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«БІР БЕЛДЕУ – БІР ЖОЛ» АТТЫ ҚЫТАЙ БАСТАМАСЫ ЖОБАСЫНЫҢ 
ҚАЗІРГІ АХУАЛЫ  
 Соңғы үш онжылдықта Қытай жоғары 
экономикалық өсу қарқынына жетті. Қа-
зіргі таңда ашық экономикада қызмет 
ететін қытайлық фирмалар əлемдік на-
рыққа шығып, жаһандық бəсекелестікке 
белсенді түрде қатысу қажет. 2013 жы-
лы Қытай президенті Си Цзиньпин бас-
таған «Бір белдеу – бір жол» (БББЖ) 
жобасының құрылысы Қытай үкіметінің 
басты мақсаттарының бірі болып табы-
лады. Бұл жоба – Қытай үшін жаңа гео-
саяси жағдайларда ашық экономикалық 
саясатты жүзеге асыру тұрғысында ма-
ңызды бастама. Сондай-ақ бұл жоба Қы- 
тайдың Еуразия аймағына арнайы же-
ңілдіктерді ұсынуға үміттенген ең ма-
ңызды жобасы болып табылады. БББЖ 
жобасының бастапқы нəтижелерін тө-
мендегідей түсіндіруге болады. 
Біріншіден, БББЖ жобасы қатысушыла-
рының саны біртіндеп өскендіктен ха-
лықаралық аренада кең көлемде қолдау 
тапты. Жобаға 70-ке жуық ел мен ұйым 
өз қолдауын көрсетіп, үлес қосты. Бұл 
жаһандық қолдау дəстүрлі БББЖ жоба-
сының аясын кеңейтіп, кең ауқымды ық- 
палы бар халықаралық ынтымақтастық 
базасын қалыптастыруға көмектесті. Бұл 
ретте 34 мемлекет пен халықаралық ұй-
ым БББЖ жобасын бірлесіп құру бой-
ынша Қытаймен бірқатар үкіметаралық 
ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойды. Сондай-ақ, осы мемлекетаралық 
ынтымақтастық келісімдер негізінде ын-
тымақтастық бағдарламалары да жасала- 
тын болады. Қытай Сыртқы істер мини- 
стрі Ван И жəне Біріккен Ұлттар Ұйым- 
ының Азия жəне Тынық мұхиты өңіріне 
арналған Экономикалық жəне əлеумет-
тік комиссиясының (ЭСКАТО) Бас хат-
шысы Шамшад Ахтар 2016 жылғы 11 
сəуірде Бейжіңде ниет хатына қол қой-
ды. Бұл құжатқа сəйкес екі тарап бірле-
сіп аймақтық ынтымақтастық пен БББЖ 
бастамасының іске асырылуына ықпал 
ететін болады. Тараптар сондай-ақ арна- 
йы іс-шара жоспарларын жасап, тиісті 
елдердің даму стратегияларын бұл бас-
тамамен синхрондауын ынталандырат- 
ын болады. 
Екіншіден, Қытай тарапы БББЖ шеңбе-
рінде бірқатар қаржы тетіктерін орната 
білді. Қытайдың БББЖ бастамасын қар-
жыландыру үшін бірнеше мекеме құры- 
лды. Бірінші мекеме – 40 млрд. доллар-
лық капиталы бар (бірақ 100 млрд. дол-
ларға дейін өсіру жоспарланған) Жібек 
жолы қоры. Екінші мекеме 100 млрд. до- 
лларлық қормен құрылған Азиялық ин-
фрақұрылымдық инвестициялар банкі 
(АИИБ) болып табылады. Үшінші меке-
ме – БРИКС Жаңа Даму банкі (БРИКС 
ЖДБ). Осы үш институттың қаражаты-
ның жалпы сомасы 240 млрд. долларға 

