, тау-кен, автомобиль өнеркəсібі, те- 
лекоммуникация, электроника, тоқыма өн- 
еркəсібі мен туриз сияқты салалардағы жо- 
баларға инвестиция бөлуді жалғастыруда. 
Мысалы, Өзбекстанда тоқыма жəне жеңіл 
өнеркəсіпті дамыту шеңберінде 2005 жыл- 
ға дейін жапондық «Marubeni Corporation» 
жəне «Kanebo» компанияларының көмегі- 
мен екі жоба іске асырылды. Бұл жобалар 
экспортқа бағытталған мақта жібі мен «ха- 
ки» тоқыма матасын өндіру үшін бірлескен 
кəсіпорындар құрумен қатар тоқыма өнер- 
кəсібі кешенін құруды қамтыды. "Жапония 
халықаралық ынтымақтастық банкі осы 
жобаларды несиемен қамтамасыз етті. 
Өзбекстан мен JICA арасында елдің темір- 
жол инфрақұрылымын дамыту саласында 
да белсенді ынтымақтастық бар. Жапон-өз- 
бек  ынтымақтастығының жақсы бір  үлгісі 
– 2007 жылы пайдалануға берілген ұзын- 
дығы 223 км «Ташгузар – Байсун – Кум- 
курган» темір жол желісінің құрылысы. 
Тағы бір мысал, 2012 жылы қол қойылған 
221 млн. долларлық несие шарты аясында 
ұзындығы 325 км «Қаршы – Термез» темір 
жолының бір бөлігін жаңғырту болып та- 
былады. Осы екі жобаның іске асырылуы 
толық электрленген жəне жаңғыртылған 
831,5 км «Ташкент – Термез» темір жол ба- 
ғдарының іске қосылуына көмектесті. 
57 млн. долларлық Ташкент ЖЭС-ін жаңғ- 
ырту  жобасын  «Өзбекэнерго»  МАК жəне 
«Tohoku Electric Power Co.» компаниясы 
арасында энергетика саласындағы өзбек- 
жапон ынтымақтастығының мысалы ретін- 
де қарастырған жөн. Жоба Жапония энер- 
гетикалық жəне өнеркəсіптік технология- 
ларды дамыту ұйымы (NEDO) тарапынан 
берілген 38 млн. доллар көлеміндегі грант 
жəне «Өзбекэнерго» МАК-інің 19 млн. до- 
ллар сомасындағы өз қаржысы есебінен қа- 
ржыландырылды. Сонымен қатар, Оңтүст- 
ік Өзбекстандағы Талимарджан ЖЭС-ін 
жаңғыртуды бірге қаржыландыру туралы 
JICA тарапынан 300 млн. доллар көлемінде 
несиенің берілуіне байланысты 2013 жылы 
қол қойылған несие келісім-шарты көмір- 
тегі шығарындыларын азайта отырып эл- 
ектр энергиясын өндіру тиімділігінің 30%- 
дан 50%-дан астам көрсеткішке дейін өсуін 
қамтамасыз етті. 
Уран концентратының тұрақты түрде жет- 
кізіліуін қамтамасыз ету үшін Жапония 
Өзбекстанда уран кен орындарын барлау 
жұмыстарын бастады. 2006 жылдың қыр- 
күйегінде Өзбекстанда уран дамытуды қар- 
жыландыру үшін Жапония мен Өзбекстан 
арасында үкіметаралық келісімге қол қой- 
ылды. 2008 жылы «Mitsui & Co.» компан- 
иясы Батыс-Кокпатас кенішінде қара тақ- 
татас уран ресурстарын дамытуға байла- 
нысты геологиялық зерттеулер үшін бір- 
лескен  кəсіпорын  құру  мақсатында өзбек 

