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ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ СЕКТОРЫНЫҢ АХУАЛЫ 

Көлік жүйесінің жетілдірілуі, коммуника-
цияның дамуы, урбанизация жəне халық 
санының өсуі мен əлеуметтік əл-ауқаттың 
өсуі əлемдегі туристік секторға оң əсер 
ететін маңызды факторлар болып табыла-
ды. Осындай жағдайларда көптеген елдер-
де туризм секторының қарқынды өсіп жат-
қанын байқауға болады. Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Дүниежүзілік туристік ұйымына 
(БҰҰ ДТҰ) сəйкес, туризмнің жалпы əлем- 
дік экспорттағы үлесі 7%-ды, ал қызмет 
көрсету экспортындағы үлесі 30%-ды құ-
райды. Соңғы төрт жыл ішінде туризм сек-
торы əлемнің қарқынды дамып келе жат-
қан экспортқа бағдарланған экономика се-
кторына айналды. 2015 жылы халықаралық 
туризмнен түскен кіріс өткен жылмен са-
лыстырғанда 3,6%-ға өсіп, 1,232 млрд. дол- 
ларға жетті, ал халықаралық туристер саны 
2015 жылы 4,4%-ға өсіп, 1,184 млн. дол-
ларға жетті. Бұл көрсеткіш 2014 жылы 
1,133 млн. долларды құраған еді. Туризм 
секторының əлеуетін əлемдік экспорттық 
салалардың рейтингінде азық-түлік жəне 
автокөлік өнеркəсіптерінен озып, отын жə-
не химия өнеркəсіптерінен кейін үшінші 
орында болғанынан көруге болады. 
Өзбекстан да басқа елдер сияқты туризм 
саласын дамытуға аса қызығушылық біл-
діруде. Орталық Азияның бұл елінде ЮН- 
ЕСКО-ның Бүкілəлемдік мұралар тізіміне 
енгізілген Бұқара, Хиуа, Самарқанд жəне 
Шахрисабзе тарихи орталықтарын қоса ал-
ғанда, түрлі дəуір мен өркениеттердің 7000 
-нан астам мəдени мұра ескерткіші бар. 
Мысалы, Самарқанд Хаффингтон посттың 
«Əлемнің көруге тұрарлық 50 қаласы» ат-
ты тізіміне енгізілді. Ташкенттің тарихи-
мəдени мұраны сақтау жəне жақсарту, ұлт-
тық дəстүрлер мен əдет-ғұрыптарды жаң-
ғырту жəне елдің басты туристік бағытта-
рын қайта құру жəне жайластыруға көп 
көңіл бөлетінін ескере отырып, Өзбекстан-
ның туризм саласында зор əлеуетке ие еке-
ніне күмəн жоқ. 
Осы сектордың тұрақты дамуын қамтама-
сыз ету мақсатында Өзбекстан Үкіметі əр-
тараптандырылған кешенді жоспарларды, 
саясат бағдарламалары мен жобаларды жа-
сады. 1992 жылы байланысты кəсіпорын-
дар мен ұйымдардың қызметін басқарып, 
тиісті кадрлар даярлаумен айналысатын 
«Өзбектуризм» ұлттық компаниясының құ- 
рылуы туризм саласын дамыту үшін жүзе-
ге асырылған мемлекеттік саясаттағы ма-
ңызды қадам болып табылады. Сонымен 
қатар, 1999 жылы «Туризм туралы» заң қа-

