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АҚШ-ТЫҢ ТРАНС-ТЫНЫҚ МҰХИТЫ ƏРІПТЕСТІГІНЕН ШЫҒУЫ: 
ҚЫТАЙ ҮШІН ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР 
Транс-Тынық мұхиты əріптестігі (ТТƏ) 
Австралия, Бруней-Даруссалам, Канада, 
Чили, Жапония, Малайзия, Мексика, 
Жаңа Зеландия, Перу, Сингапур, Аме-
рика Құрама Штаттары жəне Вьетнам 
елдері арасында сауда жəне инвестиция 
мүмкіндіктерін реттеу үшін жаңа нұс-
қаулар қалыптастыруға бағытталған 
Обама əкімшілігінің экономикалық бас-
тамаларының бірі болып табылады. Бұл 
елдер əлемдік ЖІӨ-нің 40%-дан аста-
мын құрайды. ТТƏ бірыңғай Тынық мұ-
хиты нарығын құрып, сауда тарифтерін 
төмендету жəне ортақ ережелерді белгі-
леу арқылы 12 елдің сауда жəне инвес-
тициялары үшін неғұрлым ыңғайлы ор-
таны қалыптастыруды көздейді. Бұл 
əріптестік АҚШ-тың бұрынғы Прези-
денті Барак Обаманың Азиядағы саяса-
тының негізгі тірегі болды. ТТƏ-нің құ-
рылуы арқылы Қытайдың жаһандық 
экономика ережелерін қалыптастыру қа-
білеті шектеліп, жұмысшылар мен қор-
шаған орта құқықтарын қорғау стан-
дарттары орнатылады жəне АҚШ-тың 
жаңа нарықтарға кіруіне мүмкіндік бе-
ріледі деп күтілген болатын. 2016 жылы 
4 ақпанда тараптар бүкіл мүше мемле-
кеттер ратификациялағаннан кейін кү-
шіне енетін ТТƏ-ні құру туралы келісім-
ге қол қойды. Алайда, 2017 жылы 23 
қаңтарда сайлау науқаны кезіндегі уəде-
лерден кейін АҚШ Президенті Дональд 
Трамп АҚШ-ты ТТƏ-ден шығару тура-
лы өкімге қол қойған болатын. АҚШ 
Конгресінің келісімді əлі ратификация-
ламағанына жəне АҚШ-тың ТТƏ-ден 
шығуының символдық маңызы болға-
нына қарамастан, Вашингтонның Тынық 
мұхиты сауда келісімінен бас тартуы 
Қытайдың ТТƏ-ге қосылуына қатысты 
кейбір даулар мен пікірталастар туғыз-
ды. 
Қытайдың негізінен «Аймақтық кешенді 
экономикалық əріптестік» (АКЭƏ) шең-
берінде экономикалық байланыстарды 
күшейтуге жəне сауданы арттыруға кө-
ңіл бөліп, ТТƏ-ге қатысу мəселесінде 
бейтарап қалғанын атап өткен жөн. 
АКЭƏ Оңтүстік-Шығыс Азия елдері 
қауымдастығының (АСЕАН) 10 мүшесін 
жəне АСЕАН-мен еркін сауда туралы 
келісім жасаған басқа алты серіктестікті 
(Қытай, Үндістан, Жапония, Оңтүстік 

