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«ЖІБЕК ЖОЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛДЕУІ» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ҚЫТАЙ-
ҚЫРҒЫЗСТАН САУДА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ 

Қытай мен Қырғызстан дипломатиялық қа-
рым-қатынастарды орната бастаған 1992 жыл- 
дан бастап саяси, экономикалық жəне мəдени 
салалардағы қарым-қатынастарды өзара сенім 
ішінде дамыта білді. Осы уақытқа дейін Қыр-
ғызстан мен Қытай арасында 200-ден астам 
мемлекетаралық, үкіметаралық жəне екіжақ-
ты келісімдерге қол қойылуы түрлі салаларда 
екі ел арасындағы қарым-қатынастардың же-
делдетілгенін көрсетеді. 
Сауда-экономикалық қарым-қатынастар тұр-
ғысында 2015 жылы болған əлемдік экономи-
кадағы қиындықтарға қарамастан, Қытай Қы-
рғызстанның басты экономикалық серіктесі 
болып қала беруде. 2014 жылы Қырғызстанға 
жасалған 211 млн. долларлық шетелдік тіке-
лей инвестициялардың 108 млн. доллары Қы-
тайға тиесілі. Сонымен қатар, Қытайдың Қыр- 
ғызстандағы жалпы шетелдік капитал қоры 
2005 жылы 45 млн. доллар болса, 2015 жыл-
дың басында 984 млн. долларға дейін өсті. Екі 
ел арасындағы тауар саудасы 2014 жəне 2015 
жылдары тиісінше 1,2 млрд. доллар жəне 1,1 
млрд. доллардан астам болды. 1992 жылдан 
бастап бүгінгі күнге дейін Қытай Қырғызст- 
анға түрлі жобаларды қаржыландыру үшін 1,8 
млрд. юань (274,4 млн.) көлемінде грант жəне 
1,8 млрд. доллар несие берді. Екі ел арасында- 
ғы ынтымақтастыққа жататын жобалар ретін-
де мыналарды айтуға болады: Қырғызстан-
Қытай газ құбыры, Солтүстік-Оңтүстік тас 
жолының 2-кезеңі, Бішкек жолдарын жөндеу 
жəне жаңарту, елде мұнай өңдеу зауытын са-
лу, Бішкек отын электр станциясын жаңарту. 
Қытай президенті Си Цзиньпин Орталық Аз- 
ия елдеріне сапары барысында Астанада сөй-
леген сөзінде «Еуразия елдері арасындағы эк- 
ономикалық байланыстарды əрі қарай нығай-
ту мақсатында ынтымақтастықтың инновац- 
иялық моделіне негізделе отырып «Жібек жо-
лы экономикалық белдеуі» жобасын бірлесіп 
құруды жəне қабылдауды» ұсынды. Жаңа эк-
ономикалық дəліз Тынық мұхиты аймағынан 
Балтық аймағына дейін созылып жатқан Еу- 
разия аймағында орналасқан 30-дан астам ел-
ді, басқа сөзбен айтқанда, 3 млрд. халқы бар 
аймақты қамтуда. Қытай дипломатиясының 
Орталық Азия бағытында жандануының көр-
сеткіші болып табылатын Си Цзиньпиннің 
«Жібек жолы экономикалық белдеуі» баста-
масының Қырғызстанға жаңа мүмкіндіктерді 
ұсынғанын айтуға болады. 
Қытай «Жібек жолы экономикалық белдеуі» 
жобасы ұсынған мүмкіндіктерді жалпы үш 
тақырып шеңберінде дамытуды жоспарлап 
отыр. Олар: саяси ынтымақтастық, халықара-
лық сауда жəне инвестиция. Халықаралық са- 
уда тақырыбы бойынша 2016 жылы 12 қаңта- 
рда Қырғызстан Премьер-Министрінің Қыта- 
йға ресми сапарынан кейін қол қойылған ын-
тымақтастық туралы екіжақты келісімді қара-
стыруға болады. Бұл келісімнің үш негізгі ба-
ғыты айқындалды: Қытай-Қырғызстан-Өзбек- 
стан теміржол желісінің құрылысы, Ыстықк- 
өл айналма жолының құрылысы жəне Қытай-
дың артық өнімін Қырғызстанға жіберуі. Ат- 
алған жобалар шеңберінде Қытай мен Қырғ- 
ызстан арасындағы сауда қарым-қатынаста- 
рын дамыту жəне Қытай инвестицияларымен 

