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ШЫҰ ЕРКІН САУДА АЙМАҒЫ ЖОБАСЫ: МƏСЕЛЕЛЕРІ ЖƏНЕ  
БОЛАШАҒЫ 

Бүгінгі таңда əлемдік экономикада өңірлік 
экономикалық интеграция назар аударарлық 
басты тақырыптардың біріне айналды. Соң-
ғы жылдары өтпелі экономикаға ие дамушы 
елдер мен дамыған елдер арасындағы еркін 
сауда келісімдерінің саны жылдам артуда. 
Қазірге дейін, «Дүниежүзілік сауда ұйымы-
на» (ДСҰ) хабарланған өңірлік сауда келі-
сімдерінің саны 199-ға жеткен. 
Қытай ДСҰ-ға мүше болғанан кейін, өңірлік 
экономикалық интеграция үдерісіне белсен-
ді қатыса бастады. Қытай Үкіметі «Еркін 
сауда аймағын» (ЕСА) сыртқы əлеммен 
байланысты күшейту жəне елдегі реформа-
ларды жеделдету үшін жаңа платформ ре-
тінде ғана емес, осы аймақтарды көпжақты 
сауда-саттық жүйесінің маңызды бөлігі ре-
тінде де қарастырып келеді. Қазіргі уақытқа 
дейін Қытай, материктік Қытай мен Гонконг 
жəне Макао арасында «Тығыз экономика-
лық ынтымақтастық келісімі» (CEPA), ма-
териктік Қытай мен Тайвань арасында 
«Экономикалық ынтымақтастық туралы не-
гіздемелік келісімімен» (ECPA) қатар, 
Швейцария, Коста-Рика, Перу, Сингапур, 
Чили, Пəкістан жəне Грузиямен ЕСА тура-
лы келісімге қол қойған еді. Сондай-ақ, Ав-
стралия, Корея, Исландия, АSЕАN жəне 
Жаңа Зеландиямен ЕСА құру туралы келі-
сімдерге қол қойды. Сонымен қатар Қытай, 
Қытай-Жапония-Корея ЕСА, Қытай-Парсы 
шығанағы елдерінің ынтымақтастық кеңесі 
арасындағы ЕСА жəне «Аймақтық кешенді 
экономикалық əріптестік» (RCEP) туралы 
келіссөздермен қатар, Шри-Ланка, Мальдив 
жəне Норвегиямен ЕСА құру туралы жаңа 
келіссөздер бастаған болатын. Нəтижесінде, 
өткен жылы Қытайдың сыртқы саудасы 
23,4%-ға артып, 2,54 трлн доллардан 3.66 
трлн долларға дейін көтерілді. Қытайдың 
жоғарыда аталған елдермен болған сауда 
көлемі елдің жалпы сыртқы саудасының 
25%-ын құрайды. Мысалы, 2016 жылы Қы-
тайдың сыртқы сауда көлеміндегі ең жоғары 
өсім (65,8%) Қытай мен Чили арасында сау-
да қатынастарында көрініс тапты. Одан кей-
інгі орындарды Қытаймен арадағы сауда 
көлемі 25,8% жəне 24,6% артқан АSЕАN 
мен Пəкістан иеленді. 
Қытайдың, 2001 жылы Шанхайда, Қытай, 
Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тəжікстан 
жəне Өзбекстан тарапынан құрылған «Шан-
хай ынтымақтастық ұйымы» (ШЫҰ) аясын-
да  өңірлік экономикалық ынтымақтастықты 
дамытуға барынша мəн бергенін атап өткен 
жөн. Қазіргі таңға дейін ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттердің басшылары өңірлік эконо-
микалық ынтымақтастық туралы төмендегі-
дей құжаттарға қол қойды: (а) өңірлік эко-
номикалық ынтымақтастықтың басты мақ-
саттары мен жүзеге асыру барысына жəне 
сауда мен инвестицияға қолайлы жағдай 
жасау процесін бастау үшін ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттер арасында келіссөздер жүргізу; 

