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ӘЗІРБАЙЖАН МЕН ЕУРОПА ОДАҒЫ АРАСЫНДАҒЫ САУДАНЫҢ 

АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫ 
 Жаһандық деңгейдегі басты саяси-
экономикалық акторлардың бірі ретінде 
Еуропалық Одақ (ЕО) көп векторлы 
ынтымақтастық пен серіктестікке негіз-
делген Әзірбайжанның сыртқы саяса-
тында ерекше рөл атқарады. Екі тарап 
арасындағы қарым-қатынастар 1991 
жылдан бастау алады. Бұл қатынастар 
1996 жылы қол қойылған және 1999 
жылдың шілдесінде күшіне енген ЕО-
Әзірбайжан Әріптестік және ынтымақ-
тастық туралы келісіміне (ӘЫК) негіз-
делген. Келісім қарым-қатынастардың 
құқықтық негізін айқындап, әскери са-
ладан басқа Әзірбайжан мен ЕО арасын-
дағы саяси-экономикалық ынтымақтас-
тықтың негізін қамтамасыз етеді. Келі-
сімге қол қойылғаннан бері ЕО Әзір-
байжанмен ынтымақтастық ауқымын 
біртіндеп кеңейтті. 2004 жылы ЕО кеңе-
сі ЕО және Еуропаның шығысы мен 
оңтүстігіндегі 16 көрші мемлекет ара-
сындағы саяси, экономикалық және 
қауіпсіздік қатынастарын қалыптасты-
ратын Еуропалық көршілік саясатына 
(ЕКС) Әзірбайжанның қосылуына қа-
тысты шешім қабылдады. 2006 жылы 
ЕКС-ның Әзірбайжанға арналған іс-
қимыл жоспары қабылданды. 2009 жы-
лы Әзірбайжан, Грузия, Армения, Ук-
раина, Беларусь және Молдова елдері-
мен екіжақты ынтымақтастықты нығай-
ту және ЕКС шеңберіндегі көпжақты 
ынтымақтастықты жалғастыру мақса-
тында ЕО «Шығыс әріптестігі» бағдар-
ламасын бастады. Осы бастама аясында 
терең және жан-жақты еркін сауда ай-
мақтары, визасыз саяхат, ЕО еңбек на-
рығына шығу, ЕО заңнамасы мен стан-
дарттарына бейімделу туралы түрлі 
келісімдерге қол қойылды. Бұдан басқа, 
2016 жылғы қарашада ЕО Кеңесі Еуро-
палық Комиссия мен Сыртқы істер және 
қауіпсіздік саясаты жөніндегі Жоғары 
өкілге Әзірбайжанмен ЕКС-ның орнына 
кешенді келісім бойынша келіссөздер 
жүргізу өкілеттігін берді. 
Әзірбайжан Мемлекеттік статистикалық 
комитетінің мәліметі бойынша, бүгінгі 
күні ЕО Әзірбайжанның негізгі сауда 
әріптестерінің бірі болып табылады. 
1999 жылы ЕО-ның Әзірбайжан сауда-
сындағы үлесі үштен бірге жетіп, сол 
жылдан бері тұрақты өсіп келеді. 2008 
жылы екі тарап арасындағы сауда көле-
мінің ең жоғары деңгейге жеткенін (ЕО-
ның үлесі 53,87% немесе 29,59 млрд. 