Қырғызстанда ашылған зауыттар арқылы елде 
жұмыссыздықты азайту мақсаты көзделіп от- 
ыр. Қырғызстанда инвестиция ағынының өс-
кенін де атап өткен жөн. Бұл Қытайдың «Жі-
бек жолы экономикалық белдеуі» жобасы ұс- 
ынған экономикалық мүмкіндіктердің бірі бо- 
лып табылады. Жалпы алғанда Қырғызстан 
Қытаймен жалпы сомасы 1,812 млрд. доллар-
ды құрайтын (гранттарды қоспағанда) 10-нан 
астам инвестициялық келісімге қол қойды. 
Бұл инвестициялық келісімдер 1990 жылдар-
дың басында көбінесе мүлік несиелері, қыр-
ғыз-қытай қағаз жасау фабрикасын салу үшін 
несие, жолдардың жөнделімі сияқты жобалар- 
ды қамтыған. Соңғы 10 жыл ішінде жолдар-
дың жөнделімі (осы салада Қытайдың жаса-
ған инвестициясы 129 млн. доллардан астам) 
мен энергетикалық сектордағы инвестиция-
лардың алдыңғы қатарда екенін көруге бола-
ды. Шынында да, Қытай соңғы кездері негізі-
нен Қырғызстанның энергетика саласына ин-
вестиция жасауда. Бұлардың ішіндегі ең ма-
ңыздысы Бішкек отын электр станциясының 
қайта құрылуы болып табылады. Бұл жоба 
үшін Қытай TBEA компаниясы арқылы 386 
млн. доллар бөлді. Сонымен қатар, Қытайдың 
State Power Investment Corporation компания-
сы мен Қырғызстан Үкіметі Нарын өзеніндегі 
Казарман ГЭС құрылысы бойынша келіссөз-
дер жүргізді. Жалпы құны 1,565 млрд. доллар 
болып табылатын бұл жоба іске асырылған 
жағдайда, Қытайдың Қырғызстанда энергети-
ка саласындағы ең ірі инвестициясы болады 
деп күтілуде. 
Солтүстік-Оңтүстік жолы құрылысының бірі- 
нші кезеңі үшін Қытай Эксимбанкі 400 млн. 
доллар көлемінде несие берді. Жобаның жал-
пы сомасы Еуразия банкі мен Азия даму банкі 
тарапынан 850 млн. доллар болып тағайын-
далды. Жобаның құрылысын ChinaRoad ком-
паниясы жалғастыруда. Ыстықкөл айналма 
жолының құрылысы 100 млн. доллар болып 
белгіленді, бірақ тараптар арасындағы тен-
дерге қатысты мəселенің салдарынан құры-
лыс тоқтатылған болатын. Бұл айналма жол 
Қырғызстанның Түп ауылына дейін созылып, 
Кеген бақылау бекеті арқылы Қазақстанға же-
тіп, осылайша Батыс Қытай-Батыс Еуропа дə-
лізіне қосылады деп жоспарланып отыр.  
Бүгінгі таңда Қырғызстан мен Қытай арасын-
дағы екіжақты қарым-қатынастардың Қытай-
дың «Бір белдеу – бір жол» тұжырымдамасы 
шеңберінде жүргізілуі неғұрлым тиімді жəне 
нəтижелі болады деп күтілуде. Осы уақытқа 
дейін іске асырылып жатқан жобалардың да 
аталған тұжырымдаманың мақсатымен үйле-
сімді екенін байқауға болады. Осы тұжырым-
дама аясында екі ел арасындағы ынтымақтас-
тықтың негізгі аспектілерін келесідей көрсе-
туге болады: 1) Қытай тауарларының Еуропа, 
Кавказ жəне Таяу Шығысқа жеткізілуін қам-
тамасыз ету үшін қолданыстағы темір жолда-
ры мен автомобиль жолдарын жаңғырту; 2) 
Жаңа темір жолдары мен автомобиль жолда-
рының құрылысы, құбырлар мен логистика-
лық инфрақұрылымның құрылысы; 3) Энер-
гетикалық ресурстардың, əсіресе түрікмен жə- 
не өзбек газын Қытайға тасымалдауды қамта- 

