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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ: ҚАЗІРГІ АХУАЛЫ 
МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
«Экономикалық ынтымақтастық ұйымы» 
(ЭЫҰ) 1985 жылы Түркия, Пəкістан жəне 
Иранның бірлескен күшімен аймақтық ин-
теграцияны күшейтіп, одан əрі нығайту ма-
қсатында құрылған аймақтық ұйым болып 
табылады. ЭЫҰ 1964 жылы құрылған «Ай-
мақтық ынтымақтастық жəне даму ұйым-
ының» мұрагері болып табылады, бірақ 
Ирандағы революциядан кейін ұйымның 
қызметі бəсеңдеді. Алайда 1985 жылы бұл 
үш ел аймақтық интеграцияның маңызды-
лығын түсініп, мақсаты мен міндеті атал-
мыш ұйымға ұқсас халықаралық ұйым құ-
руға атсалысты. КСРО ыдырағаннан кейін 
1992 жылы ЭЫҰ-ға тағы жаңа жеті мүше 
қосылды. Қазіргі таңда ұйымның он мүше-
сі бар. Олар: Түркия, Иран, Пəкістан, Əзір-
байжан, Қазақстан, Өзбекстан, Түрікмен-
стан, Қырғызстан, Тəжікстан жəне Ауған-
стан. Қазіргі уақытта ЭЫҰ аймағы Еуропа 
мен Қытай арасындағы шекара ішінде ор-
наласқан. 
ЭЫҰ-ның қарамағында арнайы жеті құры-
лымдық бөлімше бар: 1) Сауда жəне ин-
вестиция; 2) Көлік жəне телекоммуника-
ция; 3) Энергетика, минералды ресурстар 
жəне қоршаған ортаны қорғау; 4) Ауыл 
шаруашылығы, өнеркəсіп жəне туризм; 5) 
Адам ресурстары жəне тұрақты даму; 6) 
Жобалық жəне экономикалық зерттеу мен 
статистика; 7) Халықаралық қатынастар. 
ЭЫҰ қызметі көлік, энергетика, мəдени-
гуманитарлық байланыстар, қоршаған ор-
таны қорғау, есірткі саудасына қарсы күрес 
сияқты қауіпсіздікке байланысты мəселе-
лер мен мүшелер арасында экономикалық 
қарым-қатынастарды қамтиды. Ұзақ мер-
зімді перспективада ұйым тарифтер мен 
ережелерді үйлестіру жəне қажетті инфра-
құрылым мен тасымалдау жолдарының құ-
рылысы жөніндегі жұмыстарға қолдау көр-
сету арқылы бірыңғай нарықтық экономи-
каны қалыптастыру алдындағы кедергіле-
рді азайтуды көздеуде. Осы тұрғыда 2003 
жылы қол қойылып, 2008 жылы күшіне ен-
ген «Экономикалық ынтымақтастық ұйы-
мы сауда туралы келісімі» (ЭЫҰСК) өте 
маңызды болып табылады. 
ЭЫҰ-ның басты мақсаты аймақтық ынты-
мақтастықты арттырып, аймақтың əлеуетін 
күшейту болып табылады. 2017 жылы жа-
рияланған «2000-2015 жылдар аралығын-
дағы ЭЫҰ-ның 15 жылдық ынтымақтасты-
ғы жəне дамуы» атты есебіне сəйкес, 2015 
жылы ЭЫҰ аймағындағы халықтың жалпы 
саны 458 млн. болып, əлем халқының 6,23-
%-ына сəйкес келсе, аймақтың ЖІӨ-і 1,8 
трлн. доллар болып, əлемнің ЖІӨ-нің 2,63-
%-ын құрады. Сондай-ақ, ЭЫҰ аймағын-

