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ҚОРҒАС ЕРКІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ ЭКОНО- 
МИКАЛЫҚ ƏЛЕУЕТІ  

Ресми түрде Қытай-Қазақстан «Қорғас» 
шекара маңы ынтымақтастығы халықара-
лық орталығы деп аталатын Қорғас еркін 
экономикалық аймағы 2012 жылдың сəуір 
айында ресми түрде іске қосылғаннан бері, 
ең алдымен Қытайдың Қазақстанмен ара-
дағы екіжақты экономикалық жəне сауда 
қарым-қатынастарының, сондай-ақ бүкіл 
Еуразия елдерімен болған экономикалық 
жəне сауда қарым-қатынастарының одан 
əрі дамуында маңызды рөл атқарып келеді. 
Əсіресе, ресми Пекин айырықша мəн беріп 
отырған «Бір белдеу, бір жол» стратегия-
сының ортаға шығуымен бірге, Қытайдан 
басталып Қорғас өткелінен өтіп Қазақстан 
арқылы Орталық Азия, Ресей жəне Еуро-
паға дейін жететін маңызды сауда жолда-
ры үшін Қорғас еркін экономикалық айма-
ғының маңызы арта түсуде. 
Қорғас еркін экономикалық аймағын құру 
идеясын 1992 жылы Гонконгтың Ят Чау 
(Yat Chau Co. Ltd) компаниясы жоба ретін-
де ортаға қойған болатын. Ят Чау компа-
ниясы 150 млн юань (шамамен 23,5 млн 
АҚШ доллары) инвестиция салып, Қытай 
мен Қазақстан  шекарасындағы Қорғас өт-
келінің жанынан көлемі 2,6 шаршы кило-
метр болатын халықаралық еркін сауда қа-
ласын салуды ұсынған еді. Бұл жоба 1994 
жылдың ақпан айында Шыңжаң Ұйғыр ав-
тономиялық районы (ШҰАР) жағынан бе-
кітіліп, бірақ көп ұзамай тоқтатылады. Ке-
йін, 2003 жылдың маусым айында Қытай 
президенті Ху Цзиньтао Қазақстанға жаса-
ған сапары барысында, екі елдің шекара-
сында халықаралық еркін сауда аймағын 
құру туралы Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен ортақ 
пікірге келді. Осылайша, Қытай мен Қазақ-
стан үкіметтері арасында 2004 жылы 24 
қыркүйекте «Қытай-Қазақстан Қорғас ше-
кара маңы ынтымақтастығы халықаралық 
орталығын құру туралы бастапқы келісім-
ге» жəне 2005 жылы 4 шілдеде «Қытай-
Қазақстан «Қорғас» шекара маңы ынты-
мақтастығы халықаралық орталығы басқа-
ру туралы келісімге» қол қойылды. 
Қорғас еркін экономикалық аймағы Қытай 
жағынан 3.43 шаршы километрлік жəне 
Қазақстан жағынан 1.85 шаршы километ-
рлік аумақты өз ішіне алған жалпы 5.28 
шаршы километрлік аумақты қамтиды. Қо-
рғас еркін экономикалық аймағының негіз-
гі функциясына сауда келіссөздері, көрме-
лер мен сату қызметтері, қоймалық жəне 
тасымалдау қызметтері, қонақ үй жəне ме-
йрамхана қызметтері, сондай-ақ бизнес қы-
зметтері мен қаржылық қызметтері кіреді. 
2007 жылы Қорғас еркін экономикалық 
аймағының инфрақұрылым нысандарының 
құрылысы басталғаннан бері Қытай жағы 
26 ірі жоба негізінде жалпы 23.45 млрд. 
юань (шамамен 3,7 млрд. АҚШ доллары) 

