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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ ПЕН ҚЫТАЙ АРАСЫНДАҒЫ 
ЕРКІН САУДА РЕЖИМІНІҢ БОЛАШАҚ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
Қытай Еуразиялық экономикалық одақпен 
(ЕЭО) еркін сауда аймағын құру идеясын 
жақтауда. Осы мəселе бойынша келіссөз-
дер 2016 жылдың қазан айының ортасында 
Мəскеуде өтеді деп жоспарланған болатын. 
Алайда, екі жақта дайын болмағандықтан 
келіссөздерді кейінге шегеруге тура келді. 
Дегенмен, Қытай премьер-министрі Ли Кэ-
цян мен оның ресейлік əріптесі арасында-
ғы ресми кездесу бұрын жоспарланғандай 
2016 жылдың 7-8 қараша күндері Санкт-
Петербург қаласында өтті. Кездесу бары-
сында ядролық энергетика, мəдениет, та-
сымалдау, өнеркəсіп, кедендік құқық бұ-
зушылық сияқты əр түрлі салалардағы ын-
тымақтастықты қамтыған 20-дан астам екі-
жақты келісімге қол қойылды. ЕЭО мен 
Қытай арасында еркін сауда туралы келі-
сім мəселесі ресми түрде күн тəртібіне ен-
гізілмесе де, Ресей Премьер-министрі Дм-
итрий Медведев 2016 жылдың басынан бе-
рі жалпы екіжақты сауда көлемінің 40 мл-
рд. доллардан асқанын мойындады. Мед-
ведев сондай-ақ, Жаңа Жібек жолы жобасы 
мен ЕЭО аясында екіжақты сауда саласын-
да ынтымақтастықты нығайтудың маңы-
зын атап өтті. 
Төмен мұнай бағалары мен ЕО, АҚШ жəне 
басқа батыс елдерінің Ресейге қарсы эко-
номикалық санкциялары салдарынан қазір-
гі таңда ЕЭО-ның сыртқы сауда саласы ай-
тарлықтай баяулап, экономикасы құлды-
рауда. Осылайша, ЕЭО-ның əлемдегі басқа 
елдермен сауда көлемі 2016 жылдың ал-
ғашқы үш тоқсанында былтырғы жылдың 
ұқсас кезеңімен салыстырғанда 18%-ға тө-
мендеп, 361,8 млрд. долларға дейін азайды. 
Сонымен қатар, осы жылдың дəл сол кезе-
ңінде ЕЭО мүшелері арасындағы тауар ай-
налымы 2015 жылдың ұқсас кезеңімен са-
лыстырғанда орташа 25-30%-ға құлады. 
Ресей экономикасы 2015 жылы 3,7%-ға тө-
мендеді жəне 2016 жылдың соңына қарай 
тек 0.00%-0,03% өсім болады деп күтілуде. 
Қазақстан экономикасы 2015 жылы небəрі 
1,2%-ға өсті жəне осы жылдың соңына де-
йін 1%-ден аз өсім болады деп болжануда. 
Екінші жағынан, 2016 жылдың соңына қа-
рай Беларусьтың экономикалық өсу қарқы-
ны 0,2%-0.7% арасында, Қырғызстандікі 
2%, ал Армениянікі 2,8%-3,4% айналасын-
да болады деп күтілуде. 
Алайда, Ресейдің ЕЭО-дан тыс мемлекет-
термен қарым-қатынасты нығайту жəне 
бұл мемлекеттермен ынтымақтастық құру 
ниеті экономикалық мақсаттардың шеңбе-
рінен шығуда. Мысалы, 2016 жылдың қа-
зан айында Үндістанға сапары барысында 
Ресей президенті Владимир Путин Үндіс-