дағы тікелей шетелдік инвестициялар ағы-
ны 2000 жылдан бері 10 есе артып, 2015 
жылы 37,7 млрд. долларға жетті. Мүше ел-
дердің экономикалық əл-ауқаты артуда, бі-
рақ бұл құбылыс аймақтық ұйымдардың 
құрылуына байланысты деп айта алмайм-
ыз. Алайда мұндай тұғырнамалар мүше ел-
дер арасындағы ынтымақтастықты ынта-
ландырумен қатар ресурстарды барлық мү-
ше елдер үшін тиімді болып табылатын 
жобаларда пайдалану тұрғысынан маңыз-
ды болып табылады. Бұған қоса, мүше ел-
дер халықаралық инвесторларға өз нарық-
тарын ашуда. Түптеп келгенде, ЭЫҰ айма-
ғы соңғы онжылдықта инвестициялар үшін 
неғұрлым тартымды аймаққа айналғанды-
ғын айтуымыз қажет. 
Ең бастысы, тасымалдау саласы ЭЫҰ-ның 
маңыздылығына баса назар аударылуы үш-
ін дамытылуы қажет бағыттардың бірі бо-
лып табылады. Бірлескен жобалар шеңбе-
рінде ЭЫҰ аймақтық инфрақұрылымдық 
бастамаларға қатысқан мүше елдер үшін 
тұғырнама қалыптастыруда. Солтүстік-Оң-
түстік көлік дəлізі, Транскаспий халықара-
лық көлік бағдары, Қытай-Пəкістан эконо-
микалық дəлізі, Чабахар жəне Гвадар порт-
тары тəрізді инфрақұрылымдық жобалар-
ды іске асыру арқылы ЭЫҰ мүшелерінің 
сауда жəне көлік салаларын дамыту бойы-
нша аймақтық əрекеттері бір-бірін толық-
тыруда. Бұл жобалардың барлығы неғұрл-
ым кешенді жəне кең ауқымды бастама бо-
лып табылатын Қытайдың «Бір белдеу – 
бір жол» жобасымен бірге табысты нəтиже 
көрсету əлеуетіне ие. ЭЫҰ-ға мүше елдер-
дің географиялық жағдайы ескерілгенде, 
«Жібек жолы» сияқты жобалардың табыс-
қа жетуі елдердің ынтымақтастық пен ин-
теграцияға деген ұмтылысына байланысты 
деп айтуға болады. Бұл əрекеттің негізі үш 
жыл бұрын əзірленген болатын. 10 ЭЫҰ-ға 
мүше елдің 7-еуінде теңізге шығар жол бо-
лмағандықтан бұл елдер үшін тасымалдау 
жəне коммуникация салаларында өзара ын-
тымақтастықты дамыту жəне нығайту аса 
маңызды болып табылады. Сондықтан, ха-
лықаралық қауымдастықпен ықпалдасу ай-
мақтық тетіктер, аймақ іші құрамалар жəне 
бейімделушілік арқылы əлдеқайда оңай-
ырақ жолмен жүзеге асырылуы мүмкін. 
Осы тұрғыда ЭЫҰ қызметі алдағы жылда-
ры одан əрі қарқындай түсуі мүмкін. 
Екіншіден, энергия ресурстары мен энер-
гетикалық дəліздер болашақта ЭЫҰ-ның 
негізгі мəселелерінің бірі болмақ. Əзірба-
йжан, Қазақстан, Иран, Түрікменстан жəне 
Өзбекстан сияқты кейбір ЭЫҰ-ға мүше ел-