үкіметінің Геология жəне минералдық ре- 
сурстар жөніндегі мемлекеттік комитеті- 
мен (Госкомгео) келісімге қол қойды. 2013 
жылы «JOGMEC» жапон компаниясы Жуз- 
кудук мен Тамдыкудук-Тулянташ атты екі 
перспективалы уран аумағындағы құмтас 
кен орындарында бес жыл бойы уран бар- 
лау жұмыстарын жасау үшін лицензия ал- 
ды. Алғашқы бағалау бойынша, барлау жұ- 
мысы үшін жасалған инвестицияның жал- 
пы сомасы – шамамен 3 млн. доллар. 
2015 жылдың қазан айында Жапония Үкі- 
мет басшысы Синдзо Абэнің Өзбекстанға 
сапары барысында екі елдің басшылары 
энергетика жəне көлік инфрақұрылымын 
жаңғырту, минералды ресурстарды дамыту 
жəне өңдеу, автомобиль өнеркəсібі, мұнай, 
табиғи газ жəне химия өнеркəсібі, телеком- 
муникация жəне басқа да озық өнеркəсіп 
салаларында алдағы жылдары 8,5 млрд. до- 
ллар көлемінде бірлескен инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыру жөніндегі келісі- 
мге қол қойды. Жапонияның үлесі 5 млрд. 
долларға жетеді деп келісілді. 2016 жыл- 
дың наурыз айында Ташкентте өткен Өзб- 
екстан жəне Жапония экономикалық ынт- 
ымақтастық комитетінің 13-ші отырысын- 
да перспективалы салалар қарастырылды. 
2015 жылы Токиода өткен Экономикалық 
ынтымақтастық жөніндегі өзбек-жапон ко- 
митетінің 12-ші отырысында тараптар ара- 
сында 3,8 млрд. долларды құраған инвес- 
тициялық жəне несиелік келісімдер мен те- 
хникалық көмек көрсету жобаларынан тұ- 
ратын пакетке қол қойылғанын айта кету 
керек. 
Қорытындылай келе, Жапонияның Ортал- 
ық Азияға, əсіресе Өзбекстанға қызығушы- 
лығының өскенін атап өту қажет. 2016 жы- 
лдың қараша айында Ашхабадта Сыртқы 
істер министрлері деңгейінде өтетін «Орта- 
лық Азия + Жапония» диалогының 6-шы 
отырысында Токионың Орталық Азия ел- 
дерімен ынтымақтасу ниетін көрсететін 
бірнеше дерек пайда болады. Жапонияның 
Орталық Азиямен өзара тиімді серіктестік- 
ті дамыту жəне нығайту міндеттемесінің 
2015 жылы күзде Жапония Үкімет басшы- 
сы Синдзо Абэнің Орталық Азияға туры 
кезінде анық көрсетілгенін айтып өткен 
жөн. Сондықтан, Өзбекстанмен екіжақты 
ынтымақтастықты кеңейту Жапония үшін 
маңызды болып көрінеді жəне Жапония 
билігі Ташкентпен көп бағытты қарым-қа- 
тынастарды дамыту үшін барлық күш-жi- 
герiн жұмсайды. Сондай-ақ, Өзбекстанның 
бірінші Президенті Ислам Каримов өмір- 
ден озғаннан елдің жаңа президенті өз іза- 
шарының саясатын жүзеге асыру арқылы 
өзбек-жапон экономикалық ынтымақтаст- 
ығын тереңдетуді жалғастырады деп топ- 
шыланады. 

Жазушы: Еркін Байдаров, 
Еуразия ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан 



Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
x Ашхабадта өткен Ақсақалдар кеңесінің 

отырысында Түркіменстан елінің жаңа 
Конституциясын бекіту туралы Конст- 
итуциялық заң қабылданды. Конститу- 
циялық реформа нəтижесінде Консти- 
туцияға 24 жаңа бапты қоса есептеген- 
де 28 бап енгізілді. Жалпы 107 бап өз- 
гертіліп толықтырылды, сондай-ақ Ко- 
нституцияға жаңа бөлім қосылды. 

x Ресей парламентінің төменгі палатасы 
сайлауының бастапқы қорытындысы 
бойынша, биліктегі «Единая Россия» 
партиясы 50%-дан астам дауыс жинау 
арқылы өз үстемдігін нығайта түсті. 
Алдын ала қорытындыларға сəйкес, 
ұлтшыл либерал-демократтар (ЛДПР) 
партиясы екінші орынға, ал Комму- 
нистік партия үшінші орынға ие бол- 
ды. Екі партияның да дауыстары 20%- 
дан төмен. Төртінші орында 10%-дан 
төмен дауыс жинаған «Справедливая 
Россия» партиясы орналасқан. 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На- 
зарбаев қол қойған жарлыққа сəйкес, 
Бақытжан Сағынтаев мемлекеттің Үкі- 
мет басшысы болып тағайындалды. С- 
ағынтаевтың кандидатурасы Мəжіліс 
депутаттары тарапынан мақұлданды. 
Сонымен қатар, Асқар Мамин Қазақ- 
стан Үкімет басшысының бірінші оры- 
нбасары болып тағайындалды. 