(ə) көпжақты сауда-экономикалық ынты-
мақтастық бағдарламаларын жасау; (б) жо-
ғарыда аталған бағдарламалар бойынша 
көрсетілген жоспарды жүзеге асыру. ШЫҰ-
ға мүше елдер «Азия даму банкі» мен «БҰҰ 
Азия жəне Тынық мұхиты өңіріне арналған 
экономикалық жəне əлеуметтік комиссия-
сының» көмегімен, халықаралық автожол 
тасымалдарын жеңілдету туралы үкіметара-
лық келісімге қол қойды. Бұл құжаттар 
ШЫҰ өңірлік экономикалық ынтымақтас-
тығы үшін қажетті құқықтық негіздерді қа-
лыптастырды. 
Сонымен қатар, ШЫҰ-на мүше елдердің 
экономикалық дамуына көмектесу жəне 
экономикалық ынтымақтастықты тереңдету 
мақсатында 2005 жылы өткізілген Астана 
саммитінде, Қытай төрағасы Ху Цзиньтао 
ШЫҰ-ның өзге мүшелеріне 900 млн. дол-
ларлық жеңілдетілген экспорттық несие 
ұсынған болатын. 2006 жылы Қытайдың 
импорт-экспорт банкі Қазақстан, Қырғыз-
стан жəне Тəжікстанмен жеңілдетілген эк-
спорттық несие беру туралы келісімге қол 
қойып, 2007 жылы 1,2 млрд доллар жеңіл-
детілген экспорттық несие берді. 2012 жыл-
ғы Шанхай саммитінде Қытай төрағасы Ху 
Цзиньтао, тағы да 10 млрд. доллар жеңілде-
тілген экспорттық несие бөлу шешімін жа-
риялады. 
Қытайдың кедендік статистикасының де-
ректері бойынша, Қытай мен ШЫҰ-на мү-
ше елдер арасындағы сауда көлемі 2001 
жылы 12,15 млрд, доллар болса, 2015 жылы 
67,47 млрд, долларға жетті жəне осылайша 
6,6 есеге өсті. Қытай Сауда министрлігінің 
мəліметтеріне қарағанда, 2003 жылы Қы-
тайдың ШЫҰ-на мүше елдерге салған тіке-
лей шетелдік инвестициясы (ТШИ) 59 млн. 
доллар көлемінде болса, 2015 жылы бұл 
көрсеткіш 534 млн. долларға жетті. Осы 
тұрғыдан, Қытайдың ШЫҰ құрылғаннан 
бері ұйымға мүше елдердің шетелдік инвес-
тициялар бойынша басты серіктестеріне ай-
налғанын айтуға болады. 
Алайда, мұндай оң өзгерістерге қарамастан, 
экономикалық ынтымақтастықты нығайту 
жолындағы елеулі кедергілер əлі де жалға-
сып келеді. Əзірге, жоғары кедендік тариф-
терді ШЫҰ елдерінің арасындағы сауда қа-
рым-қатынастарын тереңдетуге басты ке-
дергі ретінде қарастыруға болады. Сондық-
тан, тарифтер мен тарифтен тыс кедергілер-
ді ең төменгі деңгейге дейін төмендетумен 
қатар, аймақтағы сауда мен инвестиция са-
лысын қолайластыру үшін, ШЫҰ-на мүше 
елдер ЕСА құру тақырыбын көтерген бола-
тын. ЕСА құрылуы, ШЫҰ-на мүше барлық 
елдердің экономикасының дамуына ықпал 
етіп, аймақтағы жұмыспен қамту мен əлеу-
меттік жағдайды арттыратын болады. 
Сонымен қатар, Қытайдың ШЫҰ-на бақы-
лаушы елдермен болған сауда көлемінің 
ұйымға мүше елдермен болған сауда көле-