инвестиция салды. Сонымен қатар, 2008 
жылғы əлемдік экономикалық дағдарыс-
тың Қытай экономикасына болған теріс əс-
ерімен бірге, 2009 жылы 5 шілдеде Үрім-
шіде туылған ірі этникалық қақтығыстың 
ШҰАР экономикасына зиян келтіруі, Қы-
тай үкіметінің Қорғас еркін экономикалық 
аймағына тіпті де көбірек маңыз беруіне 
себеп болды. Осы тұрғыдан, ресми Пекин 
2011 жылдың 30 қыркүйегінде Қорғас эко-
номикалық даму аймағын құру туралы ше-
шім қабылдады. Қорғас еркін экономика-
лық аймағына  қолдау көрсету мақсатында 
құрылған Қорғас экономикалық даму ай-
мағы шамамен 30 шаршы километрлік Қо-
рғас индустриялық паркі, шамамен 35 шар-
шы километрлік Құлжа қаласы индустрия-
лық паркі жəне 8 шаршы километрлік Шы-
ндықозы индустриялық паркін қамтыған 
шамамен 73 шаршы километрлік аумаққа 
орналасқан. Қорғас экономикалық даму ай-
мағы, əсіресе, Қорғас еркін экономикалық 
аймағының əлеуетін арттырып, Қытай та-
уарларының Қазақстан мен Орталық Азия 
жəне Еуразия нарығына үздіксіз қол жеткі-
зуін, сондай-ақ ШҰАР-дың сыртқы сауда-
ны негіз еткен экономикалық дамуын, қа-
уіпсіздігі мен тұрақтылығының қамтама-
сыз етуді басты мақсат етеді. 
Қорғас еркін экономикалық аймағы Қазақ-
стан жағындағы бөлегінің инфрақұрылым-
дық нысандарын дамыту үшін, Қазақстан 
үкіметі қазірге дейін 65 миллиард теңге 
(шамамен 200 млн АҚШ доллары) инвес-
тиция салды. 2011 жылдың 25 қарашасын-
да Қазақстан үкімет Қорғас еркін экономи-
калық аймағының жанынан Қорғас Шығыс 
қақпасы логистикалық орталығын құру ту-
ралы шешім қабылдады. 2016 жылы Қа-
зақстанның 11,3 млрд. теңге (шамамен 34 
млн АҚШ доллары) қаржы шығарып, Қор-
ғаста 300 гектар аумақты қамтитын Нұр-
кент қаласын салатындығы хабарланды. 
Жаңа қала құрылысы 2035 жылға дейін то-
лығымен аяқталады деп күтілуде. 
ШҰАР-дың орталығы Үрімшіге 670 шақы-
рым, сондай-ақ Қазақстанның мəдени, эко-
номикалық жəне сауда орталығы болған 
Алматыға 378 шақырым қашықтықта ғана 
орналасқан Қорғас еркін экономикалық ай-
мағының жүк тасымалындағы маңызы да 
күн сайын артып келеді. Мысалы, Қытай 
деректеріне сəйкес, 2015 жылы Қорғастың 
транзиттік жүк тасымал көлемі 25 790 млн 
тоннаға жетіп, 2014 жылға салыстырғанда 
12,6% өскен. Бұл көрсеткіш ШҰАР-дың 
жалпы транзиттік жүк тасымалының 62,5-
%-ына сай болып табылады. 2016 жылдың 
қаңтар-қараша айлары арасында, Қорғаста-
ғы транзиттік жүк тасымал көлемі 23 881 
млн. тонна болып, 2015 жылдың алғашқы 
11 айымен салыстырғанда 18,87%-ға өскен. 