x Өзбекстан Орталық сайлау комиссия- 
сы Өзбекстан «Милли Тикланиш» (Ұл- 
ттық жаңғыру) демократиялық партия- 
сының Сарвар Отамуродовты презид- 
енттікке үміткер ретінде ұсынғанын 
хабарлады. Бұдан бұрын Өзбекстан ли- 
бералды-демократиялық партиясы пр- 
езидент лауазымына елдің уақытша 
президенті Шаукат Мирзиеевты ұсын- 
ған болатын. Сонымен қатар, Өзбек- 
станда президент сайлауының 4 жел- 
тоқсанда өтетіні жарияланды. 

x Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (Т- 
МД) Мемлекет басшылары кеңесі оты- 
рысында жоғары деңгейдегі қатысу- 
шылар 2017-2019 жылдар кезеңінде ла- 
ңкестікке жəне экстремизмнің басқа да 
түрлеріне қарсы күресте ынтымақтас- 
тық жөніндегі бағдарлама мен 2016- 
2020 жылдар кезеңінде ақпараттық те- 
хнологияларды қылмыстық пайдалану- 
ға қарсы күресте ынтымақтастық жө- 
ніндегі бағдарламаны қамтыған халы- 
қаралық келісімдер пакетіне қол қой- 
ылды. 

x Қырғызстан Қарулы күштерінің Оқу- 
жаттығулар қолбасшысы Руслан Му- 
камбетов Қырғызстанда Шанхай ын- 
тымақтастық ұйымына мүше мемле- 
кеттер тарапынан бірлесіп ұйымдасты- 
рылған «Бейбітшілік миссиясы-2016» 
лаңкестікке қарсы оқу-жаттығуына ша- 
мамен 2000 сарбаздың қатысқанын жа- 
риялады. Сонымен қатар, биылғы жат- 
тығуда  40  соғыс ұшағын қоса алғанда 

 
300-ге жуық əскери техниканың тар- 
тылғаны мəлімделді. 

Экономика, қаржы жəне энергия 
x «SOCAR» Əзірбайжан мемлекеттік мұ- 

най компаниясының айтуынша, Гейдар 
Алиев Баку мұнай өңдеу зауыты тамыз 
айында жоспарланған жөндеу жұмыс- 
тары салдарынан тоқтатылған мұнай 
өнімдері өндірісі қайта жанданды. 

x ОПЕК-тің айлық мұнай нарығы есебі- 
не сəйкес, Əзірбайжанның мұнай жет- 
кізілімі 2016 жылы тəулігіне орташа 
0,87 млн. баррель болады деп күтілуде. 
Бұл болжам алдыңғы есеппен салыс- 
тырғанда тəулігіне 16,000 баррельге к- 
өбірек болады деп қайта қаралды. Сон- 
дай-ақ, ОПЕК елдегі мұнай өндірісі 20- 
17 жылы тəулігіне 0,8 млн. баррельге 
дейін төмендейді деп күтуде. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық экон- 
омика министрлігі жылдық орташа ш- 
икі мұнай бағасының көтерілуіне жəне 
2016 жылдың қазан айында Қашаған 
мұнай жобасының басталуының күті- 
луіне байланысты министрліктің 2016 
жылдың басында 74 млн. тонна деп 
жоспарланған мұнай өндірісін 75 млн. 
тоннаға дейін көтергенін хабарлады. 

x Ресей энергетика министрінің орынба- 
сары Юрий Сентюрин «RT Global Re- 
source» компаниясының («Ростех»-тің 
100% еншілес компаниясы) белсенді т- 
үрде жүзеге асырылу сатысындағы Пə- 
кістандағы Солтүстік-Оңтүстік газ құ- 
быры жобасын қаржыландыру үшін 1 
млрд. доллар бөле алатынын мəлімде- 
ді. 

x Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) бір 
жылға созылған үзілістен кейін Ук- 
раинаға қамтамасыз етілген несие бағ- 
дарламасын жалғастыруды жəне Киев- 
ке берілген 1 млрд. доллар көлеміндегі 
үшінші несие бөлігін ұзартуды жос- 
парлап отырғанын жариялады. Бағдар- 
ламаның шарттарына сай келсе Укра- 
ина қараша айында шамамен 1,3 млрд. 
доллар көлеміндегі кезекті несие бөлі- 
гін жəне 2017 жылы ақпанда шамамен 2 
млрд. долларлық өзге несие бөлігін ала 
алады. 