міне қарағанда тіпті жылдам артқанын айта 
кеткен абзал. Мысалы, Қытайдың Үндістан, 
Пəкістан, Моңғолия жəне Иранмен жалпы 
сауда көлемі 2003 жылы 16,09 млрд. доллар 
болса, 2015 жылы 68,15 млрд. долларға дей-
ін өсті. Осы жылы Астанада өтетін ШЫҰ 
саммитінде Пəкістан мен Үндістанның ұй-
ымға толық мүшелік мəртебесін алуы жос-
парланып отыр. Сондықтан, Қытайдың Пə-
кістанмен ЕСА құрғанын жəне Үндістанмен 
ЕСА құру туралы келіссөздер бастағанын 
ескерсек, Қытайдың ШЫҰ аясында ЕСА 
құру үшін кейбір алғышарттарды қалыптас-
тырғанын көруге болады. Сондай-ақ, ШЫҰ-
на мүше елдердің көпшілігінің тарифтерді 
төмендету жəне инвестицияларды ырықтан-
дыру процесін бастау арқылы ДСҰ-ға сəтті 
қосылуы, ЕСА құру үшін қосымша алғы-
шарттармен қамтамасыз етті. 
Қытайдың Халықаралық сауда жəне эконо-
микалық ынтымақтастық академиясының 
болжамы бойынша, ШЫҰ ЕСА құрылған-
нан ШЫҰ-ға мүше елдер арасындағы сауда 
көлемі 34,18 млрд. доллар (27%) өседі. Бол-
жам бойынша, ШЫҰ-на мүше елдер ара-
сындағы экспорт орташа 10%-20%-ға дейін 
артады. Бұл көрсеткіштің ықпалы сауда мен 
инвестиция үшін қолайлы жағдай жасаудан 
да жоғары болады. Сонымен қатар, ШЫҰ-ға 
мүше елдердің ЖІӨ жылдық орташа 0,5%-
1,8% жəне жұмыспен қамту деңгейі орташа 
1%-2,3%-ға өсетін болады. 
Сондықтан, Қытайдың ШЫҰ шеңберінде 
экономикалық ынтымақтастықты өрбітуге 
деген мүдделілігі əбден түсінікті жайт. Қы-
тай өзінің өнімдерін, еңбек күші мен капи-
талын көрші елдерге экспорттау үшін, 
«ШЫҰ Даму банкін құру» жəне еркін сауда 
режимін қалыптастыруды қамтыған бірне-
ше жобаларды ұсынған еді. Дегенмен, бұл 
бастамалар ШЫҰ-на мүше елдер тарапынан 
əлі күнге дейін толық қолдау тапқан жоқ. 
Ташкентте өткен соңғы ШЫҰ саммитінде 
тараптар экономикалық өсу қарқынының 
баяулауының алдын алу үшін ШЫҰ-на мү-
ше елдер арасында экономикалық көмек 
көрсетуге келісті. Алайда, тараптар болаша-
қта ЕСА құру мүмкіндігі туралы нақты ақ-
паратты берген жоқ. 
Қорыта айтқанда, ШЫҰ-на мүше елдердің 
ішкі нарықтарына Қытай тауарларынан ке-
летін ықтимал қысым туралы əлі де алаң-
даушылықтың бар екендігін айтуға болады. 
Алайда, күшті экономикалық мүмкіндікке 
ие Пəкістан мен Үндістанның болашақта 
ШЫҰ-на мүше болуы, ШЫҰ аясында ЕСА 
құру ұсынысына оң əсер етуі мүмкін дегене 
болжам жасауға болады. Осы орайда, бұл 
өзгерістердің барлығы «ШЫҰ Еркін сауда 
аймағы» жобасының іске асу мүмкіндігін 
арттыруы ықтимал. 