жетті. АИИБ 2016 жылғы қаңтар айында 
өз жұмысын бастады жəне Жібек жолы 
қоры қаржыландыратын жобалардың бі- 
рінші тобы ресми түрде іске қосылды. 
Қазіргі уақытта бағдар бойында орнала- 
сқан елдер аталған қаражатты екіжақты 
жəне көпжақты ынтымақтастықты орна-
туға немесе кеңейтуге бөлу мүмкіндігін 
талқылауда. 
Үшіншіден, БББЖ аясында тасымалдау 
желісінің ең ақырғы түрі біртіндеп қа-
лыптасуда. Қазіргі уақытта Белград-Буд- 
апешт темір жолы мен Джакарта-Банду- 
нг жоғары жылдамдықтағы темір жолы- 
нда қатынас желісінің құрылысы бастал- 
ды. Қытай-Лаос темір жолы, Қытай-Тай- 
ланд темір жолы жəне басқа да Пан-Аз- 
ия темір жолы желілерінің құрылысы 
2016 жылдың наурыз айында басталды. 
Осы орайда Пекин Қытай-Еуропа бағы-
ты бойынша жүк поездарының санын 
көбейтуге қол жеткізді. 2015 жылы Қыт-
айдан Еуропаға жүк тасымалдайтын по- 
ездардың жалпы саны 815-ке жетті. Бұл 
көрсеткіш 2014 жылғы жүк тасымалдай-
тын пойыздардың санынан 2,7 есе жоға-
ры. 2016 жылғы 26 сəуірде Қытайдың 
Баодин Хэбэй провинциясы Хэбэй-Еур- 
опа бағыты бойынша алғашқы жүк пое-
зын жіберді. Аталған темір жолы Мин-
сктегі Беларусь жүк станциясы болып 
табылатын Колядичи бағытында Ресей-
дің оңтүстік өңіріндегі Маньчжурия ста- 
нциясы арқылы өтетін болады. Сонымен 
қатар, 2014 жылдың қараша айында Қы-
тай темір жол көлігі министрлігі 2010 
жылы іске қосылған Баку-Тбилиси-Карс 
темір жолы жобасының құрылысына 35 
млрд. доллар бөлінетінін жария етті. Ба-
ку-Тбилиси-Карс темір жолын 2017 жы-
лы пайдалануға беру мақсатында Қытай 
тарапы əрі қаржылық, əрі технологиял- 
ық көмек көрсетуді жоспарлап отыр. 
Төртіншіден өндірістік нысандарды Қы- 
тайдан БББЖ елдеріне тасымалдау ын-
тымақтастығы үдерісі жеделдетіліп жа-
тыр. Қытай елі өндірістік қуатын артты-
ру бойынша институционалдық ынты-
мақтастықты жүзеге асыру үшін 20 ел-
мен, əсіресе, Индонезия, Қазақстан жəне 
Моңғолиямен келісімге қол қойды. Қа-
зіргі уақытта жалпы инвестициясы 27 
млрд. долларды құрайтын 52 жоба жүзе-
ге асырылуда. 
Бесіншіден, бағдар бойында орналасқан 
елдер сауда жəне инвестиция деңгейін 
ілгерілетуге, түрлі еркін сауда аймақта-
рын құруға жəне интеграция үдерісін 
жеделдетуге ұмтылуда. Ресей мен Қытай 
Мəскеуде 2015 жылы 8 мамырда Еура-
зиялық экономикалық одақ (ЕЭО) пен 
«Жібек жолы экономикалық белдеуі» 
жобаларының ынтымақтастығы бойын-
ша бірлескен мəлімдемеге қол қойды. 