танмен еркін сауда аймағын құру туралы 
келіссөздердің 2016 жылдың желтоқсанын-
да жалғасуын күтетінін мəлімдеді. Осы мə-
селе бойынша Ресейдің саяси мақсаттары 
2016 жылғы шілдеде Санкт-Петербург қа-
ласында өткен XX Халықаралық экономи-
калық форумда айтылды. Бұл Форумда Ре-
сей Президенті Владимир Путин Қытай, 
Үндістан, Пəкістан жəне Иранды қамтитын 
Еуразиялық əріптестік аясында экономи-
калық жаңғырту жəне индустрияландыру 
мəселелерін (экономикалық жаңғырту мен 
индустриялық дамудың төмен деңгейлері) 
əлдеқайда тиімді шешуге болады деп атап 
өтті. 
Ресей Қытайдың ең маңызды сауда əріпте-
сі болып табылады. Осы жылдың алғашқы 
тоғыз айында екі ел арасындағы жалпы 
тауар айналымы 46,6 млрд. долларға жетті. 
Бұл көрсеткіш Ресейдің жалпы сауда айна-
лымының шамамен 14%-ын құрайды. Ал 
Қазақстан тұрғысынан Қытай Қазақстан-
ның Ресейден кейінгі екінші ірі сауда əріп-
тесі жəне 2016 жылдың алғашқы тоғыз ай-
ында Қытаймен сауда елдің жалпы сыртқы 
сауда айналымының 12,7%-ын (6,6 млрд. 
доллар) құрады. Дəл сол кезеңде Қазақс- 
танның Қытайдан импорты 3,07 млрд. дол-
ларға (11,7%) жетсе, Қазақстанның Қытай-
ға экспорты 2,5 млрд. долларға (14,3%) 
жетті. Қытай қалған ЕЭО-ға мүше мемле-
кеттер үшін де өте маңызды сауда əріптесі 
болып табылады. Мысалы, қазіргі уақытта 
Қытай Қырғызстанның ірі сауда əріптесі 
болып табылады. Қырғызстан мен Қытай 
арасындағы екіжақты сауда 993,1 млн. дол-
ларға жетті жəне Қырғызстанның жалпы 
саудасының 30%-ын құрауда. Ал Армения 
мен Беларусь үшін Қытай тиісінше екінші 
жəне үшінші ірі сауда əріптесі болып та-
былады. Қытай мен Беларусь арасындағы 
сауда көлемі 2015 жылы 1,7 млрд. доллар-
дан асты. Бұл көрсеткіш Беларустың жал-
пы сауда көлемінің 4,7%-ын құрауда. Ал 
Армения үшін бұл көрсеткіш шамамен 588 
млн. долларды құрайды. 
Саяси тұрғыдан алғанда Ресейді қоспаған-
да барлық ЕЭО-ға мүше-мемлекеттер Қы-
таймен бүкіл салаларда неғұрлым қарқын-
ды ынтымақтастық жасауға қызығушылық 
танытып отыр. Беларусь Президенті Алек-
сандр Лукашенко 2016 жылдың қыркүй-
егінде Пекин университетінде берген баян-
дамасында Қытайдың «көп полярлы əлем-
нің» ең маңызды негіздерінің бірі болып 
табылатынын жəне Беларусьтың қуатты 
Қытай еліне қызығушылық танытып отыр-
ғанын мəлімдеді. Президент Лукашенко-
ның «көп полярлы əлем» дегені Қытайдың 