долларға жетті) атап өту маңызды. 2016 
жылы ЕО-ның Әзірбайжанның жалпы 
саудасындағы үлесі 34,93% (6,17 млрд. 
доллар) құрады. Сондай-ақ, ЕО-ның 
елдің жалпы экспортындағы үлесі 1999 
жылдан бастап 25%-дан жоғары болып, 
2016 жылы 43,22%-ға жетті. Бірақ Әзір-
байжанның Еуропаға экспорт көлемі 
азайды. Мәселен, 2014 жылы экспорт 
10,78 млрд. долларды құраса, 2015 жы-
лы 37,39%-ға азайып 6,75 млрд. доллар-
ға дейін төмендеді және 2016 жылы 
41,46%-ға азайып 3,95 млрд. долларға 
дейін төмендеді. Әзірбайжанның Еуроо-
дақтан импортына келетін болсақ, оның 
үлесі 2016 жылы 26,04%-ды немесе 2,22 
млрд. долларды құрады, бұл 2015 жыл-
мен салыстырғанда 24,50%-ға төмен. 
ЕО-ның Әзірбайжанның жалпы импор-
тындағы ең жоғары үлесінің (35,13% 
немесе 3,76 млрд. доллар) 2013 жылы 
тіркелгенін атап өту қажет. Жалпы ал-
ғанда, Әзірбайжанның жалпы экспор-
тында ЕО-ның үлесінің жоғары болуы, 
бірақ импорт деңгейінің салыстырмалы 
түрде төмен болуы Әзірбайжанның ЕО-
мен сауда балансында профицитке қол 
жеткізгенін білдіреді. 
2016 жылы елдің жалпы сауда профици-
ті 2,11 млрд. долларға жетті. Бұл көр-
сеткіштің 1,73 млрд. доллары ЕО-мен 
сауда балансының профициті болып 
табылады. Демек, елдің сауда профици-
тінің 81,99%-ы – Әзірбайжанда шыға-
рылған мұнай-газдың шамамен 30%-ын 
сатып алған ЕО-мен сауда жасаудың 
нәтижесі. Мысалы, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Халықаралық сауда статис-
тикасы деректеріне сәйкес, 2015 жылы 
минералды отын, жағармай материалда-
ры және оларға байланысты материал-
дар Әзірбайжанның ЕО-ға жалпы эк-
спорт көлемінің 96,95%-ын (5,95 млрд. 
доллар) құраса, 2014 жылы олардың 
үлесі 99,00% (11,45 млрд. доллар) бол-
ды. Минералды отын, жағармай мате-
риалдары және оларға байланысты ма-
териалдардан кейін екінші орында 2015 
жылы тек 0,99%-ды (60,77 млн. доллар) 
және 2014 жылы 0,26%-ды (29,80 млн. 
доллар) құраған химиялық заттар мен 
тиісті өнімдер келеді. Әзірбайжанның 
ЕО-ға экспортында үшінші орынды 
иемденген тауарлар – азық-түлік және 
тірі жануарлар 2015 жылы 0,84% (51,64 
млн. доллар) және 2014 жылы 0,35% 
(40,41 млн. доллар) болды. Ал Әзірбай-
жанның ЕО-дан импорты әлдеқайда 

әртараптандырылған. ЕО-дан жасалған 
импорттың ең үлкен үлесі 2015 жылы 
52,72% (1,55 млрд. доллар) және 2014 
жылы 41,82%-ды (1,30 млрд. доллар) 
құраған машиналар мен көлік техникасы 
болып табылады. 2015 және 2014 жыл-
дары көбінесе материалдар бойынша 
жіктелген өндіріс тауарлары екінші 
орында болып табылады және ЕО-дан 
жасалған импорттың жалпы көлемінің 
тиісінше 20,71%-ын (0,61 млрд. доллар) 
және 15,61%-ын (0,48 млрд. доллар) 
құрауда. Басқа тауарлар болса 10%-дан 
аз үлес құрайды. 
2016 жылы Италияның 1,89 млрд. дол-
лар (2015 жылы 2,84 млрд. доллар) тауар 
айналымымен ең ірі сауда әріптесі бол-
ғанын байқауға болады. Бұл көрсеткіш 
2016 жылы Әзірбайжан мен Еуроодақ 
арасындағы жалпы сауданың 30,65%-ын 
(2015 жылы 29,32%-ын) құраған бола-
тын. Италиядан кейін тиісінше 16,36% 
(1,01 млрд. доллар) және 10,43% (0,64 
млрд. доллар) үлесімен Германия және 
Франция екінші орында. Осылайша, 
Әзірбайжан осы үш елмен сауда балан-
сында айтарлықтай профицитке қол 
жеткізді (2016 жылы 1,78 млрд. доллар) 
және бұл Әзірбайжанның ЕО-ның бар-
лық елдерімен сауда балансындағы 
профициттен асып түседі. Екінші жағы-
нан, 2016 жылы Әзірбайжанның Эсто-
ния, Румыния, Латвия, Словения, Фин-
ляндия, Литва, Греция, Словакия, Да-
ния, Нидерланды, Болгария, Венгрия, 
Бельгия, Польша, Швеция және Ұлыб-
ритания сияқты елдермен сауда тапшы-
лығына ие. Алайда, осы елдердің Әзір-
байжанның жалпы саудасындағы үлесі 
1%-дан аз. 
Қорытындылай келе, ЕО Әзірбайжан-
ның маңызды серіктесі болғандықтан, 
Баку экономикалық қатынастарды одан 
әрі дамытуға үлкен мән береді. Алайда, 
мұнай және газ Әзірбайжан үшін ең ірі 
экспорттық өнім болғандықтан, елдің 
ЕО-мен саудасы көбінесе әлемдік мұнай 
бағасына тәуелді. Мәселен, 2014 жыл-
дың ортасынан бастап әлемдік мұнай 
бағасының күрт төмендеуіне байланыс-
ты екі тарап арасындағы тауар айналы-
мы 2014 жылғы 13,89 млрд. доллардан 
2016 жылы 6,17 млрд. долларға дейін 
төмендеді. Сондықтан мұнай бағасы 
ағымдағы төмен деңгейде қалатын бол-
са, жақын арада Әзірбайжан мен ЕО 
арасындағы тауар айналымы айтарлық-
тай арта қоймайды. 