Демек бастапқыда өзін Қытайдың шама- 
дан тыс экономикалық ықпалынан қор-
ғау мақсатында құрылған аймақтық ұй-
ым ЕЭО Қытайтың бұл бастамасы арқы-
лы бағытын ынтымақтастыққа қарай өз-
гертті. БББЖ жобасы аясында Қытай эк- 
ономикалық дəлізді қалыптастыру үде-
рісін бастады. Қазіргі уақытта Қытай елі 
Моңғолия жəне Ресей мемлекеттерімен 
экономикалық дəлізді құруға бағыттал-
ған жоспарларын қалыптастыру үдерісін 
жылдамдатуда. 2016 жылғы 22 маусым-
да Ташкентте Қытай, Ресей жəне Моң-
ғолия үш көрші елді бір-бірімен байла-
ныстыратын жəне тасымалдау байланы-
сын дамытып, шекаралық аймақтарда 
экономикалық ынтымақтастықты артты- 
руға міндеттенген экономикалық дəлізді 
салу бойынша даму жоспарын мақұлда-
ды. Үш елді байланыстыратын экономи-
калық дəлізді салу идеясы 2014 жылы 
мемлекет басшысы Си Цзиньпиннің «Ж- 
ібек жолы экономикалық белдеуі» жоба-
сын Ресейдің трансқұрлықтық темір жо-
лы жоспары мен Моңғолияның «Дала 
жолы» бағдарламасымен байланыстыру 
ұсынысына сəйкес пайда болды. Бұл ұс- 
ыныс 2015 жылы Моңғолияның алғаш-
қы тас жолы бағдарламасы басталған ке- 
зде жүзеге асырылды. Сонымен қатар, 
Пекин Шыңжаңды Пəкістанның Гвадар 
портымен байланыстыруға бағытталған 
Қытай-Пəкістан елдерінің экономикалы- 
қ дəлізі шеңберінде Оңтүстік Азия, Таяу 
Шығыс жəне Африкамен жаһандық сау-
да-саттықты кеңейтуді жоспарлап отыр. 
Алтыншыдан, адамдар арасындағы ын-
тымақтастық пен мəдени өзара əрекет-
тестік жандана түсті. Қытай Жібек жолы 
бойында орналасқан елдерге мемлекет-
тік стипендиялар беріп, бағдар бойында 
орналасқан елдерде мəдениет жылдары 
мен өнер фестивальдерін өткізді. Сонд- 
ай-ақ «Жібек жолы фильм көпірі» мен 
«Жібек жолы кітап аудармасы» жобала-
рын жүзеге асырып, БББЖ бастамасы-
ның қоғамдық жəне мəдени ынтымақ-
тастыққа оң əсер қалдыруын қамтамасыз 
етті. 
Қазіргі уақытта БББЖ елдері бастамасы 
талқылану кезеңінен экономикалық жə-
не саяси тұрғыда белгілі бір деңгейде 
қабылдану кезеңіне өту сатысында. Осы 
уақытқа дейін БББЖ елдері жобаға қат- 
ысу туралы келісімге ресми түрде қол 
жеткізе отырып, тікелей мүдделер қақ-
тығысының болуынан аулақ болды. Ал- 
айда, іске асыру сатысына көшумен қа-
тар БББЖ қаражатын бөлуді қамтамасыз 
ететін ресми «Бір белдеу – бір жол» іс-
шаралар жоспарын бекіту қажеттілігі ту- 
ындап отыр. 



 

 

x Ташкентте өткен Шанхай ынтымақ-
тастық ұйымының (ШЫҰ) 15-
саммитінде мүше мемлекеттер, ба-
қылаушылар жəне қонақтар Ауған-
станнан туындайтын қауіпсіздікке 
қатысты алаңдаушылықтары мен 
экономикалық ынтымақтастықтың 
болашағын талқылады. ШЫҰ сам-
миті нəтижесінде қатысушылар 15 
жылдық жұмысты қорытындылай-
тын жəне болашақ жоспарларды 
баяндайтын Ташкент декларациясы-
на қол қойды. Сонымен қатар тарап-
тар 2025 жылға дейін ұйымның 
стратегиясын жүзеге асыру мақса-
тында алдағы 5 жылға жол картасын 
мақұлдады. Кездесу барысында Үн-
дістан мен Пəкістан ШЫҰ-ға мүше 
мемлекеттердің мəртебесін алуға 
қажетті міндеттеме туралы мемо-
рандумға қол қойды. Ал ШЫҰ төра-
ғалығы Қазақстанға өтті. 

x Пекинге ресми сапары барысында 
Ресей президенті Владимир Путин 
мен Қытай Президенті Си Цзиньпин 
екі ел арасында екіжақты ынтымақ-
тастықты жеделдету жəне экономи-
калық байланыстарды нығайту əдіс-
терін талқылады. 