Беларусь пен Ресейді теңгеретін күш орта-
лықтарының бірі болып табылатынын біл-
діреді. Демек, қалған ЕЭО-ға мүше мемле-
кеттер бірнеше саяси күш орталықтары бар 
кең еркін сауда аймағын құруға ықылас 
білдіруде. 
Əзірге Еуразиялық комиссия ЕЭО-ға мүше 
емес мемлекеттермен сауда жасауға оң 
көзқараспен қарауда жəне бұл елдермен 
ынтымақтастық жəне еркін сауда жасау 
бастамаларын жақтауда. 2015 жылдың қа-
зан айында Вьетнаммен еркін сауда айма-
ғы туралы келісім жасалды. Екінші жағы-
нан, Оңтүстік Корея жəне Сингапурмен 
еркін сауда аймақтарын құру туралы келіс-
сөздер жалғасуда. Бүгінгі таңда бүкіл əлем 
бойынша 30-дан астам ел ЕЭО-мен екіжақ-
ты ынтымақтастықты нығайту ниеттерін 
ашық білдіруде. Сондай-ақ, ЕЭО-ға мүше 
емес мемлекеттермен 25-тен астам ынты-
мақтастық жəне өзара түсіністік туралы ке-
лісімге қол қойылды. 
Екінші жағынан, Қытайдың ЕЭО-мен еркін 
сауда аймағын құру ниеті белгілі бір дəре-
жеде айқын емес. Қытайдың ЕЭО-мен сау-
дасының жалпы сыртқы саудадағы үлесі 
2%-дан кем. Алайда, Қытайдың соңғы он 
жылда жүргізген сауда саясаты қарасты-
рылғанда бұл саясаттың басты басымды-
ғының экономикалық прагматизм екенін 
көруге болады. Осылайша, Қытай үкіметі 
елдің жалпы саудасының шамамен 30%-
ының еркін сауда туралы келісімдер арқы-
лы жасалғанын ресми мəлімдеуде. Қазіргі 
уақытта Қытайдың АСЕАН-ға мүше мем-
лекеттер, Оңтүстік Корея, Пəкістан, Ав-
стралия, Перу, Швейцария, Чили жəне бас-
қа да елдермен еркін сауда туралы келісім-
дері бар. Сонымен қатар, Жапония, Норве-
гия, Шри-Ланка жəне Грузиямен еркін сау-
да туралы келісімдер бойынша келіссөздер 
жалғасуда. Осыған байланысты, ЕЭО мен 
Қытай арасындағы еркін сауда туралы ке-
лісім бойынша келіссөздерде ілгерілеудің 
болуын күту ақылға қонымды көрінеді. Де-
генмен, Қытай мен Ресейдің екіжақты ер-
кін саудаға қатысты ниеттері мен үміттері 
бір-біріне сəйкес келмейді. Өйткені, Ресей, 
жұмсақ айтқанда, неғұрлым кешенді еура-
зиялық ынтымақтастық идеясын алға тар-
тса, Қытай негізінен экономикалық мүдде-
ні көздеуде. Экономикалық тұрғыдан ал-
ғанда, Қытаймен еркін сауданың мемлекет- 
тер арасындағы екіжақты сауда-саттықты 
ұлғайтатыны сөзсіз. Əсіресе Ресей мен Қа-
зақстан экономикаларының көлемі мен ге-
ографиялық жақындығына байланысты ар-
аларындағы екіжақты сауданы ұлғайта ала-
тын болады. Алайда, бұның бірнеше жылға 
жалғасатын ұзақ үдеріс болатыны анық. 



 

 

x Түркіменстан Орталық сайлау комис-
сиясынан айтылған мəліметтерге сəй-
кес, қызметтен босатылған депутат-
тарды ауыстыру үшін елдің Ахал жəне 
Мари аймақтарында өткен парламент-
тік сайлауға қатысқан дауыс беруші-
лердің саны жоғары (дауыс беруші-
лердің жалпы санының 90,27%-ы) бол-
ды. Сайлауда 75,568 сайлаушы дауыс 
берді. 

x Ашхабадта Əзірбайжан, Иран, Қазақ-
стан, Ресей жəне Түркіменстан өкілде-
рі арасында өткізілген ресми кездесу 
барысында Каспий теңізінде кемелер-
дің тасымалдау қауіпсіздігі саласында-
ғы ынтымақтастық туралы хаттама 
жобасы талқыланды. Бұл құжат Кас-
пий теңізінде кемелердің батуының 
алдын алатын шаралар қабылдау, эки-
паж мүшелері мен жолаушылардың 
өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-
ақ тасымалдаушылар мен жүктердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты 
маңызды мəселелерді шешуге ұсыныс-
тар əкеледі деп атап өтілді. 

x Бакуге ресми сапары барысында Поль-
ша Сыртқы істер министрінің орынба-
сары Марек Циолковский жəне Əзір-
байжан Сыртқы істер министрі Эльмар 
Мамедъяров екі ел арасындағы ортақ 
жобалар мен инвестицияларды іске ас-
ыру мəселелері, сондай-ақ жоғары дең-
гейдегі сапарларды жалғастыру мəсе-
лесін талқылады. 

x Карачиде өткен Халықаралық қорға-
ныс өнеркəсібі көрмесінде Пəкістан 
президенті Мамун Хусейн мен Əзір-
байжанның бірінші вице-премьері Яг-
уб Эюбов экономиканың түрлі салала-
рында қалыптастырылған ортақ кəсі-
порындарды өзара тиімді болатындай 
түрде аяқтау туралы келісті. Сондай-
ақ, Пəкістан Əзірбайжанның Таулы 
Қарабақ мəселесі бойынша ұстанымы-
на қолдау беруді жалғастырады деп 
атап өтілді. 

