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экономикалық процесс. Интеграциялық процесстер экономикалық аймақтанудың дамуына 
әсер етеді. Соның нәтижесінде жеке елдер топтары сыртқы сауда, халықаралық 
экономикалық қатынастар, валюта- қаржылық және т.б. байланыстар ҥшін тиімді 
жағдайларды, шарттарды қалыптастырады. Қазіргі кезде әлемде кӛптеген интеграциялық 
бірлестіктер мен топтар бар.Олардың қатарына келесілер де кіреді: ТМД, Шанхай 
ынтымақтастық ҧйымы (Қазақстан, Ӛзбекстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан), 
ЕврАзЭҚ (Ресей, Қазақстан, Беларуссия, Қырғызстан, Тәжікстан, Ӛзбекстан) және т.б.  

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейінгі кеңістікте жаңа қҧрылымдар жасау, кӛпжақты 
ӛзара байланыстарды сақтау мақсатындағы бастамалардың қазіргі кҥнгі Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы, ЕурАзЭҚ, Орта Азиялық ынтымақтастық, Шанхай 
ынтымақтастық ҧйымы мен Бірыңғай экономикалық кеңістік жасау, Кедендік одақ секілді 

қауымдастықтарды ҧйымдастыру мен қалыптастыруда біздің Елбасымыз Нҧрсҧлтан 
Әбішҧлының белсенді де, жинақтаушы рӛлі белгілі. Осы аталған саясаттың негізінде аталған 
одақтарға енуші елдердің экономикаларының тиімділігін арттыру ҥшін олардың терең, 
кӛптарапты әрекеттестігін тҥсіну жатыр. Нәтижесінде 1991 жылғы 21 желтоқсанда 
Нҧрсҧлтан Назарбаевтың ҧсынысы бойынша Алматыда он бір тәуелсіз мемлекеттер 
басшыларының кездесуі ӛтіп, тараптар Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын қҧрды. Бҧл 
факті Алматы Декларациясына жазылған. 1993 жылы ТМД Жарғысы қабылданды, онда 
мемлекеттердің ортақ әректтер саласы қабылданды: адам қҧқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету, сыртқы саяси іс-әрекетті ҥйлестіру, ортақ кеңістікті қалыптастырудағы 
әріптестік, кӛлік және байланыс, халықтың денсаулығын сақтау, қошаған ортаны қорғау, 
әлеуметтік және иммиграциялық саясат мәселері, ҧйымдасқан қылмыспен кҥрес қорғаныс 
саясатында және сыртқы шекараны қорғауда әріптестікті дамыту. 
 

Бҧл шешім объективті және жаһандық тенденциялардың логикасын кӛрсетеді, 
мемлекеттердің нақты қажеттілігін жалпы сҧрақтармен шешу, мәселелерді шешу алдында 
ӛзара қызығушылықтар мен әріптестік болу қажет дегенді білдіреді.  

Достастық ӛзінің жҧмыс істеу кезеңдерінде ҥлкен институционалдық эволюциядан 
ӛтті, бҥгінде 280 миллион адамды қҧрайтын 12 мемлекетті біріктіріп отыр. Біздің 
елдеріміздің барлық бағыттағы ынтымақтастығына арналған келісімдік қҧқықтық ауқымды 
базасы жасақталды. ТМД-ның жарғылық және атқарушылық органдары, 70- тен астам 
ҥйлестіруші салалық қҧрылымдары жҧмыс істейді [1].  

Ӛткен сыңдарлы жылдары Тәуелсіз мемлекеттер достастығы кеңістігі де 
Қазақстанның кӛп векторлы сыртрқы саясатындағы басты бағыттардың бірі болып кала 
берді. Бҧл посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттер - біздің жақын кӛршілес мемлекеттер және 
ортақ мақсатымыз экономиканы дамытуда және оны модернизациялауда, аймақтық 
қауіпсіздікті сақтауда стратегиялық әріптестеріміз болып табылады.  

Жҥйелік дипломатиялық принципке негізделген ТМД-ның саяси қҧрылымына кӛз 
жҥгіртсек бірталай жемісті жҧмыстар атқарылғаны белгілі. ТМД-ның тӛңірегінде қҧрылған 
Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Ҧжымдық қауіпсіздік шарты ҧйымы және 
Белорусия, Қазақстан және Ресей мемлекеттерінің арасында қҧрылған кедендік одақ жемісті 
қадамдардың негізі. 2007 жыл 5 қарашада Мемлекет басшылары кеңесінің Душанбеде откен 
отырысында қабылданған ТМД-ның одан әрі дамыту концепциясы ҧйым ретінде дамуға 
жаңа серпін берген. Одақтың функционалдық механизмдерін жетілдіруде бірталай шешімдер 
қабылданған болатын. Жарғылық кҥші бар Мемлекет басшылары кеңесі, ҥкімет басшылары 

кеңесі, Сыртқы істер министрлерінің кеңесі және ТМД-ның экономикалық кеңесі сияқты 
ҧйымның жанынан органдар қҧрылды. Дҥниежҥзінде адамзат пен мемлекеттерге қазіргі 
уақытта тӛніп тҧрган қауіптердің алдын алу мақсатында қҧрылған Ҧжымдық қауіпсіздік 
келісім ҧйымының Посткеңестік мемлекеттердің аймақтық қауіпсіздігін сақтауда ҥлкен 
әлеуеті бар. Осыған саралап қарайтын болсақ Одақтық кеңістікте интеграцияның негізгі 
бағыттарына, яғни экономика, қауіпсіздік және саясатқа аса кӛп басымдылық танытылып 
отыр. Әлбетте, бҧл ТМД-ны интерграциялық ҧйым ретінде дамуына себептер болып 
табылады [2]. 
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ТМД шеңберіндегі ортақ экономикалық кеңістіктің қҧру перспективасы 1994 
жылдың сәуір айында ӛткен ТМД елдерінің экономикалық одағы жӛніндегі келісімде 
белгіленді. Бҧл келісімнің іс-әрекеттері тӛрт кезеңнен тҥрады:  