x Ташкентке ресми сапарында Қытай 
Президенті Си Цзиньпин жəне Өз-
бекстан Президенті Ислам Каримов 
экономикалық ынтымақтастықты 
жетілдіру болашағын талқылады. 
Кездесу нəтижесінде бірқатар Өз-
бекстан-Қытай үкіметаралық құжат-
тарына қол қойылды. Олар келесідей 
құжаттар: техникалық жəне эконо-
микалық ынтымақтастық пен зият-
керлік меншік құқықтарын қорғау 
саласындағы ынтымақтастық туралы 
үкіметаралық келісімдер, инвести-
ция жəне негізгі тауарлар саудасы 
саласындағы ынтымақтастық бой-
ынша өзара түсіністік туралы мемо-
рандум, сондай-ақ мұнай-газ сала-
сында инвестициялық жобаларды 
бірлесіп қаржыландыру туралы кре-
диттік келісім. 

x Душанбеге ресми сапары барысында 
Əзірбайжан Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрі Салим 
Муслимов пен Тəжікстан Көші-қон 
жəне жұмыспен қамту министрі Су-
мангул Тагойзода еңбек нарығын 
реттеуде өзара тəжірибе алмасуға 
бағытталған еңбек жəне жұмыспен 
қамту жөніндегі ынтымақтастық ту-
ралы келісімге қол қойды. 

x Қырғызстан премьер-министрі Соо-
ронбай Жеенбеков сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы күресті күшейту 
жəне айқындылықты қамтамасыз ету 
мақсатында Мемлекеттік ақпарат-
тық технологиялар жəне байланыс 
комитеті құрылады деп жариялады. 

x Қырғызстан Мемлекеттік ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің мəліметіне 
сəйкес, елдің қауіпсіздік күштері 
қырғыз азаматтарын Сирияда соғы-
сып жатқан экстремистерге қосылу-

ға шақырған 50 жəне 24 жастағы əс-
кери жасақтаушыларды ұстап алды. 
Бұл жасақтаушылардың қырғыз аза-
маттары еместігі тіркелді. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түркіменстан Мұнай жəне газ ми-
нистрлігі «Түркіменгеология» Мем-
лекеттік агенттігі тарапынан жүргі-
зілген зерттеу жұмыстарының Түр-
кіменстанның ең ірі табиғи газ кен 
орны – Галкыныш кен орнының та-
биғи газ қамтитын бөлігін кеңейтуге 
мүмкіндік бергенін атап өтті. Гал-
кыныш кен орнын оңтүстік бағытта 
кеңейтуге мүмкіндік берген Гүнорта 
Йолотен кен орнында орналасқан 
ұңғымадан табиғи газдың коммер-
циялық ағыны алынды. Галкыныш 
кен орны мен осы кен орнына ірге-
лек жатқан Яшлар кен орнын бақы-
лайтын Gaffney, Cline & Associates 
британдық компаниясына сəйкес, 
бұл екі кен орнында шамамен 26,2 
трлн. текше метр табиғи газ қоры 
бар. 

x Ресей Президентінің Бейжіңге ресми 
сапары аясында өткен отырыстар 
барысында Ресейдің ең ірі мұнай 
өндірушісі «Роснефть» Ресейдің 
Қиыр Шығысында құрылуы жос-
парланған Шығыс мұнай-химия ке-
шенінде Қытай ұлттық химия ком-
паниясының (ChemChina) 40% үле-
сін сатып алу бойынша келісім жа-
сады. Сонымен қатар, тараптар жаңа 
бір жылдық келісім-шартқа қол қой-
ды. Осы келісім-шартқа сəйкес, 
«Роснефть» 2016-2017 жылдар кезе-
ңінде ChemChina-ға 2,4 млн. тонна 
шикі мұнай қамтамасыз етеді. Со-
нымен қатар, «Роснефть» 2017 жы-
лы бірлескен кəсіпорын құру мақса-
тында Sinopec-пен Шығыс Сібірде 
табиғи газ өңдеу жəне мұнай-химия 
зауытын құру туралы келісімге қол 
қойды.  

x Ресейдің мемлекеттік табиғи-газ 
компаниясының мəліметі бойынша, 
Стокгольм Халықаралық төрелік со-
ты «Газпромның» 2006 жəне 2015 
жылдар арасында Lietuvos Dujos-қа 
жеткізілім үшін əділетсіз газ бағала-
рын белгілеуіне қатысты Литваның 
15 млрд. еуролық ісін қабылдамай 
қойды. 