 

 

 Мәскеуге ресми сапармен барған Бе-
ларусь Президенті Александр Лука-
шенко мен Ресей Президенті Влади-
мир Путин Одақ мемлекеттер шеңбе-
рінде екіжақты қарым-қатынастарды 
дамытудың болашағы туралы пікір ал-
масты. Екі ел президенттері Ресей жә-
не Беларусь Одақ мемлекеттерінің Тұ-
рақты комитетінің отырысына төраға-
лық етті және 2016 жылындағы екі ел 
арасындағы сауда-экономикалық ын-
тымақтастық нәтижелерін қорытын-
дылады. Тараптар машина жасау ке-
шенінің әлеуетін қорғау және агроө-
неркәсіп саласындағы ынтымақтас-
тыққа қатысты бірқатар келісімдерге 
қол қойды. Сондай-ақ, президенттер 
жоғары технологиялық, инновациялық 
және ақпараттық қоғам арасындағы 
аймақаралық ынтымақтастыққа бағыт-
талған IV Ресей және Беларусь аймақ-
тарының форумына қатысты. 

 Мәскеуге ресми сапармен барған 
Вьетнам Президенті Тран Дай Куанг 
мен ресейлік әріптесі Владимир Путин 
сауда, экономика, инвестиция, мәдени 
және гуманитарлық саладағы ынты-
мақтастықпен қатар, Еуразиялық эко-
номикалық одағы мен Вьетнам ара-
сындағы Еркін сауда келісімін жүзеге 
асыру туралы пікір алмасты. Кездесу 
барысында заңсыз ақшаны жылыстату 
және лаңкестікті қаржыландыруға 
байланысты құпия қаржылық ақпарат-
тармен алмасу, Вьетнамда ядролық 
ғылым және технология орталығын 
құру, 2017-2022 жылдар арасында ға-
рыш саласындағы ынтымақтастықты 
тереңдету және теміржол саласындағы 
ынтымақтастықты дамыту туралы ке-
лісімдерді қамтыған Бірлескен Декла-
рацияға, сондай-ақ басқа да кейбір ке-
лісімдерге қол қойылды. 

 Бакуге ресми сапары кезінде Польша 
Президенті Анджей Дуда мен Әзір-
байжан Президенті Ильхам Әлиев эко-
номикалық ынтымақтастықты нығай-
туды өзек етіп, екі ел де баса назар 
аударып отырған кең ауқымды мәсе-
лелер бойынша пікір алмасты. Сапар 
соңында тараптар Әзірбайжан мен 
Польша арасындағы стратегиялық 
әріптестік және экономикалық ынты-
мақтастық жол картасына қатысты 
бірлескен декларацияға қол қойды. 