x Ұланбатыр қаласында өткен Сыртқы 
істер министрліктерінің 8-ші Консуль-
тативтік кездесуі барысында Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер минис-
трлігінің Консулдық департаменті ди-
ректорының орынбасары Мираббос 
Хожамбердиев жəне Моңғолия Сыр-
тқы істер министрлігінің Консулдық 
департаментінің директоры Я Ариун-
болд екі елдің консулдық ынтымақтас-
тығының қазіргі жағдайы, əділет жəне 
ішкі істер министрліктері арасындағы 
ынтымақтастық, сондай-ақ көші-қон 
саясаты тақырыптарын талқылады. 

x Санкт-Петербургқа ресми сапары ба-
рысында Қазақстан Парламенті (Мə-
жіліс) төрағасы Нұрлан Нығматулин 
жəне Ресей Парламентінің (Мемлекет-
тік Дума) төрағасы Вячеслав Володин 
Қазақстан-Ресей парламентаралық қа-
рым-қатынастарына қосымша серпін 
беру мəселесіне назар аудара отырып, 
екі ел парламенттері арасындағы ын-
тымақтастықты талқылады. 

x Минскіге ресми сапары барысында Ре-
сей Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавров жəне беларустық əріптесі Вла-
димир Макей Еуразиядағы интегра-
циялық үдерістерді дамыту жəне БҰҰ-
да екі ел арасындағы ынтымақтастық 
мəселелерін талқылады. Сонымен қа-
тар, тараптар 2017 жылы министрлік 
аралық консультациялар жасау жоспа-
рын əзірледі. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түркия Энергетика министрлігі Шан-
хай ынтымақтастық ұйымына (ШЫҰ) 
мүше емес елдердің Энергетикалық 
клубқа мерзімді төрағалығын қабыл-
дау жөнінде Түркияның ұсынысын 
ШЫҰ мүшелері қабылдады деп мə-
лімдеді. Сондықтан, Түркия 2017 жы-
лы ШЫҰ Энергетикалық клубына тө-
рағалық ететін болады жəне ШЫҰ 
Энергетикалық клубына мерзімді тө-
рағалық ететін алғашқы ШЫҰ-ға мү-
ше емес мемлекет болмақ. 

x «Əзірбайжан темір жолдары» мемле-
кеттік компаниясының төрағасы Джа-
вид Гурбанов Баку-Тбилиси-Карс те-
мір жолының Түркияға тиесілі бөлігі-
нің 2017 жылдың ортасында пайдала-
нуға берілетінін жəне Солтүстік-
Оңтүстік көлік дəлізі аясында Əзер-
байжан мен Иран шекарасында орна-
ласқан Астарачай өзені бойынша са-
лынған теміржол көпірінің 2016 жыл-
дың желтоқсанында аяқталатынын жа-
риялады. Сондай-ақ, Астара станцияс- 
ын Иранмен шекарадағы көпірмен 
байланыстыратын теміржолдың 8,3 
шақырымдық бөлігінің дайын екенін 
атап өтті. 

x Əзірбайжан премьер-министрінің оры-
нбасары Абид Шарифов жақында Əз-
ірбайжанның көлік саласы дамуына 
шамамен 25 млрд. доллар жұмсалды 
деп хабарлады. Сондай-ақ, жаңа халы-
қаралық паром өткелінің құрылысына 
жəне Əзірбайжан мен Грузия арасын-
дағы темір жолды қайта құру мен жа-
ңартуға ерекше назар аударылды деп 
атап өтілді. 

x Лондонда өткен «Сауда-экономикал-
ық, ғылыми-техникалық жəне мəдени 
ынтымақтастық» атты Ұлыбритания-
Қазақстан үкіметаралық комиссиясы-
ның (ҮАК) 3-отырысында тараптар 1 
үкіметаралық келісім жəне 7 коммер-
циялық келісімнен тұратын жəне жал-
пы 1,3 млрд. долларды құрайтын 8 құ-
жатқа қол қойды. ҮАК төрағалығын 
Қазақстандық инвестициялар жəне да-
му министрінің орынбасары Ерлан 
Қайыров жəне Ұлыбританияның халы-
қаралық сауда жөніндегі министрі Грег 
Хэндс жүзеге асырды. 