x Пəкістан Жоспарлау, əзірлеу жəне 
реформалар министрлігі 0,0291 дол-
ларлық транзиттік баждың Пəкіс-
танның Ұлттық Көлік тарату компа-
ниясының төлемінен 10 есе жоғары 
екенін жəне Еуропадағы əріптесте-
рінен 3 есе жоғары екенін мəлімдей 
отырып Тəжікстанмен жасалған 
CASA-1000 келісімін сынға алды. 

x Қатты пайдалы қазбалар қоры жө-
ніндегі есептілік бойынша халықа-
ралық стандарттар комитетінің (CR-
IRSCO) президенті Гарри Паркер 
Қазақстанның бірауыздан CRIRSС-
O-ның 10-мүшесі болып таңдалған- 
ын жариялады. Ел Қазақстан есе- 
птілік кодексін (KAZRC) жақсартуға 

бағытталған Ұлттық есептілік ұйы- 
мын құрады. 

x «Лукойл» бірінші вице-президенті 
Владимир Некрасовтың айтуынша, 
2016 жылдың бірінші жартысында 
компания Нидерланды, Бельгия жə-
не Люксембургтегі жанармай құю 
станцияларының тізбегін сатып ал-
ды. Бенилюкс елдерінде табиғи газ 
жанармай құю станцияларының тіз-
бегін сатып алу туралы келісім 2016 
жылдың соңына қарай аяқталатын 
болады. 

x Əзірбайжан Баламалы жəне жаңар-
тылатын энергия көздері мемлекет-
тік агенттігінің төрағасы Аким Ба-
далов елдің Каспий теңізі бассейнін-
дегі ең ірі жел стансасын салу жос-
парларын жариялады. Шамамен 300-
330 млн. долларлық жобаға станция 
нысандарының құрылысы, судың 
үстіне жол салу, платформа құру 
жəне электр тарату желілерінің құ-
рылысы кіреді. 

x Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі (ҚҰБ) 2016 жылы мамырда 
АҚШ долларымен көрсетілген ал-
тын инвестицияларын 9,13 млрд. 
долларға дейін арттырғанын хабар-
лады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың 
осы кезеңінде 7,79 млрд. долларды 
құрады. 2016 жылдың қаңтар-мамыр 
айларында Қазақстанның жалпы ха-
лықаралық қоры 3,24%-ға артып, 
28,78 млрд. долларға ұлғайды. Со-
нымен қатар, Қазақстан Республика-
сы Ұлттық Банкінің резервтік актив-
тері 2015 жылдың мамыр айында 
28,73 млрд. доллар болғанын мəлім-
деді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Қырғызстан Денсаулық сақтау ми-
нистрлігі ЮНИСЕФ-пен бірге Қыр-
ғызстанда балалардың 18%-дан аста-
мының дұрыс тамақтанбаудан зардап 
шегетінін мəлімдеді. Сонымен қатар, 
елде 5 жасқа дейінгі балалардың 
12,9%-дан астамының аласа бойлы 
екені, балалардың 43%-ының жəне 
бала туу жасындағы əйелдердің ша-
мамен 35%-ының анемиядан зардап 
шегетіні мəлімделді. 

x ВИЧ жəне СПИД (ЮНЭЙДС) Бірік-
кен Ұлттар Ұйымының Бірлескен 
бағдарламасы Атқарушы директоры 
мен Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 
хатшысының көмекшісі Мишель Си-
дибе ұйымның Қазақстанда Орталық 
Азияның бес мемлекеті үшін жұмыс 
базасы бола алатын субаймақтық 
кеңсе құру жоспары туралы жарияла-
ды. 

x Қазақстан Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрі Тамара 
Дүйсенова Шығыс Қазақстан облы-
сының Жарма ауданында 2 адамның 
«Сібір жарасы» диагнозын растаға-
нын жəне жамандат деген күдікпен 
29 адамның ауруханаға жатқызылға-
нын хабарлады. Бұдан бұрын 9 адам 
ауруханаға жатқызылып, 2 адам қай-
тыс болған Қарағанды облысындағы 
Еркіндік ауылында да жамандат жағ-
дайлары тіркелген еді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 
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