Корея, Австралия жəне Жаңа Зеландия) 
қамтиды. Бұл мағынада АКЭƏ құра-
мында Қытай мен Үндістан қамтылма-
ған ТТƏ-ге балама ретінде қарастыры-
лады. Осылайша, Австралия Премьер-
министрі Малкольм Тернбулл тиісінше 
Жапония, Жаңа Зеландия жəне Синга-
пур Премьер-министрлері Синдзо Абэ, 
Билл Инглиш жəне Ли Сянь Лунгмен 
консультациялар жүргізгеннен кейін 
ТТƏ мүшелерінің Қытай мен басқа да 
Азия елдерін сауда келісіміне қосылуға 
ынталандыру мүмкіндігін қарастырып 
жатқанын атап өтті. 
30 жылдық жедел экономикалық өсу 
үдерісінен кейін Пекин инновациялық 
дамуды қамтамасыз ету, жасыл эконо-
миканы дамыту жəне ел экономикасын 
жаңғырту қажеттілігін сезінуде. Ұзақ 
мерзімді даму жоспары негізінен əлем-
дік экономикадағы бəсекеге қабілеттілі-
гін күшейтуге жəне ғаламдық геосаясат-
тағы саяси белсенділігін арттыруға ба-
ғытталған Қытайдың «Сыртқа ашылу 
стратегиясымен» тығыз байланысты. 
Оңтүстік-Шығыс Азия инвестициялық 
тартымдылығы жоғары, əрі нарықтары 
дамып келе жатқан ресурстарға бай ай-
мақ болғандықтан, Қытай «Бір белдеу, 
бір жол» бастамасы (БББЖ) үшін стра-
тегиялық маңызы бар аймаққа ерекше 
көңіл бөлуде. 2010 жылы АКЭƏ құрыл-
ғаннан бері АСЕАН Қытайдың ең ірі 
сауда əріптесіне айналды. Шын мəнінде, 
тараптар арасындағы сауда 1991 жылғы 
7,9 млрд. доллардан 2016 жылы 472 
млрд. долларға дейін өсті жəне жылдық 
көрсеткіш бойынша 18,5%-ға артты. 
2015 жылы тараптар 2020 жылға дейін 
жалпы екіжақты сауданы 1 трлн. дол-
ларға дейін арттыруды көздеп, еркін 
сауда туралы келісім аясында сауданы 
кеңейту мақсатында келісімге қол қой-
ды. 
2017 жылы қаңтарда өткен Давос Дү-
ниежүзілік экономикалық форумында 
Қытай Президенті Си Цзиньпин сыртқа 
ашылу арқылы сауда жəне инвестиция-
ларды ырықтандыру жəне жеңілдетуді 
ынталандыруға, сондай-ақ протекцио-
низм саясатынан бас тартуға шақырды. 
Бұл əрекет Қытайдың Транс-Тынық мұ-
хиты əріптестігінен шыққан АҚШ-тың 
орнын алуға дайындық белгісі ретінде  

түсіндірілді. Алайда, Қытайдың ТТƏ-ге 
қосылу мүмкіндігі тікелей АҚШ-Қытай 
қатынастарына байланысты. АҚШ Сау-
да өкілі кеңсесінің мəліметі бойынша, 
Қытай қазіргі уақытта АҚШ-тың ең ірі 
сауда əріптестері арасында бірінші 
орында тұр. 2016 жылы тауар саудасы 
578,6 млрд. долларды құрады. АҚШ-
Қытай саудасы əлемдік экономиканың 
40%-ын құрағандықтан əлемдік саудада-
ғы жетекші екі ел барған сайын бір-
бірімен өзара байланысты болуда. Екі 
тарапта ағымдағы саяси келіспеушілік-
терге қарамастан, экономикалық ынты-
мақтастықтың маңызы зор екенін мой-
ындайды. Бұл көзқарас Си Цзиньпиннің 
2017 жылы 7 сəуірдегі АҚШ-қа ресми 
сапары барысында расталды. Сондық-
тан, Вашингтонмен экономикалық əріп-
тестікке зиян келтірмеу Пекин үшін пай-
далы болмақ. Бірақ Қытайдың ТТƏ-ге 
қосылуы АҚШ пен Қытай арасында сау-
да соғыстары мен протекционизм саяса-
тына əкелу мүмкіндігі ескерілгенде Қы-
тайдың ТТƏ-ге қосылуға шешім қабыл-
дауы одан сайын күрделене түсуде. 
Сонымен қатар, мүше елдер Қытайдың 
ТТƏ-ге қосылуына əлі де ашық түрде 
қолдау көрсетпеді. Қытай бастаған ай-
мақтық сауда интеграциялық жобаның 
кейбір ТТƏ мүшелері үшін АҚШ-тың 
жетекшілігі кезіндегідей ыңғайлы бол-
мауына назар аударған жөн. Уақыты 
келгенде ТТƏ мүшелері Қытайдың 
Азия-Тынық мұхиты келісіміне қатысу 
мəселесі бойынша шешім қабылдайды. 
Алайда, тараптардың осы мəселе бой-
ынша ортақ пікірге келетініне қатысты 
ешқандай кепілдік жоқ. 
Қорытындылай келе, ТТƏ əділ ережелер 
қолдана отырып ашық сауда-саттық 
жүйесін кеңейтуге бағытталғандықтан, 
Қытайдың елдің саудасы мен инвести-
цияларын сыртқа ашуын талап ететін ке-
лісім стандарттарын орындауы қиынға 
соғады. Алайда Қытай ТТƏ-ге қосыла-
тын болса, Үндістан, Оңтүстік Корея 
жəне АСЕАН мүшелері үшін жаңа сауда 
тетігін құруға мүмкіндіктер жасайтын 
келісімнің мүшесі болу жəне Азияда 
көптеген елдер арасында байланысты 
нығайту неғұрлым тартымды болуы 
мүмкін.         