былданды. Бұл туризм саласындағы 30-дан 
астам заң жəне жарлық үшін негізді қа-
лыптастырған көп өлшемді құқықтық ере-
же болды. Мысалы, 1999 жылғы 30 мау-
сымдағы «Өзбекстанда туризм саласы үш- 
ін білікті мамандар даярлау туралы» Пре-
зидент жарлығы мен 2012 жылғы 10 қазан-
дағы «Өзбекстан Республикасында туриз-
мді қолдау жəне одан əрі дамыту шаралары 
туралы» Министрлер Кабинетінің қаулысы 
туризм саласында білікті мамандарды да- 
ярлайтын бірнеше мектептің ашылуына үл- 
ес қосты. Бүгінгі таңда бұл салада 5 жоға-
ры оқу орны мен 12 мамандандырылған кə- 
сіби колледж бар. Сонымен қатар, туризм 
саласындағы барлық ағымдағы шаралар 
2016-2019 жылдарға арналған Туризмді да- 
мыту бағдарламасы аясында жүргізілуде. 
Елге саяхат жасайтын туристердің саны да 
барған сайын артуда. Мысалы, 2005 жылы 
Өзбекстанға барған туристер саны 240 мың 
адамды құраса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 
2 миллионнан асты. 2015 жылы Өзбекстан-
ға келген басты халықаралық туристер əсі-
ресе Ресей (22,4%), Оңтүстік Корея (8,2%), 
Германия (3,8%) жəне Франция (3,6%) 
азаматтары болды. 
Өзбекстанның тəуелсіздік алғаннан кейін 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Дүниежүзілік 
туристік ұйымы сияқты халықаралық ұй-
ымдармен ынтымақтастықты белсенді түр-
де арттырып келе жатқанын атап өткен 
жөн. 1993 жылы БҰҰ ДТҰ-ға мүше бол-
ғаннан кейін Өзбекстан 1994 жылы БҰҰ 
ДТҰ мен ЮНЕСКО бірлесіп жүзеге асыр-
ған Ұлы Жібек жолында туризмді жаңғыр-
ту бастамасына қосылды. 1994 жылы 19 
Жібек жолы елінің өкілдері «Жібек жол- 
ында туризм» туралы Самарқанд деклара-
циясын қабылдады. 1999 жылы БҰҰ ДТҰ, 
ЮНЕСКО жəне Еуропа Кеңесі қолдаған 
«Туризм жəне мəдени мұраны сақтау» 
жөнiндегi Хиуа декларациясы қабылданды. 
2002 жылы тұрақты туризмнің басымдық-
тарын ерекшелеп, Жібек жолында мəдени 
жəне экологиялық туризмді дамыту үшін 
нақты қадамдарды анықтайтын «Жібек жо- 
лы бойында туризм» туралы Бұхара декла-
рациясы қабылданды. Сонымен қатар, 20- 
10 жылы БҰҰ ДТҰ мен Өзбекстан бірлесіп 
əзірлеген Жібек жолы іс-қимыл жоспары 
қабылданды. Халықаралық туризм индус-
триясын жетілдірудегі Өзбекстанның қо-
мақты үлесіне байланысты 2004 жылы Са-
марқанд қаласында Жібек жолы бойында 
туризмді дамытуды үйлестіру жөнінде 
БҰҰ ДТҰ Аймақтық кеңсесі құрылды. 