 Ашхабадқа ресми сапармен барған 
Түркия Премьер-министрінің орынба-
сары Тугрул Түркеш пен Түрікменстан 
Сыртқы істер министрі Рашид Мере-
дов аймақаралық ынтымақтастыққа 
байланысты өзекті мәселелер бойынша 
пікір алмасты, сондай-ақ сауда, эконо-
микалық, мәдени және гуманитарлық 
салалардағы диалогты одан әрі дамыту 
туралы өзара мүдделілікті атап өтті.  

 ТМД-ға мүше мемлекеттердің ішкі 
істер министрлері кеңесінің Душанбе-
де өткен кездесуінде Армения, Әзір-
байжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғыз-
стан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан жә-
не Молдова Ішкі істер министрлері 
лаңкестік, экстремизм және заңсыз 
есірткі тасымалын қамтыған трансұлт-
тық ұйымдасқан қылмысқа қарсы кү-
рес мәселелері бойынша екіжақты ын-

тымақтастықты нығайту жөнінде өзара 
пікір алмасты. 

 Шанхай ынтымақтастық ұйымы 
(ШЫҰ) аясында Қытай мен Қырғыз-
стан шекара қызметі Қытайдың сол-
түстік батысындағы Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялық ауданына қарасты Қы-
зылсу Қырғыз автономиялық облы-
сында лаңкестікке қарсы бірлескен 
оқу-жаттығуларын өткізді. ШЫҰ-ға 
мүше барлық елдердің өкілдері бақы-
лаған бұл оқу-жаттығулар шекаралық 
аймақта лаңкестікті бақылау үшін бір-
лескен іс-қимыл қабілетін тестілеу 
мақсатында болып, Қырғызстаннан 
Қытайға қарулы лаңкестердің қару 
контрабандасы мысал етілді.  
 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Әзірбайжан Мемлекеттік мұнай ком-
паниясы SOCAR компанияның 2017 
жылы қаңтар айынан бастап шетелдегі 
жобаларға шамамен 4,49 миллиард 
доллар қаржы салғанын хабарлады. 
Компанияның инвестициясының 3,334 
миллиард долларды құрайтын ең үлкен 
үлесі Түркиядағы жобаларға тиесілі. 
Швейцария, Грузия және Украинадағы 
жобаларға тиісінше 414,5 млн доллар, 
386,9 млн доллар және 281,7 млн дол-
лар инвестиция салынған. 

 Өзбекстан мемлекеттік энергетикалық 
компаниясы «Өзбекэнерго» 2017 жы-
лы 15 шілдеден бастап электр энергия-
сының бағасын 1 кВтсағ.-на 191 сом-
нан 204.3 сомға жоғарылатуды (6,9%) 
жоспарлап отырғанын жариялады. Та-
рифтердің отын және энергия шикізат-
тарының бағасының өсіміне байланыс-
ты өзгертілетінін хабарлады. Өзбек-
стан электр энергиясының бағасын 
соңғы рет 2016 жылдың қазан айында 
өсірген болатын. 

 Түрікменстанның Көлік және комму-
никация салалары бойынша Үкімет 
басшысының орынбасары Дадебай 
Амангелдиев елдің Серахс-Сарахс 
(Түрікменстан-Иран) өткізу пунктінде-
гі Теджен өзенінен көліктердің өтуін 
қамтамасыз ететін көпір құрылысының 
аяқталғанын хабарлады. Ұзындығы 96 
метр және ені 15,1 метр болатын көпір 
күніне шамамен 2000 көлік өткізе ала-
ды. 

 Өзбекстан Президенті Шавкат Мир-
зиеев Халыққа қажетті азық-
түліктердің негізгі түрлерінің халыққа 
сенімді жолмен жеткізілуіне байла-
нысты шұғыл шаралар туралы қаулыға 
қол қойды. Осы қаулыға сәйкес, елде 
жұмыс орындарын дамыту мемлекет-
тік қоры құрылатын болды. Бұл қор 
өнеркәсіп, азық-түлік және ауыл ша-
руашылығы өнімдерін өндіру салала-
рындағы жобаларды іске асыруды 
қолдау мақсатында кәсіпорындардың 
несиелерге қолжетімділігін қамтама-
сыз етеді. 