x Дүниежүзілік банк Өзбекстанда Элек-
тр энергиясын жеткізуші қосалқы ст-
анциялары жобасын жаңғырту жəне 
жақсарту үшін 150 млн. доллар қаржы 
бөлу ұсынысының Атқарушы кеңес 
мүшелері тарапынан бекітілгенін жа-
риялады. Бұл жобаға Халықаралық қа-
йта құру жəне даму банкі 92 млн. дол-
лар жəне Халықаралық даму қауымда-

стығы 58 млн. доллар қаржы бөлді. 
Жобаны «Өзбекэнерго» мемлекеттік 
энергетикалық компаниясы жүзеге ас-
ырады деп атап өтілді. 

x Түркіменстан Парламенті 2017 жылы 
мемлекеттік бюджет туралы заңның 
жүзеге асырылғанын мəлімдеді. 2017 
жылы мемлекеттік бюджет түсімдері 
103.571 млрд. манатты (29.592 млрд. 
доллар), ал шығыстары 104.871 млрд. 
манатты (29.963 млрд) құрайды деп 
күтілуде. Кірістер негізінен мұнай мен 
газ, химия, электротехника жəне құры-
лыс салаларының түсімдерінен тұра-
ды. 

x Өзбекстан мемлекеттік статистика ко-
митетінің хабарлауынша, 2016 жыл-
дың қаңтар мен қыркүйек аралығында 
711.4 млрд. сом (24.75 млрд. доллар) 
көлемінде өнеркəсіптік өнім өндірілді 
жəне бұл көрсеткіш жылдан жылға 
5,8%-ға өсімді білдіреді. 2016 жылдың 
қаңтар-қыркүйек айларында сектор-
дың жалпы өнеркəсіптік өндірістегі 
үлесі 79,7%-ға жетті. Бұл көрсеткіш 
2015 жылдың дəл сол кезеңінде 78,2% 
еді. Тау-кен өнеркəсібінің, электрмен 
жəне газбен жабдықтау, бу беру жəне 
ауа баптау секторының жəне сумен 
жабдықтау, ағын су жəне қалдықтарды 
кəдеге жарату секторының өнеркəсіп-
тік өндірістегі үлестері тиісінше 10,7 
%, 8,9% жəне 0,7%-ға жетті. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев елордасы Астананың атын өзі-
нің құрметіне өзгертуге қажет жоқ еке-
нін мəлімдеді. Қазақстан тəуелсіздігінің 
25 жылдығын атап өту мақсатында шы-
ғарылған Декларациядағы ұсыныс елдің 
бірінші жəне жалғыз президентінің құр-
метіне астанаға жəне басқа да маңызды 
нысандарға Нұрсұлтан Назарбаевтың 
атын беруді қамтыды.  

x Иран-Ресей Консулдық ынтымақтастық 
комиссиясының 5-ші отырысында Ре-
сей консулдығы департаментінің төра-
ғасы Евгений Иванов жəне ирандық 
əріптесі Али Чагани тур топтарына ту-
ристік визаларды беру мəселесінде же-
ңілірек ережелерді енгізу туралы келі-
сімге қол қойды. 

x Қазақстан Мемлекеттік хатшысы Гүл-
шара Əбдіқалықованың айтуынша, ел-
дің тəуелсіздігінен бастап 25 жыл ішін-
де 980,000 шетелдік ел азаматтығын қа-
былдады. Сондай-ақ, мемлекет басшы-
сы қол қойған тиісті жарлықтан кейін 
тəуелсіздіктің 25 жылдығына дейін ше-
телден келген 600-ден астам түрлі ұлт 
өкіліне Қазақстан азаматтығы беріледі 
деп атап өтілді. 

x Ашхабадта өткен ресми кездесу бары-
сында Түрікменстанның мемлекеттік 
көші-қон қызметінің өкілдері жəне Түр-
кіменстандағы Жапония елшілігінің өк-
ілдері жапон азаматтары үшін виза беру 
мəселесін талқылады. Токиода өтетін 
кезекті Экономикалық ынтымақтастық 
жөніндегі бірлескен комитетінің оты-
рысында келіссөздер жалғасатын бола-
ды деп атап өтілді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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