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ҚЫТАЙ-ЕУРОПА ТЕМІРЖОЛ ЖЕЛІСІНДЕГІ СОҢҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРДІ 

ТАЛДАУ 
Қытай мен Еуропа елдерін теміржол арқылы 
бір-біріне байланыстыратын Қытай-Еуропа 
теміржол желісі (China-Europe Railway 
Express), Қытай теміржолы корпорациясы 
(CR) тарапынан іске қосылған халықаралық 
теміржол тасымалы болып табылады. Қытай 
мен Еуропа елдерінің арасындағы күн санап 
артып келе жатқан тауар айналымының жыл-
дам, жоғары сапалы және қолайлы тәсілдер-
мен тасымалдануына үлкен мүмкіндіктер жа-
ратқан Қытай-Еуропа теміржол желісі, Қытай 
тұрғысынан алғанда Еуропаға ұласатын бала-
ма сауда жолы болып отыр. Сондықтан, бұл 
тасымал желісі, Қытай мен Еуропа арасында-
ғы сауда-экономикалық қарым-қатынастарды 
арттырып қана қалмастан, көптеген елдермен 
тығыз байланысып жатқан «Бір белдеу, бір 
жол» жобасының дамуына да елеулі үлес 
қосуда. 
Жаңа Еуразия құрлық көпірі мен Сібір темір-
жолын негізделген Қытай-Еуропа теміржол 
желісі қазіргі таңда Батыс, Орталық және 
Шығыс қатарлы үш ірі теміржол тасымал дә-
ліздері арқылы жұмыс істейді: 1) Батыс дәлізі 
екі бағыттан тұрады. Біріншісі, Шыңжаң Ұй-
ғыр автономиялық районының (ШҰАР) Ала-
тау (және Қорғас) шекара өткелінен өтіп, Қа-
зақстан арқылы Ресейдің Сібір теміржолына 
қосылып, одан ары Беларусь, Польша, Герма-
ния және басқа да Еуропа елдеріне ұласады. 
Екіншісі, ШҰАР-дың Қорғас (және Алатау) 
шекара өткелінен өтіп, Қазақстан, Түрікмен-
стан, Иран және Түркия арқылы Еуропа елде-
ріне (немесе Қазақстан мен Каспий теңізі ар-
қылы Әзірбайжан, Грузия, Болгария және 
басқа да Еуропа елдеріне) жалғасады. 2) Ор-
талық дәліз: Ішкі Моңғолия автономиялық 
районының (ІМАР) Еренхот шекара өткелінен 
өтіп, Моңғолия арқылы Ресейдің Сібір темір-
жолына және одан ары Еуропа елдеріне жете-
ді. 3) Шығыс дәліз: ІМАР-дың Маньчжурия 
(және Хэйлунцзяндағы Суйфэньхэ) шекара 
өткелінен өтіп, Моңғолия арқылы Ресейдің 
Сібір теміржолына және одан ары Еуропа ел-
деріне қосылады. 
2011 жылдың наурыз айында Қытайдың Чун-
цин қаласынан шығып Германияның Дуйс-
бург қаласына жеткен алғашқы жүк пойызы 
арқылы басталған (YuXinOu Railway) Қытай-
Еуропа теміржол желісі, қазіргі уақытта Қы-
тайдың 28 қаласы мен Еуропадағы 11 елдің 27 
қаласы арасында қызмет көрсетеді. Қытай-
Еуропа темір жол желісі қызметке кіріскен 
2011 жылы Қытайдан Еуропаға барған пойыз 
сапары 17 ғана болса, 2012 жылы 42 және 
2013 жылы 80 пойыз сапары іске асырылды. 
2014 жылы Қытай-Еуропа теміржол желісі 
тұрғысынан маңызды кезең болып табылады. 
Мысалы, 2014 жылы Қытай-Еуропа теміржол 
желісі арқылы жүзеге асқан пойыз сапары 
308-ден ааты. Бұл көрсеткіш 2013 жылдың 
деңгейімен салыстырғанда 285%-ға артты. Ал 
2015 жылы аталмыш пойыз сапары 815-ке же-
тіп, 2014 жылмен салыстырғанда 165%-ға жо-
ғарылады. 