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Түрікменстан Президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов экономикалық қыл-
мыстарға қарсы күрес үшін мемлекет-
тік басқарма құру туралы жарлыққа 
қол қойды. Бұл құжатқа сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты қылмыстар-
ды анықтау, тергеу жəне алдын алу 
қызметін жетілдіру мақсатында қол 
қойылды деп атап өтілді. 

x Өзбекстан Парламенті бұдан бұрын 
Өзбекстан Президенті Шавкат Мир-
зиеевтің Ашхабадқа мемлекеттік сапа-
ры барысында Өзбекстан мен Түркі-
менстан президенттері қол қойған екі 
ел арасындағы стратегиялық əріптестік 
жөнінде келісімді ратификациялау ту-
ралы заң қабылдады. 

x Ашхабатқа ресми сапары барысында 
Үндістан Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі 
кеңесші орынбасары Арвинд Гупта 
жəне Түрікменстан Сыртқы істер ми-
нистрлігінің жоғары лауазымды тұлға-
лары көші-қон, аймақтық тұрақтылық 
пен қауіпсіздік, кибер-қауіпсіздік сала-
сындағы ынтымақтастық, есірткінің 
заңсыз айналымына жəне экстремиз-
мге қарсы күрес мəселелеріне назар 
аудара отырып, өзара қызығушылық 
білдіретін бірқатар мəселелер бойын-
ша пікір алмасты. 

x Астанаға ресми сапары барысында 
Түркия Премьер-министрінің орынба-
сары Тугрул Түркеш жəне Қазақстан 
Премьер-министрі Бақытжан Сағын-
таев сауда, экономика жəне инвести-
ция салаларында елдер арасындағы 
ынтымақтастықты одан əрі дамыту мə-
селесін талқылады. Атап айтқанда, Қа-
зақстанда Түркиямен бірлескен индус-
триалдық аймақтарды құруды жалғас-
тыру, Түркияға қазақстандық астықты 
жеткізу, транзиттік көлік дəліздерін 
кеңейту жəне жетілдіру, сондай-ақ тү-
рік инвесторларының Қазақстанның 
туризм инфрақұрылымын дамытуға 
қатысуы мəселелері талқыланды. 

x Өзбекстан Сыртқы істер министрлігі 
Қырғызстанның Джалал-Абад қала-
сында Өзбекстан-Қырғызстан шекара-
сын делимитациялау жəне демарка-
циялау мəселелері талқыланды деп ха-
барлады. Келіссөздер барысында екі 
елдің үкіметтік делегациялары Өзбек-
стан-Қырғызстан шекара бағыттары 
бойынша далалық деректер талдауын 
өткізді. Сонымен қатар, делегациялар 
өзбек-қырғыз шекарасын делимита-
циялау туралы аралық келісім дайын-
дау мəселелерін қарады. 