1995 жылдан бастап жыл сайын өткізіліп 
келе жатқан Ташкент халықаралық турис-
тік жəрмеңкесі аймақтық туризм нарығы-
ның дамуына салмақты үлес қосуда. Орта-
лық Азиядағы маңызды халықаралық фо-
рум болып табылатын бұл жəрмеңке ту-
ризм саласында тараптардың сындарлы ди- 
алогы үшін тамаша тұғырнама болып та-
былады. Бүгінде бұл жəрмеңке өнеркəсіп 
саласындағы мамандар кездесіп, түрлі фор- 
матта келіссөздер, оның ішінде кəсіпорын-
дар арасындағы іс-шаралар жүргізілетін 
Орталық Азиядағы ең ірі форум болып та-
былады.  
Қазіргі уақытта Өзбекстан халықаралық 
туризм саласындағы елдің орнын нығайту 
жəне туризм инфрақұрылымын дамытуды 
ынталандыру саясатын жүргізіп келеді. Ел- 
де 621 туроператор мен 555 қонақ үй, ту-
ристік база мен кемпинг жəне 1176 туризм 
агенттігі бар. Жалпы 25,000-нан астам нө-
мірден тұратын қонақ үйлердің тармақтал-
ған желісі халықаралық стандарттарға сəй-
кес келеді. Тəуелсіздік алғаннан бастап 
Өзбекстанда 11 əуежай инфрақұрылым об-
ъектілерін салу жəне қайта жаңарту арқы-
лы халықаралық мəртебеге ие болды. Дəс-
түрлі пойыздармен қатар Ташкент, Самар-
қанд жəне Бұхара арасында испандық жо-
ғары жылдамдықты «Тальго» пойыздары 
(270 км/сағ жылдамдықпен) да қатынауда. 
Алайда, өзбек туроператорлары қонақтарға 
белсенді, тарихи-мəдени, археологиялық, 
экстремалдық жəне гастрономиялық тури- 
зм сияқты туристік салаларда мүмкіндікт- 
ерді ұсына алатынына қарамастан, 2015 
жылы Өзбекстанның жалпы ішкі өнімінде-
гі туризмнің үлесі тек 2%-ды құрады жəне 
туристік қызмет экспортының көлемі 615 
млн. доллардан асты. Мысалы, 2015 жылы 
Ресей, Қазақстан жəне Тəжікстан саяхат 
жəне туризм саласындағы бəсекеге қабі-
леттілік индексі рейтингінде тиісінше 45, 
85 жəне 119-орындарға ие болса, Өзбекс- 
тан бұл индекске енгізілмеді. Сондықтан, 
Өзбекстан туризм саласын ел экономика-
сының қозғалтқышына айналдыру іс-шара- 
ларына енді кірісе бастады. Осыған байла-
нысты дамыған елдерден келетін туристер 
бай тарихи мұрасы бар басқа Орталық Аз- 
ия елдерімен қатар Өзбекстан жəне Қазақ-
стандағы аралас турларға көбірек қызығу-
шылық танытатындарына еш күмəн жоқ.



 

 

x Қырғызстан Республикасының Пре-
зиденті Алмазбек Атамбаев парлам- 
ентте көпшілік орын алған коали-
цияның тарауы салдарынан үкімет-
тің өкiлеттiгiн доғаруы туралы жар-
лыққа қол қойды. Сонымен қатар, 
Икрамжан Илмиянов Президент ке-
ңесшісі қызметінен босатылды. 

x Минскіде өткен Еуразия үкіметара-
лық кеңесінің отырысы аясында Қа-
зақстан Республикасы премьер-ми- 
нистрінің бірінші орынбасары Асқар 
Мамин жəне Беларусь премьер-ми- 
нистрінің бірінші орынбасары Васи-
лий Матюшевский тараптар арасын-
да 2017-2018 жылдар аралығында 
жүзеге асырылатын ынтымақтастық 
үшін Жол картасы сипатындағы құ-
жатқа қол қойды. Бұл құжат ауыл 
шаруашылығындағы Қазақстан-Бел-
арусь əріптестігінің дамуына назар 
аударуда. 

x Тегеран қаласында өткен Каспий те-
ңізінің құқықтық мəртебесін белгі-
леу мақсатында құрылған Жұмыс 
тобының 47-ші кездесуі барысында 
тараптар ресурстарды пайдалану, су 
ресурстары, навигация жəне транзит 
сияқты ортақ мүддені білдіретін мə-
селелерді талқылады. 

x Минскіде өткен Еуразиялық эконо-
микалық одаққа (ЕЭО) мүше мемле-
кеттердің премьер-министрлерінің 
кездесуі барысында тараптар ЕЭО 
Кеден кодексін əзірлеудің даму жағ-
дайы мен 2017 жылы ЕЭО бюдже-
тін, сондай-ақ Еуразиялық экономи-
калық комиссияның халықаралық 
қызметін дамыту мəселелерін тал-
қылады. 