Қытай-Еуропа теміржол желісінде 2014 жыл-
дан бастап елеулі табыстардың жарыққа шы-
ғуы Қытай үкіметі ортаға қойған стратегия-
лық шешімдермен тікелей байланысты екенін 
айтуға болады. Себебі Қытай билігінің 2013 
жылы жолға қойған «Бір белдеу, бір жол» 
бастамасының барған сайын дамуымен бірге,  
Қытайдың «Бір белдеу, аталған бастамаға қа-
тысты елдермен болған сауда-экономикалық 
қарым-қатынастарының тез қарқынмен артуы, 
анағұрлым тиімді және іркіліссіз тасымал қы-
зметтеріне деген қажеттілікті де арттыра тү-
сті. 
Осыған байланысты, ресми Пекин Қытай-
Еуропа теміржол желісінің дамуына айырық-
ша мән берді. Мысалы, 2014 жылдың наурыз 
айында ҚХР төрағасы Си Цзиньпин Еуропа 
одағына (ЕО) жасаған алғашқы сапары кезін-
де Қытай-ЕО арасындағы сауда қатынастарын 
нығайту арқылы екіжақты сауда көлемін 1 
трлн долларға жеткізу мақсатты жариялаған 
еді. 2013 жылы бұл көрсеткіш 559,1 млрд. 
долларды құраған болатын. Аталмыш сапар 
барысында, Си, Германияның жоғары лауа-
зымды тұлғаларымен бірге Дуйсбург қала-
сында Қытайдан келген YuXinOu жүк пой-
ызын қарсы алу рәсіміне қатысты.  Сонымен 
қатар, 2014 жылы қыркүйек айында Қытай 
басшысы Си, Испания премьер-министрі 
Мариáно Рахóймен кездесу кезінде,Қытайдың 
Иу қаласы мен Испания астанасы Мадрид 
арасында жүк пойызын іске қосу талабын біл-
дірді. Сондай-ақ, Қытай-Еуропа теміржол же-
лісіне қатыста қарарлар да 2014 жылы қабыл-
данған болатын. Мысалы, 2014 жылы 14 та-
мызда Чунцинда өткен «I Қытай-Еуропа те-
міржол желісін үйлестіру жиналысында» 
Қытай-Еуропа теміржол желісі үйлестіру ко-
митетін құру туралы шешім қабылданды.2014 
жылы 16 желтоқсан Чжэнчжоуға «II Қытай-
Еуропа теміржол желісін үйлестіру жиналы-
сы» ұйымдастырылды. 
Енді бір жағынан, Қытай-Еуропа теміржол 
желісі тұрғысынан маңызды транзиттік рөл 
атқаратын Қазақстан мен Қытай арасындағы 
логистикалық ынтымақтастық та, Қытай-
Еуропа теміржол желісінің қарқынды дамуы-
на елеулі үлес қосты. Бұл тұрғыда, әсіресе 
2011 жылы 2 желтоқсанда «Қорғас» шекара 
маңы ынтымақтастық халықаралық орталы-
ғы» арқылы Қытай мен Қазақстан теміржо-
лының іске қосылуы және 2012 жылы Қазақ-
станның «Қорғас - Шығыс қақпасы» арнайы 
экономикалық аймағында логистикалық ор-
талықтың құрыла бастауын маңызды оқиға-
лар ретінде қарастыруға болады. 2014 жылы 
ақпан айында Қазақстан мен Қытай арасында 
«Қазақстан-Қытай Ляньюньган логистикалық 
ынтымақтастық орталығы» туралы келісімге 
қол қойылды. Сондай-ақ, 2014 жылы Қазақ-
стан темір жолы (ҚТЖ) Жетіген-Қорғос және 
Бейнеу-Жезқазған теміржол жобаларын іске 
қосып, Қорғастан Каспий жағалауында Ақтау 
портына дейінгі тасымал желісін байланыс-
тырды. Қытай мен Еуропа арасындағы жүк 