масыз ету; 4) Еуразиялық экономикалық ода-
ққа мүше елдердің тұтынуы мен Қырғызстан-
ның ішкі тұтынуын қанағаттандыру үшін Қы-
рғызстанда Қытай өнеркəсіп зауыттарының 
құрылуы; 5) Қытайдың түрлі салаларда (əсіре- 
се өнеркəсіп, көлік жəне энергетика) инвести-
циялар жасауын қамтамасыз ету; 6) Қытаймен 
өнеркəсіп өндірісі, ауыл шаруашылығы, энер-
гетика өндірісі, табиғи ресурстарды ашу жəне 
туризм салаларында қарым-қатынастарды да-
мыту; 7) екі ел арасында еркін сауда аймағын 
құру арқылы шекарадағы ынтымақтастықты 
арттыру. 
Қытайдың Қырғызстанның Еуразиялық экон-
омикалық одаққа мүше болу үдерісінен кейін 
жəне болашақ туралы болжам жасай отырып, 
Қытайдың Қырғызстанның географиялық құ-
рылымын да ескеріп əрекет еткенін көруге бо- 
лады. Нəтижесінде Қытайлық кəсіпкерлерінің 
Қырғызстандағы қызметі Еуразиялық эконо-
микалық одақпен ортақ нарық аясында басқа 
елдердің өндірушілерімен бəсекелесе алатын-
дай деңгейге өсті. 
Шынында да, 2014 жылдан бастап Қырғыз-
станның Қытаймен шекарасында орналасқан 
Нарын облысында Қытайлық инвесторлардың 
1,5 млн. долларлық қаражатпен ашқан аяқ ки- 
ім фабрикасының жұмыс істеуі, Бішкек қала-
сында Қытайдан əкелінген материалдарды па- 
йдаланыла отырып қырғыз-қытай тракторы-
ның өндірілуі, сондай-ақ Ош қаласында кірді 
жуу машинасы мен теледидар шығаратын за- 
уыттардың ашылуы Қытайдан Қырғызстанға 
қарқынды еңбек қозғалысының болуын қам-
тамасыз етті. Бұған қоса, Ош облысында гео-
логиялық барлау жұмыстарын жалғастырып 
жатқан қытайлық фирмалар Шу облысында 
алтын жəне қола металлургиясында айтарлы- 
қтай белсенді қызмет атқаруда. Сонымен қа-
тар, Қытай Қырғызстанның Қазақстанмен ше- 
карасында орналасқан Қара балта жəне Тоқ-
мақ қалаларының маңында екі мұнай зауыт-
тарын құрды. Қазақстан мен Ресейден келетін 
шикізат арқылы бұл зауыттардың жұмыс іс-
теуі жоспарланып отыр. 
Екі ел арасында, əсіресе экономика саласын-
да, ынтымақтастықтың артуы салдарынан Қы- 
рғызстанда Қытай азаматтары санының айта- 
рлықтай өсуі байқалды. 2016 жылы Қырғызс- 
тан үкіметі шетелдік жұмыс күшіне салына-
тын квотаны 12900-ден 14 490-ға дейін өсірді. 
2015 жылы елдегі шетелдік қызметкерлердің 
саны 12 259 болды, бұлардың 9 848-і (80%) 
қытай азаматтары болып табылады. Қырғыз-
стандағы Қытай азаматтарының көпшілігін 
жұмысшылар, саудагерлер жəне университет 
студенттері құрайды. 
Қорытындылай келсек, Қытай Қырғызстанда 
өзінің экономикасын, Қырғызстан экономика- 
сын айтарлықтай дəрежеде дамытуға бағыт-
тылған жобаларды инвестициялау мақсатын 
көздеп отыр. Қарқынды экономикалық қызме- 
ттер мен экономикалық саладағы жоғары ын-
тымақтастық ұзақ мерзімді перспективада екі 
ел арасында тек экономикалық қарым-қаты- 
настарды ғана емес, сондай-ақ саяси қатынас-
тарды да нығайта түседі деп күтілуде.  



 

 

x Сочиде өткен Қара теңіз экономикал- 
ық ынтымақтастық ұйымына мүше ел-
дердің сыртқы істер министрлері кеңе-
сі барысында Ресей Сыртқы істер ми-
нистрі Сергей Лавров жəне оның түрік 
əріптесі Мевлют Чавушоглу екі ел ара-
сындағы дипломатиялық жəне эконо-
микалық қарым-қатынастарды қалпы-
на келтіруге бағытталған келіссөздерді 
бастады. Бұдан бұрын Ресей Президен- 
ті Владимир Путин екіжақты туризм 
байланыстарын жалғастыруға жəне Ре-
сей мен Түркия арасындағы чартерлік 
рейстерге тыйымнан бас тартуға қаты-
сты шаралар қабылдау үшін үкіметке 
тапсырма берген еді. 

x Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) Бас Ас-
самблеясының 70-ші сессиясы бары-
сында Қазақстан 2017-2018 жылдары 
үшін БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне тұрақ-
ты емес мүше болып сайланды. БҰҰ 
Бас Ассамблеясының 193 мүшесі 138 
дауыспен Қазақстанды сайлады. Мүш-
елікті қамтамасыз ету үшін 129 дауыс 
жеткілікті болған еді. Қазақстан Шве-
ция, Эфиопия жəне Боливия елдерімен 
бірге Қауіпсіздік кеңесінің уақытша 
мүшесі болады. 

x Ресей Президенті Владимир Путин 
экономиканың түрлі салаларында  ел-
дің белсенділігін жетілдіруге бағыт-
талған Стратегиялық даму жəне басым 
жобалар кеңесін құрды. Ресей прези-
денті Кеңесті өзі басқарып, Премьер-
Министр Дмитрий Медведев орынба-
сары ретінде тағайындалатын болады. 

x Қазақстан Парламенті Ресеймен жа-
салған келісімде Каспий теңізінің тү-
бін делимитациялау туралы түзетулер-
ді мақұлдады. Каспий теңізінің солтүс-
тік бөлігінде жер қойнауын барлау жө-
ніндегі заңнаманы жетілдіруге бағыт-
талған хаттамаға 2015 жылдың 15 қа-
занында Астана қаласында қол қойыл-
ған еді. 

x Тəжікстан парламентінің төменгі пала-
тасы Маджлиси Намояндагон біржақ-
ты тəртіппен 2002 жылы қол қойылған 
азаматтықты алуды жеңілдету туралы 
Қырғызстанмен жасалған келісімнің 
жарамсыздығын жариялады. Сондай-
ақ парламентшілер 2004 жылы қол 
қойылған Тəжікстан азаматтығын тоқ-
тату үшін жеңілдетілген шарттар жəне 
Қырғызстан азаматтығын алу туралы 
тағы бір келісімді де жарамсыз деп қа-
былдауға дауыс берді. 

x Қазақстан Ұлттық Қауіпсіздік Комите-
ті (ҰҚК) Балқаш қаласында жəне Қа-
рағанды облысының Гүлшат ауылында 
ҰҚК қолдан жасалған жарылғыш құ-
рылғыларды пайдаланып, лаңкестік əр- 
екет жасауды жоспарлаған топтың бір- 
неше мүшесін ұстады деп хабарлады. 
Тұтқындау барысында күдіктілердің б- 

іреуі құрылғыны жарып өз-өзіне қол 
жұмсады. 

x Түрікменстан Серхет Гуллугы түрікм- 
ен теңіз шекара қызметі үшін Уфраға 
жақын орналасқан верфьте Галжан ж- 
ылдам шабуыл кемесінің өндірісін ба- 
стады. Алты жылдам шабуыл кемесі 
Түркияның Деарсан верфінің техника-
лық қолдауымен өндірілетін болады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Əзірбайжанның «SOCAR» мемлекеттік 
мұнай компаниясы жеңіл мұнай өнім-
дері өндірісін арттыру жоспарларын ж- 
ариялады. Жеңіл мұнай өнімдерінің ж- 
алпы мұнай өнімдері ішіндегі үлесі 
2015 жылы 64,2% (3,5 млн. тонна) бол-
са, 2016 жылы 67,4%-ды (3,6-3,7 млн. 
тонна) құрайды деген болжам жасал-
ды. 

x «Газпром» компаниясының Бас атқа-
рушы директоры Алексей Миллер 20- 
16 жылдың үшінші тоқсанында Ук-
раина Ресейден 3 млрд. текше метр газ 
жеткізуін сұрады деп жариялады. Со-
нымен қатар, Украина үшін газ баға-
сының 2016 жылдың екінші тоқсанын-
да мың текше метріне 180 доллар бол-
ғанын, ал сол жылдың үшінші тоқса-
нында мың текше метріне 167,57 дол-
лар болатынын мəлімделді. 

x Иранның Мазандаран провинциясын-
дағы Өнеркəсіп, кен жəне сауда ұйымы 
төрағасы Мохаммад Пур Омран Кас-
пий теңізі жағалауындағы Эмирабад 
портында Қазақстанмен бірлескен мұ-
най өңдеу зауытын орнату жоспарла-
рын жариялады. Хабарламаға сəйкес, 
қазақстандық мұнай осы мұнай өңдеу 
зауытында өңделіп болғаннан кейін 
басқа елдерге экспортталатын болады. 

x «Газпром Қырғызстан» қайта есептеу-
ден кейін елдегі табиғи газ тарифтері 
төмендеді деп жариялады. Қырғызстан 
азаматтары маусым айында газдың те-
кше метріне 14,33 сом төлеген болса, 
шілде айында 14,18 сом төлейтін бола-
ды. Ал өнеркəсіптік компаниялар, ком- 
мерциялық кəсіпорындар жəне бюд-
жеттік ұйымдар үшін газ тарифтері те- 
кше метріне 17,57 сомнан 17,41 сомға 
төмендеді. 