x Ресей Орталық əскери округі қолбас-
шысының көмекшісі, полковник Ярос-
лав Рощупкин елдің «Искандер-М» 
тактикалық баллистикалық зымыран 
жүйелерін алғаш рет елден тыс жерде 
Тəжікстандағы əскери жаттығулар ке-
зінде пайдаланғанын жариялады. Бұл 
жаттығулар Тəжікстан Ұлттық қауіп-
сіздік жөніндегі мемлекеттік комитет-
тің басшылығымен өтті деп атап өтіл-
ді. 

x Ресей Каспий флотилиясы Артқы шта-
бының бастығы, адмирал Николай 

Якубовскийдің айтуынша, елдің Кас-
пий флотилиясы Каспий теңізінде лаң-
кестікке қарсы жаттығулар өткізді. 
Жаттығуларға 200 əскердің қатысқа-
нын жəне 10-нан астам əскери жаб-
дықтың қолданылғанын мəлімдеді.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түрікменстанның «Түрікменгаз» мем-
лекеттік энергетикалық компаниясы 
төрағасының орынбасары Мират Ар-
чаев елдің Қытайға газ экспортын 2016 
жылғы 35 млрд. текше метрден 2017 
жылы 38 млрд. текше метрге дейін 
арттыру жоспарлары туралы хабарла-
ды. Сонымен қатар, газ дауын ретте-
геннен кейін Түркіменстанның 2016 
жылғыдай осы жылы да Иранға 7 
млрд. текше метр газ жеткізуді жос-
парлап отырғаны атап өтілді. 

x Иран Мұнай министрі Биян Занган 
Ресейдің «Газпром» мемлекеттік энер-
гетикалық компаниясымен Farzad B 
газ кен орнын игеру жөніндегі бастап-
қы келісімге қол қойылғаны туралы 
жариялады. Farzad B 30 жылдық өнді-
ріс өмірімен 350 млрд. текше метр газ 
қамтиды деп бағаланады. 

x 2017 жылғы 24-ші Халықаралық Кас-
пий мұнай-газ көрмесі мен конферен-
циясына қатысу үшін Бакуге жасаған 
сапары барысында Өзбекстанның «Өз-
бекмұнайгаз» мемлекеттік мұнай ком-
паниясының Басқарма төрағасы Əлі-
шер Сұлтанов жəне Əзірбайжанның 
SOCAR мемлекеттік мұнай компания-
сының төрағасы Ровнаг Абдуллаев 
Əзірбайжан-Өзбекстан энергетикалық 
ынтымақтастығын одан əрі нығайту 
үшін өзара түсіністік туралы меморан-
думға қол қойды. 

x Тəжікстан Қаржы министрі Абдусалом 
Курбониен жəне Дүниежүзілік банктің 
Тəжікстандағы төрағасы Ян-Питер Ол-
терс Нүрек су электр станциясын 
(СЭС) оңалту үшін 225,7 млн. доллар-
лық несие туралы келісімге қол қойды. 
Жобалық қуаттылығы 3,000 МВт-тан 
асатын Нүрек СЭС-ы Тəжікстан энер-
гетикалық жүйесінің негізгі активі бо-
лып табылады жəне елдің жалпы жыл-
дық электр сұранысының шамамен 
70%-ын құрайды. 

x Қазақстанның «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық темір жол компаниясы 2017 
жылы маусымда Қытай-Қазақстан-
Түрікменстан-Иран бағыты бойынша 
тағы бір контейнерлік пойыз іске қо-
сылады деп хабарлады. Бұл шешім Қа-
зақстан жəне Иран темір жол əкімші-
ліктері, Түркіменстан темір жол көлігі 
министрлігі мен Қытай Көлік жəне 
коммуникация қауымдастығының Ха-
лықаралық контейнерлік пойыздарды 
үйлестіру орталығы өкілдерінің кезде-
суінен кейін қабылданды. Қытай-Иран 
арасындағы контейнерлік пойыздар 
2017 жылдың соңына қарай тұрақты 
негізде жұмыс істейтін болады деп 
жоспарланып отыр. 