x Еуропалық қайта құру жəне даму банкі 
Қырғыз тұрақты энергетика қоры ая- 
сында кəсіпорындар мен тұрғын үй ие- 
лерінің энергияны үнемдеуін қаржы- 
ландыру үшін Қырғыз инвестиция жə- 
не несие банкіне берілген 3 млн. дол- 
лар көлеміндегі несиені ұзартуды жос- 
парлағанын жариялады. 

x ХВҚ 2016 жəне 2017 жылдар үшін Əз- 
ірбайжан экономикасында инфляция 
болжамдарының жақсарып, тиісінше 
10,2% жəне 8,5% болғанын хабарлады. 
Бұдан бұрын сəуір айында ХВҚ Əзір- 
байжанда инфляция 2016 жəне 2017 
жылдар үшін тиісінше 12,8%  жəне 
9,5% деңгейінде болады деп болжаған 
еді. Сонымен қатар, ХВҚ  Əзірбайжан- 

 
да инфляция 2018 жылға дейін 4,2%-ға 
дейін күрт төмендеп, кейін біртіндеп 
түсе беріп, 2019 жылы 4,1% жəне 2020 
жылы 4% болады деген болжам жа- 
сауда. 

x Қазақстан Ұлттық статистика комитеті 
2016 жылы қаңтар-шілде айлары кезе- 
ңінде ел экономикасына кірген шетел- 
дік инвестициялар көлемінің өткен 
жылмен салыстырғанда 25%-ға артып, 
3,93 млрд. доллардан асқанын хабарла- 
ды. 2016 жылғы шілдеде Қазақстан эк- 
ономикасына кірген шетелдік инвест- 
ициялар көлемінің өткен жылмен са- 
лыстырғанда 5,3%-ға өсіп, 0,55 млрд. 
долларға жеткені мəлімделді. Сəйкес 
кезеңде Қазақстанда барлық инвести- 
циялардың 50%-дан астамы Атырау о- 
блысына жасалған. Шетелдік инвесто- 
рлар үшін ең тартымды емес  облыстар 
– Қостанай жəне Солтүстік Қазақстан 
облыстары. 

x Əзірбайжан Орталық банкі қайта қар- 
жыландыру мөлшерлемесін 9,5%-дан 
15%-ға көтерді. Сондай-ақ, пайыздық 
дəліздің жоғарғы шегінің 15%-дан 18% 
-ға дейін өскені, ал төменгі шегінің 4% 
-дан %12-ға дейін көтерілгені хабар- 
ланды. 

x Қазақстан Ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаев елдің əлеуметтік- 
экономикалық даму болжамдарына сə- 
йкес 2016 жылы ЖІӨ өсімінің 0,5% 
деңгейінде қалатынын жариялады. 

Қоғам жəне мəдениет 
x Түркменiстан Үкіметі «Интернетті да- 

мыту жəне онлайн қызметтер көрсетуді 
құқықтық реттеу туралы заңның» қа- 
былданғанын жариялады. Түркіменстан 
Президенті Гурбангулы Бердімұхаме- 
дов елде өнімдікті арттыру үшін мемле- 
кеттік БАҚ ұйымдары мен жергілікті 
БАҚ ұйымдарының өкілдеріне сандық 
құралдарды пайдалануды тапсырды. 

x «Росавиация» Ресейдің əуе көлігі феде- 
ралдық агенттігіне сəйкес, Түркімен- 
стан əуе жолдары ресейлік əуе кеңісті- 
гін пайдалануға тыйым салудан аулақ 
болып, Ресейдің əуе қозғалысы басқар- 
масына 220,000 доллар көлеміндегі қа- 
рызды қайтарды. Өткен жылы Түркі- 
менстан əуе жолдары мен Украина əуе 
жолдары арасында Ашхабад-Киев ба- 
ғыты бойынша ұшу қызметінің тыйым 
салынуына себеп болған дау болды. 

x Қазақстан Республикасының Президен- 
ті Нұрсұлтан Назарбаев барлық алма- 
тылықтар мен қазақстандықтарды Ал- 
маты қаласының 1000 жылдығымен құ- 
ттықтады. Президент  халқының  саны 
1,7 млн. болған Алматы қаласының Қа- 
зақстанның тұрақты жəне орнықты да- 
муының көрінісі екенін мəлімдеді. Сон- 
дай-ақ, 1000 жылдық күнінің ЮНЕС- 
КО-ның мерейтойлық салтанаттар күн- 
тізбесіне енгізілгенін атап өтті. 