пойызының көпшілігі Қазақстан аумағы ар-
қылы өтетінін ескергенде, Қазақстан-Қытай 
логистикалық ынтымақтастығының артуы, 
Қытай-Еуропа теміржол желісінің дамуы тұр-
ғысынан ерекше маңызға ие екенін атап өткен 
жөн. Мысалы, қазіргі таңда Қытай-Еуропа те-
міржол желісі арқылы тасымалданатын жал-
пы жүктердің 70%-дан астамы Алату шекара 
өткелінен Қазақстан арқылы Германияға 
ұласатын YuXinOu жүк пойызы арқылы іске 
асырылуда. 
2016 жылы қазан айында Қытайдың Ұлттық 
Даму және реформалар жөніндегі комиссиясы 
2016-2020 жылдарға арналған «Қытай-Еуропа 
теміржол желісін дамыту жоспарын» жария-
лады. Жоспарға сәйкес, 2020 жылға қарай 
Қытай-Еуропа теміржол желісі шеңберінде 
пойыз сапарларының санын 5000-ға жеткізу 
жоспарлануда. Қытай-Еуропа теміржол желісі 
аясында, 2011 жылдан қазірге дейін жалпы 
4000 пойыз сапары жүзеге асырылды. Ал 
2016 жылы аталмыш пойыз сапарларының са-
нын 1702 болып, 2015 жылмен салыстырғанда 
109%-ға артты. Мұның ішінде Еуропадан Қы-
тайға келген жүк поездарының саны 572 бо-
лып, 2015 жылмен салыстырғанда 116%-ға 
өсті. 2017 жылдың бірінші тоқсанында атал-
ған пойыз сапарларының саны 593 болып, өт-
кен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 
175%-ға жоғарылады. Аталған кезеңде, поезд 
Еуропадан Қытайға келген пойыз сапарлары-
ның саны 198-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас 
кезеңімен салыстырғанда 187%-ға көбейді. 
2016 жылы Қытай-Еуропа теміржол желісі ар-
қылы тасымалданған контейнерлердің саны 
104,5 мың болса, ҚТЖ 2020 жылы бұл көр-
сеткішті 800 мыңға жеткізуді жоспарлауда. 
Сонымен қатар, 2017 жылы Қытай-Еуропа те-
міржол желісі арқылы тасымалданатын жүк 
көлемін 2016 жылдағыдан екі есеге арттыру 
жоспарланып отыр. 
2017 жылы 20 сәуірде, Қытай, Беларусь, Ге-
рмания, Қазақстан, Монғолия, Польша және 
Ресей арасында «Қытай-Еуропа теміржол же-
лісі бойынша ынтымақтастықты тереңдету ке-
лісіміне» қол қойылды. Келісім бойынша, 
аталмыш жүк поездарының сыны мен жыл-
дамдығын арттырумен қатар, көлік қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету үшін ақпарат алмасуды 
жүзеге асыру және жүк поездары үшін кеден-
дік ресімдеуді жеңілдету қарастырылды. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда, аталған келісім 
Қытай-Еуропа теміржол желісі аясындағы 
пойыз сапарларының санын арттырып қана 
қалмастан, Қытай-Еуропа теміржол желісінің 
бойындағы елдердің экономикасына да үлес 
қосатын болады. Соңғы бірнеше жыл ішіндегі 
дамуы арқасында Қытай мен Еуропа елдері 
арасындағы жүк тасымалының 70%-ына ие 
болып, «Бір белдеу, бір жол» шеңберіндегі 
негізгі ынтымақтастық жобалардың біріне ай-
налған Қытай-Еуропа теміржол желісі, алдағы 
уақытта тіпті үлкен табыстарға қол жеткізуі 

мүмкін.        



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

 

 

 Бакуге ресми сапары барысында Мол-

дова Президенті Игорь Додон және 

оның әзірбайжандық әріптесі Ильхам 
Әлиев сауда-экономикалық ынтымақ-

тастыққа назар аудара отырып, өзара 
қызығушылық тудыратын мәселелерді 

қарастырды. Тараптар сондай-ақ, гу-
манитарлық ынтымақтастықты нығай-

ту және аймақаралық қатынастарды 
дамыту перспективаларын талқылады. 

 Мәскеуге ресми сапары барысында 
Қырғызстан Президенті Алмазбек 

Атамбаев және оның ресейлік әріптесі 
Владимир Путин екіжақты қарым-қа-

тынастардың өзекті мәселелері мен қа-
зіргі аймақтық және халықаралық мә-

селелерді талқылады. Кездесудің қо-

рытындысы бойынша Альянс және 
стратегиялық әріптестікті нығайту ту-

ралы декларацияға, қаржы, картогра-
фия және кеден салаларындағы ынты-

мақтастық туралы меморандумдарға, 
оба туралы эпидемиологиялық са-

лауаттылықты қамтамасыз ету бойын-
ша ынтымақтастық, көші-қон органда-

ры өкілдіктерінің құқықтық мәртебесі, 
әскери-техникалық ынтымақтастықты 

дамыту туралы келісімдерге қол қой-
ылды. 