x Мəскеуде өткен үшжақты кездесу 
барысында Ресей, Сирия жəне Иран 
Сыртқы істер министрлері Сергей 
Лавров, Уəлид əл-Муаллем мен Дж- 
авад Зариф лаңкестікке қарсы күрес 
мəселесін негізге ала отырып, Сирия 
дағдарысының шешіміне қатысты 
болашақ перспективаларды талқы-
лады. 

x Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына 
мүше жеті мемлекеттен шамамен 
100 ұшақ, радиолокациялық əскер 
жəне əуе қорғаныс күштері Ортақ 
əуе қорғаныс жүйесі жаттығуларына 
қатысты. Жаттығулар аясында шам-
амен 200 рет симуляцияланған зен- 
иттік зымырандар қолданылды. 

x Ресей Каспий флотилиясының «Та-
тарстан» жəне «Град Свияжск» ке-
мелері шамамен 2000 теңіз миліне 
дейін созылған сапардан кейін Ма-
хачкаладағы негізгі базаларына ора-
лды. Сапар аясында Қазақстан жə- 
не Иран порттарын аралап, 30 кеме 
оқу-жаттығуын өткізді. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x «Газпром» төрағасының орынбаса-
ры Александр Медведевтің айтуын-
ша, компания 2016 жылы Түркияға 
газ сатылымы 9,2%-ға төмендеп, 
24,5 млрд. текше метрге дейін азая-
ды деп күтуде. 2015 жылы бұл көр-
сеткіш 27 млрд. текше метр болды. 
2017 жылы газ жеткізілімі 25,1 млрд. 
текше метрге дейін артады деп күті-
луде. 

x Қытай ұлттық мұнай-газ корпора-
циясы Иранда орналасқан Солтүстік 
Азадеган мұнай кен орнындағы ин-
вестициялық жобадан 2 млн. бар-
рель көлемінде алғашқы мұнай жө-
нелтілімінің жүзеге асырылғанын 
жариялады. 

x «Газпром» төрағасының орынбаса-
ры Александр Медведевтің айтуын-
ша, 2016 жылы компания сұйытыл-
ған табиғи газ экспортын былтырғы 
деңгейде, яғни 3,56 млн. тонна дең-
гейінде ұстап тұруды жоспарлап 
отыр. 

x Тəжікстан президенті Эмомали Рах-
мон 335 метрлік бөгеттің жəне «Ро-
гун» су электр станциясының негізгі 
элементінің құрылысын бастау үшін 
Вахш өзенінің ағынын бұру рəсіміне 
қатысты. Жобаның құны 3,9 млрд. 
доллар болады деп болжанып отыр. 

x Ресейдің «Росатом» ядролық корпо-
рациясы мен Францияның «EDF» 
компаниясы филиалдарының кон-
сорциумы Болгариядағы «Козлодуй» 
АЭС-інің №5 энергоблогының қыз-
мет ету мерзімін 30 жылға ұзарту 
бойынша жұмыстарын аяқтады. 

x Сумгайыт химиялық индустриялық 
паркінің директоры Назым Талибов-
тың айтуынша, 2016 жылдың қаңтар 
айында қол қойылған келісім аясын-
да 2016 жылдың басынан бері 
«Азертехнолайн» компаниясы «Түр-
кіменбашы» теңіз портын салу үшін 
Түрікменстанға 47 млн. манат көле-
мінде құбырларды жеткізді. 

x Еуропа қайта құру жəне даму банкі 
(ЕҚДБ) мен Қазақстанның ұлттық 
газ операторы «ҚазТрансГаз» елдің 
жасыл экономикаға қарай беталы-
сын қолдау мақсатында күш-жігерді 
біріктіруге келісті. Астанада қол 
қойылған Өзара түсіністік туралы 
меморандумға сəйкес, серіктестер 
газ секторында энергия тиімділігін 
арттыру жолдарын зерттейтін бола-
ды. 

x Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаевтың Сауд 
Арабиясына ресми сапары аясында 
тараптар энергетика, тау-кен өнер-
кəсібі, ауыл шаруашылығы мен сау-
да салаларында 181,55 млн. доллар 
көлемінде 10-нан астам келісімге 
қол қойды. 

x Түрікменстан Сыртқы істер минис-
трлігі Азиялық халықаралық темір-
жол көлік дəлізінің Атамұрат Имам- 

назар (Түркіменстан) – Акина (Ау- 
ғанстан) бөлімінің (1-фаза) құрылы-
сы аяқталды деп жариялады. Түркі-
мен-ауған темір жолының жалпы 
ұзындығы – 88 шақырым. Оның 85 
шақырымы түркімен аумағы арқы-
лы, ал қалған 3 шақырымы Имамна-
зар жəне Акина шекаралық нүктеле-
рі арасында өтеді. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрі Қуандық Биші-
мбаевтың айтуынша, 2016 жылдың 
қаңтар-қыркүйек айларында эконо-
микаға шетелдік инвестициялар ағ- 
ыны 5,7 млрд. долларға дейін өсті. 
Бұл көрсеткіш 2015 жылдың сəйкес 
кезеңіндегі 1,3 млрд. доллармен са-
лыстырғанда 4,4 есе көп. 2016 жыл-
ғы қаңтар-қыркүйек айларында жал-
пы инвестиция көлемі 4,1%-ға өсіп, 
15,3 млрд. долларға дейін артты. 

x Ресейдің Экономикалық даму мини- 
стрі Алексей Улюкаевтың айтуынша 
елдің ЖІӨ-інің өсімі 2017, 2018 жə-
не 2019 жылдары тиісінше 1,1%, 
1,1% жəне 2,4%-ды құрайтын бола-
ды. Сонымен қатар, елден капитал 
шығысы 2015 жылғы 52 млрд. дол-
лармен салыстырғанда 2016 жылы 
төрт есе төмендеп, 15 млрд. доллар-
ға дейін төмендейді деп күтілуде. 

x Қырғызстан Үкімет басшысы Сооро- 
нбай Жээнбековтың айтуынша, 2017 
жылы елдің нақты ЖІӨ-інің өсуі 
2,9%-ға дейін өседі деп күтілуде. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Ресей Төтенше жағдайлар министрлі-
гі Украинаның Донецк жəне Луганск 
облыстарына 400 тонна көлемінде гу- 
манитарлық көмек жіберді. Бұл 2014 
жылдың тамыз айының ортасынан 
бері Донбасс облысына жіберілген 
57-ші Ресей көмегі болды. 

x Өзбекстан мемлекеттік статистика 
комитетінің хабарлауынша, ел хал-
қының саны 2016 жылдың қаңтар-
қыркүйек айларында 401,800 адамға 
ұлғайып, 31.977 миллионнан астам 
адамға жетті. 

x Халықаралық Олимпиада комитеті-
нің мəлімдемесіне сəйкес, қазақстан-
дық ауыр атлеттер Зүлфия Чиншанло, 
Майя Манеза жəне Светлана Подобе-
дова 2012 жылы жəне 2008 жылғы 
Пекин ойындарында допинг қолдан-
ғандары расталғаннан кейін бұл ауыр 
атлеттер 2012 жылғы Лондон Олим-
пиада ойындарында жеңіп алған ал-
тын медальдарын қайтаруға мəжбүр 
болды. 

x Ресей Төтенше жағдайлар министрі 
Владимир Пучков Халықаралық Қы-
зыл Крест жəне Қызыл Жарты ай қо-
ғамдарының Федерациясымен ынты-
мақтастық туралы декларацияға қол 
қойды. Бұл декларация ағымдағы жə-
не жоспардағы гуманитарлық жəне 
апаттық-құтқару жұмыстары бойын-
ша ақпарат алмасуды көздейді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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