x Иранның энергетика министрі Хамид 
Читчиан Əзербайжанмен энергия ал-
масуды қамтамасыз ететін тасымалдау 
желісі құрылысының аяқталғанын жа-
риялады. Құрылыс аяқталған соң Иран 
Əзірбайжанмен 600 мегаваттқа дейін э- 
лектр энергиясымен алмасатын бола-
ды, бұл желі сондай-ақ Ресей мен Гру-
зия сияқты үшінші елдерге де энергия 
экспортын қамтамасыз етеді. 

x Еуропалық Одақ Ауылдық аумақтарды 
дамыту бойынша қолдау бағдарламасы 
(ААДҚБ) аясында Əзірбайжанға 7,2 
млн. еуро көлемінде қолдау көрсету ж-
оспарларын жариялады. 2012 жылы ба- 

сталған Əзірбайжанға арналған ААД- 
ҚБ қауіпсіз жəне жоғары сапалы азық-
түлікке қолжетімділікті арттыруға жə-
не азық-түліктің болуы мен жеткізілі-
мін тұрақтандыруға, сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы мен ауылдық жерлерді 
дамыту саласындағы кəсіпкерлерге жə- 
рдемдесуге назар аударуда. 

x Ресейлік «АвтоВАЗ» автокөлік өнді-
руші компаниясы 2015 жылы 28,461 
Lada автомобилін экспорттағанын жə-
не бұл көрсеткіштің 2014 жылға қара-
ғанда 45%-ға төмен екенін жариялады. 
Қазақстанға жасалған экспорт 2015 
жылы 65,9%-ға азайып, 14,278 автомо-
бильге дейін төмендеді. Сол кезеңде 
Əзірбайжанға жасалған экспорт 1,4 есе 
артып, 4,690 автомобильге дейін өсті. 

x «Қазақстан темір жолы» Қазақстан ме- 
млекеттік темір жол компаниясының 
мəлімдемесіне сəйкес «Алматы 1 мен 
Шу» теміржол желісінің 110-шақы- 
рымдық бөлігінде екінші темір жол 
желісінің құрылысы басталды. Бұл ек- 
інші желінің құрылысы Қытай, Парсы 
шығанағы, Еуропа жəне Түркия арас- 
ында көбірек поездың пайдаланылуын 
қамтамасыз ете отырып, темір жол же-
лісінің өткізу қабілетін ұлғайтуға мүм-
кіндік береді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, 
Ресей жəне басқа да Еуразиялық  мем-
лекеттердің басшылары Ыстамбұл Ат- 
атүрік Халықаралық əуежайында кем 
дегенде 45 адам қайтыс болып, 239 ад- 
ам жараланған лаңкестік шабуылға ба- 
йланысты Түркия Президенті Реджеп 
Тайип Эрдоғанға көңіл айтты. 

x Қырғызстан Ауыл шаруашылығы ми-
нистрлігі Қарағанды облысында Сібір 
жарасының өршуі салдарынан Қазақ-
стан-Қырғызстан шекарасында елдің 
ветеринариялық бақылауды күшейтке-
нін жариялады. Хабарламаға сəйкес, 
Қазақстаннан импортталатын барлық 
ет өнімдері Қырғызстанның мемсанэ-
пидқадағалау сарапшылары тарапынан 
мұқиятты түрде тексерілетін болады. 

x Тəжікстан Мемлекеттік төтенше жағ-
дайлар комитеті Душанбеден 200 км 
жерде орналасқан Рашт аймағына соқ-
қы жасаған 5.4 балдық жер сілкінісінің 
ондаған үйлерді қиратқанын хабарла-
ды. Рашт аймағы басқару органдары-
ның жасаған мəлімдемесіне сəйкес, 
жер сілкінісі салдарынан аймақта жа-
рақат алу немесе қайтыс болу жағдайы 
болмады. 

x Қытайдың Хунань провинциясының су 
тасқынын бақылау штаб-пəтері жаң-
бырдан туындаған су тасқыны себебі-
нен 82 кенттегі 4700 тұрғынды эвакуа-
циялау қажеттігін жəне аймақта қозға-
лыс пен жолдардың бұзылғанын мə-
лімдеді. Хабарламаға сəйкес, табиғи 
апаттан зардап шеккендерге жəрдем 
жүргізілуде. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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