 Мәскеуге ресми сапары барысында 
Бразилия Президенті Мишель Тэмер 

және Ресей Президенті Владимир Пу-
тин қорғаныс саласындағы және өзара 

мүдделі басқа да салалардағы ынты-
мақтастыққа назар аудара отырып, екі 

ел арасындағы стратегиялық сыртқы 

саяси диалогты нығайту бойынша пі-
кір алмасты. 

 Әзірбайжан Қорғаныс министрлігі ел-
дің Қарулы Күштері кең ауқымды оқу-

жаттығуларында жауынгерлік атыс ке-
зеңін өткізді деп мәлімдеді. Бұл кезең-

де артиллерия, әуе қорғанысы күштері, 
авиация, сондай-ақ басқа күштер мен 

құрылымдар қару-жарақ пен әскери 
техниканы қолдана отырып, жауын-

герлік дайындық міндеттерін орында-
ды.  

 Мәскеуге ресми сапары барысында 

Үндістан қорғаныс министрі Арун 
Джэйтлей және оның ресейлік әріптесі 

Сергей Шойгу екіжақты ынтымақтас-
тықты дамытуға арналған Жол карта-

сына қол қойды. Бұл Жол картасы екі 
елдің қарулы күштерінің жауынгерлік 

дайындығын күшейту және түрлі қор-
ғаныс саласындағы мәселелер бойын-

ша тәжірибе алмасу үшін жасалды.  
 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Әзірбайжан мемлекеттік мұнай компа-
ниясы SOCAR 2017 жылдың қаңтар-

мамыр айларында елдің теңіздегі және 
құрлықтағы кен орындарында 3,1 млн. 

тон-на мұнай өндіргенін мәлімдеді. 

Бұл көрсеткіш 2016 жылдың осындай 
кезеңінде 3,16 млн. тонна болды. Сон-

дай-ақ, 2016 жылы мұнай өндірісі 
41,03 млн. тоннаға жетіп, 2015 жылы 

бұл көрсеткіштің 41,58 млн. тоннаны 
құрағанын атап өтті. 

 Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрі Қанат Бозымбаев Энергетика 
министрлігі, Инвестициялар және даму 

министрлігі Геология және жер қой-
науын пайдалану комитеті және Еура-

зия жобасының әлеуетті қатысушыла-
ры болып табылатын мүдделі компа-

ниялар тобы өзара түсіністік туралы 
меморандумға қол қойды деп мәлімде-

ді. Меморандумға қол қойған компа-
ниялар арасында «ҚМГ Еуразия» 

ЖШС, Аджип Каспий Б.В., «RN-
Exploration» ЖШС, CNPC International 

Ltd, SOСAR және NEOS Geosolutions 
болды. Құжат Каспий маңы ойпаты-

ның геологиялық барлауына бағыттал-
ған консорциум құру принциптерін 

анықтайды. 

 Өзбекстан Республикасының Прези-

денті Шавкат Мирзияев коммерциялық 

банктердің капиталдандыру деңгейін 
ұстап тұруға, банк жүйесінің қаржы-

лық тұрақтылығын арттыруға және ин-
вестициялық жобалар мен кәсіпкерлік-

ті қаржыландыруға қатысу деңгейін 
кеңейтуге бағытталған қаулыға қол 

қойды. Қаулыға сәйкес, 2017 жылы 
Өзбекстанның Қайта құру және даму 

мемлекеттік қоры елдің коммерциялық 
банктерінің жарғылық капиталындағы 

мемлекеттік үлесті ұлғайту үшін 500 
млн. доллар бөледі. 

 Ресейлік КамАЗ компаниясының бас 

атқарушы директоры Сергей Когогин-
нің айтуынша, компания бірінші ке-

зеңде Сенегалда құрастыру зауытының 
құрылысына 50 млн. евро инвестиция-

лауды жоспарлап отыр. Компания құ-
растыру зауытының құрылысын жоба-

лауды бастады. 