дер энергетикалық ресурстарға бай. Украи-
на дағдарысы мен Таяу Шығыстағы тұрақ-
сыздық энергетикалық қауіпсіздіктің ма-
ңыздылығын арттырғаны үшін Еуропалық 
одаққа мүше елдер энергетикалық ресур-
старды əртараптандыру жəне əсіресе, Ре-
сейге тəуелділікті азайту жолдарын іздес-
тіруге мүдделі болып отыр. Сондықтан, эн-
ергия ресурстарына бай бес ЭЫҰ-ға мүше 
елге жəне Орталық Азия мен Оңтүстік Кав-
каздан өтіп, Түркия арқылы Еуропаға дей-
ін созылған мұнай-газ тасымалдау дəлізде-
ріне көп көңіл бөлінуде. 
Үшіншіден, ЭЫҰ мүшелері арасында Си-
рияға қатысты саясат сияқты саяси келіс-
пеушіліктер болғанына қарамастан, дипло-
матиялық байланыстарды өрбітіп мəдени 
байланыстардың күшейтілуі мүмкін. Айма-
қтағы ортақ тарих пен халықтар арасында-
ғы өзара əрекеттестік назарға алынғанда, 
интеграцияға үлес қосқан əлеуметтік өлш-
емнің де ЭЫҰ мүшелерінің күн тəртібінде 
тұрғанын ұмытпаған абзал. 
Жоғарыда аталғандардың аясында соңғы 
өткен ЭЫҰ саммиттерін бақылап отыру да 
аса маңызды. Алдыңғы ЭЫҰ саммиті 2012 
жылы Əзірбайжанда өтті. 12-ші саммиттен 
кейін 13-ші Экономикалық ынтымақтастық 
саммиті 2017 жылы 1 наурызда өтті, екі са-
ммит арасындағы бес жылдық үзіліс ЭЫҰ 
саммиттері тарихындағы ең ұзақ үзіліс бо-
лып саналады. 2017 жылы Иран төрағалы-
қты Пəкістанға тапсырғаннан кейін Пəкіс-
танның Сыртқы істер хатшысы Айзаз Чау-
дхридің мəлімдеуі бойынша, Исламабадта 
өткен ең соңғы ЭЫҰ Саммитінің тақыры-
бы «Аймақтық өркендеу үшін байланыс» 
болып белгіленді. Саммиттен бір күн бұ-
рын 2017 жылы 28 ақпанда Сыртқы істер 
министрлері кеңесінің (СІМК) жиналысы 
өтті. Күтілгендей, екі кездесуде де Ауған-
стандағы ағымдағы жағдаймен қатар, сау-
да, көлік жəне энергетика мəселелеріне кө-
ңіл бөлінді. Саммит соңында ЭЫҰ мүше-
лері аймақтық интеграция əрекеттерін қол-
дап, алдағы 10 жыл бойы ұйым үшін нұс-
қаулық болатын Исламабад декларациясы 
мен 2025 жылға дейінгі даму жоспарын қа-
былдады. 
Қорытындылай келе, ЭЫҰ мүшелері ЭЫҰ 
аймағының нақты əлеуетіне баса назар ау-
дарып, ұлттық əл-ауқатты арттыруы үшін 
интеграциялық үдерістерді нығайтулары 
қажет. Сонымен қатар, ЭЫҰ аймағының 
сыртқы күштер мен жалпы Еуразияны қам-
титын жобалар үшін маңызы барған сайын 
артуда. Қытай мен Ресейдің биыл Ислама-
бадта өткен ЭЫҰ саммитіне бақылаушы-
ларды жіберуі, екі елдің де ЭЫҰ аймағын-
дағы оқиғаларды жіті бақылап отырғанды-
ғының дəлелі болса керек. 



 

 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев Конституцияның 19 бабына 26 өз-
герту енгізуді қарастырған заң жобасы 
Парламенттің екінші оқылымында қабыл-
данғаннан кейін Конституцияға өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы заң-
ға қол қойды. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында Түр-
кия Президенті Реджеп Тайип Эрдоған 
жəне Ресей Президенті Владимир Путин 
Ресей-Түркия ынтымақтастығы кеңесінің 
6-шы отырысына қатысты. Тараптар өза-
ра тиімді сауда-экономикалық байланыс-
тарды қалпына келтіру мəселесіне баса 
назар аудара отырып, орыс-түрік қарым-
қатынастары талқыланған кездесу нəти-
жесінде бірқатар құжаттарға қол қойды. 
2017-2020 жылдарға арналған үкіметара-
лық орта мерзімді сауда-экономикалық, 
ғылыми-техникалық жəне мəдени ынты-
мақтастық туралы бағдарламамен қатар 
Ресейдің тікелей инвестициялар қоры мен 
Түркияның əл-ауқат қоры арасында Ре-
сей-Түркия инвестициялық қорын құру 
туралы келісімге қол қойды. 

x Əзірбайжанға ресми сапары барысында 
Сауд Арабиясының Араб шығанағы істе-
рі жөніндегі Мемлекеттік министрі Тамер 
Əл-Шабан жəне Əзірбайжан Президенті 
Ильхам Əлиев экономикалық ынтымақ-
тастыққа əсіресе, өзара сауданы дамытуға 
назар аудара отырып, екі жақты қатынас-
тарды одан əрі нығайту перспективала-
рын талқылады. 

x Ташкентке сапары барысында Президент 
көмекшісі, Қазақстан Республикасы Қау-
іпсіздік Кеңесінің хатшысы Владимир 
Жұмақанов жəне Өзбекстан құқық қорғау 
органдарының басшылары тұрақтылық 
пен қауіпсіздікке қатысты ағымдағы қа-
уіп-қатерлерге қарсы күрес бойынша ын-
тымақтастықтың, сондай-ақ діни экстре-
мизм мен лаңкестік, заңсыз көші-қон жə-
не басқа да қатерлермен күрес саласын-
дағы ынтымақтастықтың перспективала-
рын талқылады. 