x 21-ші Петербург халықаралық эконо-
микалық форумы аясында өткен оты-
рыстарда Ресей жəне Үндістан Ресей-
дің бөлген 4,2 млрд. долларлық несие-
сіне салынатын Куданкулам АЭС-

ында екі блок құру жөніндегі негізде-
мелік келісімге қол қойды. Сонымен 
қатар, тараптар Нагпур жəне Секунде-
рабад арасында жоғары жылдамдықта-
ғы байланыс үшін техникалық-
экономикалық негіздеме туралы келі-
сімге жəне Ресейдің «АЛРОСА» ак-
ционерлік қоғамы мен Үндістанның 
Асыл тастар жəне зергерлік бұйымдар 
экспортын ынталандыру кеңесі ара-
сында ӨТМ-ге қол қойды. 

x Азия даму банкі (АДБ) Өзбекстандағы 
тоғыз аймақта 29,000 жаңа қолжетімді 
тұрғын үй құрылысын қолдау үшін 500 
млн. доллар көлемінде несие бөлуді 
мақұлдағанын жариялады. АДБ инвес-
тицияның өзбек экономикасында 
220,000 жұмыс орнын қалыптастыра-
тынын күтуде. 

x Түрікменстан Экономика жəне қаржы 
Премьер-министрінің орынбасары Ба-
шим Ходжамамедов 2017 жылы қаң-
тар-мамыр айларында елдің ЖІӨ өсу 
қарқыны 6,3%-ға жетті деп атап өтті. 
Көлік жəне коммуникация саласында 
жəне саудада өсу қарқыны 10,8%-ды 
жəне 9,5%-ды құраса, құрылыс жəне 
ауыл шаруашылығында өсу қарқыны 
тиісінше 4,1%-ға жəне 3,6%-ға жетті 
деп хабарлады. 

x Əзірбайжан Орталық банкі елдің ва-
люта қорлары 2017 жылы мамырда 
2016 жылдың мамыр айымен салыс-
тырғанда 541,1 млн. долларға (12.63%) 
өсіп, 4,825.4 млн. долларға дейін ар-
тқанын айтты. Сондай-ақ, қорлар 2016 
жылы 2015 жылмен салыстырғанда 1 
млрд. доллардан астамға төмендеді деп 
атап өтілді. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Экономика жəне бейбітшілік институ-
ты жариялаған 2017 жылғы Ғаламдық 
бейбітшілік индексіне сəйкес, Орталық 
Азия елдерінің көпшілігі индекстегі 
орындарын жақсартты. Мысалы, Қа-
зақстан жəне Өзбекстан 72-ші (75-тен) 
жəне 101-ші (109-дан) орындарға дейін 
көтерілсе, Қырғызстан жəне Тəжікстан 
тиісінше 111-ші (123-тен) жəне 118-ші 
(122-ден) орындарға жайғасты. Тек 
Түркіменстанның ғана жағдайы на-
шарлады (106-тан 119-ға). Сирия бе-
сінші жыл бойы əлемдегі ең бейбіт 
емес ел болып табылады. Жаңа Зелан-
дия, Португалия, Австрия жəне Дания 
ең бейбіт елдер болып анықталды.  

x Ресейдің Жер бетіндегі ғарыш инфра-
құрылым нысандарын пайдалану орта-
лығының бас директоры Рано Джурае-
ва «Союз-2» зымыран-тасығышын ұш-
ыруға инфрақұрылым құру үшін ре-
сейлік Қиыр Шығыстағы «Восточный» 
ғарыш айлағының алғашқы кезегінің 
құрылысы 2018 жылы аяқталады деп 
жариялады. 

x Əзірбайжан Сыртқы істер министрлі-
гінің мəліметі бойынша, елде Перу 
Елшілігі жұмыс істей бастады. Перу 
елшілігінің Уақытша сенімді өкілі бо-
лып жаңадан тағайындалған Луис Чанг 
Болдрини қызмет барысында екі ел 
арасындағы екі жақты ынтымақтас-
тықты дамытуға барынша күш салаты-
нын мəлім етті. 
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