 Тәжікстанға ресми сапары барысында 

Өзбекстанның Вице-премьері Улугбек 
Розыкулов және оның тәжікстандық 

әріптесі Давлатали Саид екі ел ара-
сындағы сауда-экономикалық қаты-

настарды талқылады. 2017 жылдың 
қаңтар-мамыр айларында өзбек-тәжік 

саудасы 70 млн. долларға жетті, бұл 
көрсеткіш 2016 жылғы екіжақты сауда 

айналымының жалпы көлемінен асып 
түсті. Екі ел арасындағы тауар айна-

лымы 2016 жылы 69 млн. долларды құ-

рады, бұл 2015 жылға қарағанда 6 есе 
көп. 

 Еуропалық Қайта құру және даму бан-
кі (ЕҚДБ) Қызыл алтын кенішін игеру 

үшін «Бақыршық тау-кен өндірісі» же-
ке тау-кен компаниясына 140 млн. 

долларлық несие беру арқылы Қазақ-
станның энергетикалық және өндіруші 

салаларына экономикалық ықпалдас-
тыруды ынталандыру бойынша күш-

жігерлерін тереңдете түсу жоспарлары 
туралы жариялады. «Қызыл» жобасы – 

ЕҚҚДБ энергетика және табиғи ресур-
старға арналған жобаларға 1 млрд. 

доллар бөлген Қазақстандағы энерге-
тика мен кен өндіру салаларына эко-

номикалық ықпалдастыруды ынталан-

дыру бойынша жаңа ЕҚДБ кешенді тә-
сілі шеңберінде қол қойылған екінші 

жоба. 

 Әзірбайжан Орталық банкі (ӘОБ) Банк 

Басқармасының шешімімен өтімділік 
операциялары бойынша пайыздық дә-

ліздің төменгі шегі 12%-дан 10%-ға 
дейін өзгергенін хабарлады. ӘОБ есе-

біне сәйкес, дисконттау мөлшерлемесі 
мен пайыздық мөлшерлеме дәлізінің 

жоғарғы шегі өзгеріссіз қалды. 
  

Қоғам және мәдениет 
 

 Әзірбайжан Сыртқы істер министрлігі 

аштық қатеріне тап болған төрт елге 
қаржылық көмек көрсетілгенін хабар-

лады. Есепке сәйкес, Сомали, Йемен, 
Оңтүстік Судан және Нигерияның сол-

түстік-шығысындағы адамдар үшін Бі-
ріккен Ұлттар Ұйымы арқылы 50,000 

доллар көлеміндегі қаржылай көмек 
берілді. 

 Өзбекстан Республикасының Прези-

денті Шавкат Мирзияев Орталық 
Азияда экологиялық оңалту жөніндегі 

операцияларды жүргізу туралы ЕҚДБ-
мен жасалған келісімді бекітті. Келі-

сімде кеңестік кезеңде уранды өндіру 
және байыту нәтижесінде зардап шек-

кен қоршаған ортаны қалпына келтіру 
мақсатында ЕҚДБ пен Өзбекстан ара-

сында ынтымақтастық орнату көздел-
ген. 

 Қазақстан үкіметі Астана халықаралық 
әуежайына «Нұрсұлтан Назарбаев ха-

лықаралық әуежайы» атауын беру ту-
ралы шешім қабылдады. Аталған қау-

лы алғашқы ресми жарияланған күні-

нен бастап күшіне енеді. 

 Астанадағы Тәуелсіздік сарайында 

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаевтың қаты-

суымен Қазақтардың V Дүниежүзілік 
құрылтайы өтті. Іс-шараға әлемнің 39 

елінен 800-ден астам делегат пен қонақ 
қатысты. Делегаттар мен қонақтардың 

80%-дан астамы Құрылтайға бірінші 
рет қатысты. 

 Дүниежүзілік Банк Дүниежүзілік Бан-
ктің «Ауылдық елді мекендерді тұрақ-

ты ауыз сумен қамтамасыз ету және 

санитарияны дамыту» жобасы шеңбе-
рінде Қырғызстанның 52 ауылында тұ-

ратын 100 мыңнан астам адамға сапа-
лы су және санитария қызметтеріне 

қолжетімділікті жақсарту үшін 36 млн. 
долларлық қосымша қаржы беруді 

жоспарлағанын мәлімдеді. Бұл сома-
ның 16,2 млн. доллары грант, 19,8 млн. 

доллары жеңілдікті несие болып табы-
латынын атап өтті. 
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