x Өзбекстан Сыртқы істер министрлігі Өз-
бекстан мен Қырғызстан арасында сыр-
тқы істер министрлерінің орынбасарлары 
деңгейіндегі министрліктер аралық саяси 
консультациялардың кезекті раундын өт-
кізді деп хабарлады. Консультациялар ба-
рысында тараптар өзбек-қырғыз қарым-
қатынастарының жай-күйін талқылап, 
оларды одан əрі дамытуды қарастырды. 

x Əзірбайжанға ресми сапары барысында 
ЕҚЫҰ Минск тобы тең төрағалары Сте-
фан Висконти, Игорь Попов, Ричард Хоу-
гланд жəне ЕҚЫҰ Іс басындағы төраға-
сының Арнайы өкілі Анджей Каспршик 
Əзірбайжан президенті Ильхам Əлиевпен 
Таулы Қарабақ қақтығысын реттеу жө-
ніндегі келіссөздердің ағымдағы жай-күйі 
мен перспективалары туралы пікір ал-
масты. 

x Астанаға ресми сапары барысында БҰҰ 
Бас хатшысының Саяси мəселелер жө-
ніндегі көмекшісі Мирослав Енча жəне 
Қазақстан Сенатының спикері Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан-БҰҰ ынтымақ-
тастығы мəселесін талқылады. Тараптар 

сондай-ақ Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесіне мүшелігі аясында Орталық 
Азиядағы жағдай туралы пікір алмасты. 

x Бішкекте өткен Еуразия үкіметаралық ке-
ңесі отырысы барысында Еуразиялық 
экономикалық одақтың үкімет басшыла-
ры мүше-мемлекеттер арасындағы сауда-
экономикалық ынтымақтастыққа, өзара 
сауданы кеңейтуге, аграрлық-өнеркəсіп-
тік кешен мен ауыл шаруашылық маши-
наларын жасауға ерекше назар аудара 
отырып, Одақ аясында одан əрі ықпалда-
су мəселелерін талқылады. 

x Əзірбайжан Қорғаныс министрлігі Ұлыб-
ританиямен əскери ынтымақтастық жос-
парына қол қойылғаны туралы хабарла-
ды. Бұл жоспарға Халықаралық əскери 
ынтымақтастық кеңсесінде өткен келіс-
сөздер нəтижесінде қол қойылды. Келіс-
сөздер барысында екі ел арасында қорға-
ныс саласындағы ынтымақтастықтың қа-
зіргі жағдайы мен ықтимал салалары, со-
ндай-ақ білім беру, оқыту жəне бейбітші-
лікті қолдау салаларындағы ынтымақтас-
тық мəселелері қарастырылды. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x АҚШ-тың Энергетикалық ақпарат басқар-
масының (EIA) болжамдарына сəйкес, Қа-
зақстан 2017 жылы тəулігіне 1,88 млн. 
баррель өндіретін болады. Сондай-ақ, ел 
2017 жылдың бірінші тоқсанында тəулігі-
не 1,9 млн. баррель өндіреді деп жоспар-
ланып отыр. Мұнай өндірісі 2017 жылдың 
екінші жəне үшінші тоқсандарында тиі-
сінше тəулігіне 1,84 млн. баррельді жəне 
1,88 млн. баррельді құрайды. Болжамдарға 
сəйкес, 2017 жылдың төртінші тоқсанында 
тəулігіне 1,91 млн. баррель мұнай шыға-
рылатын болады. 

x Əзербайжанның SOFAZ мемлекеттік мұ-
най қоры 2014-2016 жылдары «Оңтүстік 
газ дəлізі» жобасына 1,23 млрд. доллардан 
астам қаражат бөлінгені туралы хабарла-
ды. Сондай-ақ, 2016 жылы SOFAZ-дың 
Əзірбайжан Үкіметінің «Оңтүстік газ дəлі-
зіндегі» үлесін қаржыландыру үшін Эко-
номика министрлігіне 495,2 млн. доллар 
бөлгені атап өтілді. 

x Ресей мұнай компаниясы «Роснефть» Түр-
кияның «Демиөрен тобына» мұнай өнім-
дерін жеткізу көлемін ұлғайту жоспарлары 
туралы хабарлады. 2018-2020 жылдар ке-
зеңінде Түркияға 4,6 млн. тоннаға дейін 
мұнай өнімдері жеткізілетін болады деп 
мəлімдеді. 

x Əзірбайжан үкіметінің мəліметі бойынша, 
Əзірбайжан «SOCAR Түркия Эгей мұнай 
өңдеу зауыты» (STAR) мұнай кешенінің 
құрылысына елдің қатысуын қолдау үшін 
құрылған «SOCAR Түркия Ятырымның» 
жарғылық капиталын өсірді. Жарғылық 
капитал 27%-ға артып, 1,9 млрд. доллар-
дан 2,412 млрд. долларға дейін өсті. 