 

 
 

x Қазақстан Парламенті палаталары-
ның бірлескен отырысында прези-
денттік өкілеттігін азайтуға бағыт-
талған Конституцияға түзетулер 
пакеті мақұлданды. 23 бапты түзе-
тулерді Парламенттің барлық 105 
мүшесі бірауыздан қабылдады, тек 
бір депутат тузетулерге қарсы бол-
ды. Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
бұл түзетулерді алдын ала мақұл-
даған болатын. 

x Түрікменстан Президенті Гурбанг-
улы Бердімұхамедов, Довтелтдур-
ды Гаджиевті Туркменебит мемле-
кеттік мұнай концернінің төрағасы 
болып тағайындалуы туралы жар-
лыққа қол қойды. Сонымен қатар, 
Шахым Абдрахманов Туркменгео-
логия мемлекеттік корпорациясы-
ның төрағасы болып тағайындал-
ды. 

x Өзбекстан Президенті Шавкат Ми-
рзиеев өзінің Ашхабатқа ресми са-
пары барысында Түрікменстан Пр-
езиденті Гурбангулы Бердімұхаме-
довпен кездесіп екіжақты қарым-
қатынастарды тереңдетуге уағда-
ласты. Сондай-ақ халықаралық жə-
не аймақтық күн тəртібіндегі өзек-
ті мəселелер бойынша пікір алмас-
ты. Кездесу нəтижесінде екі елдің 
көшбасшылары стратегиялық сері-
ктестік жəне түрлі салалардағы ын-
тымақтастықты одан əрі дамытуға 
бағытталған екіжақты құжаттарға 
қол қойды. 

x ЕҚЫҰ Тұрақты кеңесінің хабарла-
мысы бойынша ЕО Таулы Қарабақ 
аймағындағы 2017 жылдың 20 Ақ-
панында өткен референдумды мой-
ындамайтынын атап өтті. Бұл реф-
ерендум нəтижелері Таулы Қараб-
ақ аймағының статусына жəне де 
Минск тобының бейбіт келліссөз-
дер процесіне əсер етпейтінін атап 
айтты. 

x Түркия Сыртқы істер министрлігі 
Германияның Гаггенау қаласында 
Түркияның Əділет министрі Бекир 
Боздағ жəне түрік азаматтарының 
арасындағы кездесуді болдырмау-
ына байланысты Германияның Ан-
карадағы елшісі Мартин Эрдманды 
шақырды. 

x Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 
Сирияға арнайы өкілі, Стаффан де 
Мистура, БҰҰ басшылығымен Же-
невада өткен Сирия үкіметі жəне 
оппозиция арасындағы келіссөзде-
рдің 4-ші турының нəтижесінде, 

Сирия проблемасына байланысты 
мемлекеттік басқару, конституция, 
сайлау жəне лаңкестікке қарсы кү-
рес секілді төрт түрлі өзекті мəсе-
лелер күн тəртібіне қарастырылға-
ны туралы мəлімдеді. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түркияның Petkim мұнай-химия ке-
шенін хабарламасы бойынша, 2017 
жылдың 1 қаңтарында компанияның 
активтері 2015 жылдың деректері-
мен салыстырғанда 14,8%-ға өсіп 6.-
27 млрд түрік лира ($1,68 млрд) құр-
ды. 2016 жылы Petkim-нің таза пай-
дасы 14.5%-ға өсіп 731,7 млн лира-
ны ($ 196.7 млн) құрды. 

x Əзірбайжанның Мемлекеттік мұнай 
қорының хабарламасы бойынша, ме-
млекеттің Азери-Чираг жəне Гюне-
шли (АЧГ) мұнай жəне газ кен оры-
ндарынаның дамуына бағытталған 
жобаларынан 2001 жылдан бері 2017 
Наурызына дейін түскен түсімдердің 
жалпы көрсеткіші  $123,1 миллиард-
ты құрады. АЧГ кен орындарын иге-
руге байланысты келісімшарт 1994 
жылы қол қойылды. АЧГ кен орын-
дарының дəлелденген мұнай қоры 1 
млрд. тоннаны құрайды. 

x Ресей Энергетика министрлігі мəлі-
меттері бойынша, Ресейдің ақпан ай-
ындағы мұнай өндірісі қаңтар айы-
мен салыстырғанда өзгермей күніне 
11.11 миллион баррель қалпында қа-
лғанын мəлімдеді. Бұл көрсеткіштер 
2016 жылдың Қазан айымен салыс-
тырғанда 100 мың баррельге кем жə-
не бұл мұнай экспорттаушы елдер 
ұйымымен келісілген деңгейден үш 
есе кем. 