 Әзірбайжан Парламенті мақұлдаған 
2017 жылғы Мемлекеттік бюджет ту-
ралы заңға енгізілетін түзетулер  бой-
ынша, межеленген мемлекеттік бюд-
жет кірісі 9.94 млрд. доллар деп баға-
ланды. Бұл көрсеткіш бірінші бекітіл-
ген сомадан 303 миллион долларға 
(3.1%) артық болып табылады. Шы-
ғындардың 10,64 млрд. доллар шама-

сында болатыны күтілуде. Бұл көрсет-
кіш алғашқы межеден 0,62 миллиард 
долларға (6,2%) артық. Бюджет тап-
шылығы 314 миллион долларға артып, 
0,70 млрд. доллар болады деп күтілуде.  
Бұл көрсеткіш 2017 жылғы Әзірбай-
жанның межеленген ЖІӨ-нің 1,8%-ын 
құрайды. 

 Ресей Премьер-министрі Дмитрий 
Медведев елдің бюджет тапшылығы 
2018 жылы шамамен 25,4 миллиард 
доллар, 2017 жылдың соңына 33,2 
млрд. долларды құрайтынын жарияла-
ды. 2016 жылы Ресейдің бюджет тап-
шылығы 50,8 млрд. доллар ретінде тір-
келген болатын. 
 

Қоғам және мәдениет 
 

 Тәжікстан зайырлы үкіметі мен Ислам 
күштерінің басшылығындағы оппози-
циялық топтардың коалициясы ара-
сында бес жылға жалғасқан  азаматтық 
соғысты аяқтатқан Тәжікстан бейбіт 
келісіміне қол қойылғанның 20 жыл-
дығын атап өтті. Ресми құттықтаулар 
ел астанасынан 25 шақырым шығысқа 
қарай орналасқан Вахдат қаласында 
өтті. 

 Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев қол қойған Әлеуметтік қауіп-
сіздікке байланысты мәселелерде кей-
бір заңдарға өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы заң бойынша, 
2017 жылы 1 шілдеден бастап Қазақ-
стан азаматтарының зейнетақылары 
мен жәрдемақылары ұлғайтылатын 
болады. Аталған заңда 2016 жылмен 
салыстырғанда 2017 жылы зейнетақы-
ны 20%-ға және бір реттік декреттік 
жәрдемақыны 20%-ға арттыру көздел-
ген. Сонымен қатар, 2017 жылдың 
шілдесінде елде міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі іске 
қосылып, жұмыс берушілер, жеке кә-
сіпкерлер және басқа да азаматтар 1%-
дық сақтандыру сыйлықақыларын тө-
лей бастады. Бұл көрсеткіш 2017 жылы 
2%, 2018 жылы 3%,  2019 жылы 4% 
және 2020 жылы 5%-ға дейін жыл 
сайын артады. 

 ЕҚЫҰ сарапшылары Қырғызстандағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
бағалау миссиясын өткізді. ЕҚЫҰ са-
рапшылары елдегі сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы саясат пен іс-қимыл жос-
парларын  дайындау, қабылдау және 
жүзеге асыру үшін жауапты мемлекет-
тік органдардың өкілдерімен қатар, 
бизнес және азаматтық қоғам өкілде-
рімен кездесті. 

 Ташкентке ресми сапармен барған 
Венгрия Сыртқы экономикалық бай-
ланыстар және сыртқы істер министрі 
Питер Сиярто мен Өзбекстанның Сыр-
тқы істер министрі Абдулазиз Камилов 
Ташкентте Венгрия елшілігінің ресми 
ашылу салтанатына және Венгрия мен 
Еуропалық Одақтың туын көтеру рәсі-
міне қатысты. Тараптар екі ел арасын-
дағы тығыз және өзара тиімді ынты-
мақтастықты нығайту мақсатында екі 
елдің қарым-қатынасы тұрғысынан 
Венгрия елшілігі белсенді рөл атқара-
тынын тілге тиек етті. 
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