 еркін сауданың мемлекетаралық (кӛпжақты) ассоциациясы; 
 кедендік одақ; 

 тауарлар  мен қызметтер,  капиталдар және жҧмысшы кҥшінің ортақ нарығы; 

 валюталық (ақшалай) одақ.  
Біртҧтас ҧлттық емес валютаға кӛшу немесе ҧлттық валюталардың толық 

ауыстырылуына дейінгі кезенде Тӛлем одағын қҧру кӛзделген. Еркін сауда ассоциациясы 
және оның жоғары органы Кедендік одақ - кейбір жекелеген бағыттарда ғана қалыптасып 
жатыр.  

ТМД кӛлеміндегі ішкі тарифтік бӛгеттер әлі де бар: ӛте маңызды тауарларға, әсіресе 

энергия тасымалдаушы, шикізат және азық-тҥліктің кейбір тҥрлеріне белгіленген квоталар 

әлі де ӛз кҥшінде; біртҧтас кедендік тарифтер жӛнінде және ҥшінші елдерге қатысты ортақ 

саясатын жҥргізу жӛнінде ТМД-ның кӛптеген мемлекеттері ойланып та жатқан жоқ. 

Осындай кӛкейкесті мәселелердін шешімін іздеу және Қазақстанның сыртқы экономикалық 

қатынастарын әрі қарай дамыту дипломдық тақырыптың ӛзектілігін кӛрсетеді. 

 
Одақтық кеңістікте интеграция бағыттарының бірі - қауіпсіздік саласы негізінде 

қҧрылған ҦҚШҦ қауіпсіздікті сақтауда және қҧқық қорғау салаларының 
консалидациялануының факторы болып табылады. Қауіпсіздік мәселесі - кез келген 

мемлекет ҥшін басты мәселе. Шындығында, Орталық Азияда жатқан Қазақстан ҥшін 

жерінің тҧтастығы, тәуелсіздігінің баянды болуы қымбат. Неге десең, таяқ тастам жерде 
жатқан Ауғанстандағы жағдайдың тым ушыға тҥсуі, лаңкестіктің асқынып бара жатқандығы, 

ол елдегі тҥрлі қарулы кҥштердің ӛзге елдің тҧтастығына қауіп тӛндіретіндей әсері, есірткі 
тасымалы, одан қалса, Пәкстандағы тҥрлі ағымдар арасындағы толқу, мҧның бәрі аймақта 

жатқан елдерге әсері зор. Ал осының алдын алу және сыртқы агрессиядан қорғану ҥшін 
ҦҚШҦ-ның рӛлі ҥлкен. Осының тӛңірегінде жақсы тәжірбие мен әлеуеті жинақталған. 

2008-2010 жылдарға арналған халықаралық терроризм және агрессивті экстремизммен, қару 
мен есірткінің заңсыз айналымы, ҧйымдасқан қылмыс бағдарламасы іске асырылған 

болатын. 2008-2012 жылдарға арналған БҦҦ-ның Жаһандық контртеррористтік стратегия 

негізінде ҦҚШҦ-на мҥше мемлекеттернің Ҧжымдық әрекет ету жаспары қабылданған 
болатын. Ең маңыздысы ҦҚШҦ-ның аясында қҧрылып жатқан ортақ әскер - Жедел іс-

қимыл қҧрылымдарына Қазақстан бір десанттық бригада (саны тӛрт мың адам) бӛлуі. Сол 
секілді Шанхай ынтымақтастық ҧйымы - Қазақстан ҥшін маңызды. Ӛйткені екі ірі елдің 

(Ресей, Қы-тай) ортасында жатқан Қазақстан ӛз жерінде бар шикізатты саудалау арқылы 
экономикасына тың серпін бере алмақ. Оған қоса, ядролық Қытай және Ресеймен 

ынтымақтаса отырып, осы тараптардан болар қауіптің алдын алу [3]. 
 

Қорыта келгенде кезіндегі Кеңестік одақ қҧлаған соң, оның орнында қалып, 
тәуелсіздікке ие болған елдер әу баста жеке-жеке ғҧмыр кешіп, бірден экономикасы қуатты, 
әскері жарақты, дипломатиясы сан-салалы елге айналуға тырысқан. Бірақ баяғы одақ 
кезіндегі қарым-қатынас ада қалып, бір-біріне жіпсіз байланып жатқан елдердің 
экономикасы жеке - дара кҥн кешкен соң кері кетті, әскери қауқары кеміді. Тәуелсіз елдер 
арасында этникалық және жер дауы орын алып, оның арты қарулы қақтығыстарға ҧласып 
жатты. Осының бәрін саралай келе посткеңестіктегі елдер әр салаға байланысты, ортақ 
мақсатқа жҧмылдырылған ҧйымдар қҧра бастады. Осылайша ТМД қолдарынан келгенше 
«бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып», тірлік жасай бастады. Шындығы керек, бҧл 
жерде ТМД елдерінің осындай ҧйымдарға бас сҧға отырып, ҧтары кӛп еді. Себебі 
тағдырымыз бір, тарихымыз ортақ. Бірақ та, тҥйткілді тҧстары да жоқ емес.  
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