x SOCAR Əзірбайжан мемлекеттік мұ-
най компаниясы Каспий теңізінің 
Əзірбайжан секторіне тиесілі аума-
ғында “Мұнай тастары” атты кен 
орнында жаңа мұнай ұңғымасын іс-
ке қосатындығы туралы мəлімдеді. 
Сонымен қатар, SOCAR компаниясы 
жаңа ұңғыманы іске қосу арқасында 
жылына қосымша 4,380 тонна мұнай 
өндіретіндігін мəлімдеген еді. SO-
CAR компаниясы Əзірбайжан жаға-
лауында 2016 жылдың қаңтарында 
647,000 тонна мұнай өндірсе, 2017 
жылдың қаңтарында бұл көрсеткіш 
645,100 тоннаны құрады. 

x Ресей Президенті Владимир Путин 
Қырғызстанға іс-сапары кезінде өзі-
нің қырғыз əріптесі Алмасбек Атам-
баевпен бірге энергетика саласында 
екі жақты ынтымақтастық мүмкін-
шіліктері жөнінде сөз қозғады. Кез-
десу нəтижесінде, екі жақ Ресейдің 

Газпром компаниясы Қырғызстанда-
ғы газ тасымалдау жүйесіне 100 ми-
ллиард рубль ($1.73 миллиард) кө-
лемінде қаржы салатындығы туралы 
шешім қабылданды. Сонымен бірге 
2016 жылы Ресей Қырғызстанға 1 
миллион тонна баж салығынан боса-
тылған жанармай жеткізгендігі ай-
тылды. 

x Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі (ҚРҰБ) елде қаржылық тұрақ-
тылықты қамтамасыз ету жəне банк 
секторын қалпына келтіру мақсаты-
нда Қазақстан Үкіметі, Самұрық-Қа-
зына ұлттық əл-ауқат қоры, Күрделі 
несиелер фонды, Халық банк, Каз-
коммерц банк жəне БТА бактерімен 
өзара түсіністік меморандумына қол 
қойды. Меморандумға сəйкес Ха-
лық банк Казкоммерц банкінің акци-
яларын сатып алуды жоспарлап от-
ыр. Бұл келісімді іске асыру мақса-
тында Қазақстан үкіметі мен ҚРҰБ 
Күрделі несиелер фондының актив-
терін сатып алу арқылы қаржылай 
көмек беруге ынталы екендігін көр-
сетті. 

x Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ-
стан Ұлттық қорынан банк секторы-
на көмек көрсету мақсатында 1.092 
триллион тенге ($3.4 млрд.) көлемі-
нде қаржы бөлу турлы үкіміне қол 
қойды. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Ташкентке жасаған іс-сапары кезінде 
БҰҰ Бас хатшысының саяси мəселе-
лер жөніндегі көмекшісі Мирослав 
Енча жəне Өзбекстан Президенті Ша-
вкат Мирзиеев БҰҰ жəне оғын қара-
сты ұйымдармен өзара ынтымақтас-
тықты нығайту жоспарларын талқы-
лады. Кездесу кезінде Шавкат Мир-
зиеев БҰҰ-ның 2017 жылдың қыр-
күйек айында Нью-Йорк қаласында 
өтетін ассамблеясына қатысатынды-
ғын мəлімдеді. 

x Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақст-
ан Үкіметі мен Біріккен Ұлттар Ұй-
ымының Білім, ғылым жəне мəдени-
ет жөніндегі ұйымы (ЮНЕСКО) ара-
сында қол қойылған Орталық Азияда 
2-ші категориялы аймақтық гласио-
логиялық орталығын құру туралы ке-
лісім заңына қол қойды. 

x Эйр Астана əуе компаниясы маусым 
айынан бастап Грузияға ұшақ сапар-
ларының санын арттыру туралы жос-
парларын жариялады. Қазіргі таңда, 
Эйр Астана аптасына екі рет Алматы-
Тбилиси жəне Астана-Тбилиси ұшақ 
сапарларын жүзеге асыруда. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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