x Өзбекстанның мемлекеттік меншіктегі кө-
мір-кен компаниясы «Өзбеккөмір» 2017-
2021 жылдарға арналған Көмір саласын 
дамыту жəне жаңғырту жөніндегі мемле-
кеттік бағдарлама аясында жалпы 690,5 
млн. долларлық алты инвестициялық жо-
баны жүзеге асыру жоспарлары туралы 
жариялады. Елдегі жалпы көмір өндіру 
көлемі 2016 жылғы 3,87 млн. тоннадан 

2021 жылы 11,67 млн. тоннаға дейін өседі 
деп күтілуде. 

x Түрікменстан Президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов жəне Өзбекстан Прези-
денті Шавкат Мирзиеев Түрікменстанның 
Лебап облысында 1,750 метрлік теміржол 
көпірдің салтанатты ашылу рəсіміне қа-
тысты. Беріктігі жоғары құрылысты пай-
далану арқасында теміржол көпірі аса ау-
ыр жүк пойыздарының салмағына шыдай 
алады деп атап өтілді. 

x Анкараға ресми сапары барысында Өзбек-
стан Премьер-Министрінің орынбасары 
Рустам Азимов Түркия Президенті Режеп 
Тайып Ердоған жəне Түркия Премьер-
Министрі Бинали Йылдырыммен екі ел 
арасындағы экономикалық ынтымақтас-
тықты дамыту басымдықтарын талқыла-
ды. Сапар аясында Өзбекстан жəне Түркия 
1 млрд. доллардан астам сомалық бірқатар 
құжаттарға қол қойды. 

x Əзірбайжан Қаржы министрлігі 2017 жыл-
дың қаңтар айында елдің сыртқы мемле-
кеттік қарызы 6,913 млрд. долларды құра-
ды деп мəлімдеді. Бұл көрсеткіш елдің 
ЖІӨ-інің 20,4%-ын құрайды. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түрікменстан Сыртқы істер министрлігі 
жəне Халықаралық Қызыл Крест комите-
тінің (ХҚКК) Аймақтық өкілдігінің бас-
шысы Жан-Жером Касабьянка кездесуі 
барысында тараптар 2017 жыл үшін Тү-
рікменстан мен ХҚКК арасындағы ынты-
мақтастық жоспарына сəйкес серіктестікті 
əртараптандыру мəселелерін талқылады. 

x Ватиканның Қазақстандағы Өкілетті елші-
сі Фрэнсис Ассизи Чулликатт жəне Қазақ-
стан Республикасы Парламенті Сенаты-
ның Төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ара-
сындағы кездесу барысында тараптар Əл-
емдік жəне дəстүрлі діндер лидерлері съезі 
Хатшылығының 2018 жылы мамырда өте-
тін кездесуіне қатысты мəселелерді талқы-
лады. 

x Табиғат қорғау жөніндегі Өзбекстан мем-
лекеттік комитеті табиғи су қоймаларында 
балық ресурстарын ұтымды пайдалану 
мақсатында коммерциялық балық аулауға 
тыйым салды. Бұл тыйым 2017 жылы 10 
наурыз-31 мамыр күндері Əмудария мен 
Сырдария өзендерінде күшіне енетін бола-
ды деп атап өтілді. 

x Өзбекстан үкіметінің мəліметі бойынша, 
Тəжікстанға Əзірбайжаннан 60 тоннадан 
астам гуманитарлық көмек жеткізілді. Бұл 
көмек Тəжікстанның таулы аймақтарында 
қар көшкіндерінен туындаған табиғи апат-
тардың құрбандарына берілетін болады. 
Гуманитарлық көмек азық-түлік, дəрі-
дəрмек, құрылыс материалдары, көмір, 
жылы киім жəне бірінші қажеттіліктегі 
басқа да өнімдерді қамтиды. 

x Ташкенттегі Жапония елшілігі Жапон 
Үкіметінің Өзбекстанда сегіз əлеуметтік 
жобаны жүзеге асыру үшін 551,100 доллар 
көлемінде грант ұсынғанын мəлімдеді. Бұл 
қаражат медициналық жабдықтар мен бі-
лім беру жабдықтарын сатып алу үшін бө-
лінді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 
Нурбаев 

 
Meiramgul Issayeva 