Бұл көрсеткіш ШҰАР-дың жалпы транзит-
тік жүк тасымалының 59.99%-ына сай ке-
леді. Қазақстан мен Қытайдың екіжақты 
ынтымақтастықтың шеңберінде, Қорғас ер-
кін экономикалық аймағынан Еуропаға де-
йінгі көлік жолдары күшейтілді. Батыс Еу-
ропа - Батыс Қытай көлік дəлізінің Қытай-
дың Лян Юнган қаласынан басталып, Қы-
тай-Қазақстан шекарасындағы Қорғас өт-
келіне дейінгі бөлігі негізінен толықтай 
аяқталып, Қазақстанды ендей өтетін 2.639 
шақырымдық бөлігі де аяқталуға жақын. 
Сондай-ақ, Қазақстан мен Қытай теміржо-
лдары 2011 жылдың 2 желтоқсанынан бас-
тап  Қорғас еркін экономикалық аймағын-
да қызмет көрсете бастады. 2014 жылы Қа-
зақстан теміржолы (ҚТЖ) Жетіген-Қорғас 
жəне Жезқазған-Бейнеу теміржол бағытта-
рын іске қосып, Қорғас өткелінен Ақтау 
портына дейінгі тасымал маршруттарын 
қалыптастырды. 2013 жылдан бастап 2016 
жылдың сəуір айына дейін, Қорғас арқылы 
өткен темір жолдар бойынша транзиттік 
жүк тасымалының жалпы көлемі 2,584 ми-
ллион тоннаға жетті. Осы көрсеткіштің 20-
20 жылы 18 млн тоннаға жəне 2035 жылы 
31,5 млн тоннаға дейін жететіні межелену-
де. 
Статистикалық мəліметтерге сай, 2012 жы-
лы Қорғас еркін экономикалық аймағына 
келгендердің саны 240 мың адам болса, 20-
15 жылы бұл көрсеткіш 15 есеге өсіп, 3,36 
млн. адам болды. 2016 жылдың алғашқы 9 
айында аймаққа келгендердің  саны 3,81 
млн. болып, өткен жылдың алғашқы 9 ай-
ымен салыстырғанда 44,73% артқан. 2015 
жылы Қорғас еркін экономикалық аймағы-
ның жалпы сауда көлемі шамамен 12,037 
млрд. доллар болды. 2016 жылдың алғаш-
қы 11 айындағы сауда көлемі шамамен 
11.87 млрд. доллар болып, 2015 жылдың 
алғашқы 11 айымен салыстырғанда 6,75%-
ға жоғарлаған. 
Қытайдың Қазақстан жəне Орталық Азия-
ға, тіпті Еуропа нарығына ашылған үлкен 
бір қақпасы сияқты Қорғас еркін экономи-
калық аймағы, тек Қытай-Қазақстан арас-
ындағы екіжақты сауда-экономикалық ын-
тымақтастыққа ғана емес, Қытайдың басқа 
Еуразиялық елдермен сауда əрі экономи-
калық қарым-қатынастарының арттырыл-
уы тұрғысынан да зор маңызға ие. Соңғы 
жылдарда Қытайдың «Бір белдеу, бір жол» 
стратегиясы мен Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының шеңберінде Қорғас еркін эко-
номикалық аймағының ықпалы артып ке-
леді. Экономикалық тұрғыдан алып қара-
ғанда, Қорғас еркін экономикалық айма-
ғының ШҰАР мен Қазақстанның жəне 
басқа Еуразия елдерінің экономикалық да-
муына үлес қосатындығын айтуға болады. 



 

 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Ұлттық экономика министрлігі 
мен Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрлігін қайта құру туралы 
қаулыға қол қойды. Ұлттық экономика 
министрлігінің көші-қон саласында 
мемлекеттік саясатты қалыптастыру 
жəне көші-қон үдерісін реттеуге қа-
тысты өкілеттіктері Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрлігіне 
берілді. Сонымен қатар, Денсаулық са-
қтау жəне əлеуметтік даму министрлі-
гінің кейбір өкілеттіктері де Ішкі істер 
министрлігіне берілді. Президент, сон-
дай-ақ, Ішкі істер министрлігі жанын-
дағы Көші-қон қызметі комитетін құ-
руды жəне көші-қон саясатын жасауды 
тапсырды. 

x Бейжіңге ресми сапары барысында 
Қырғызстан Президенті Алмазбек Ата-
мбаев жəне Қытай Президенті Си Цзи-
ньпин қауіпсіздік саласындағы ынты-
мақтастықты тереңдету жəне лаңкес-
тік, сепаратизм жəне экстремизмге (үш 
зұлымдық) қарсы бірлесіп күресуге на-
зар аудара отырып, екіжақты қарым-
қатынастарды одан əрі жетілдіру жол-
дарын талқылады. 

x Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы-
ның (ҰҚШҰ) ресми өкілі Владимир 
Зайнетдинов 2017 жылғы 1 қаңтарда 
қызмет ету мерзімінің өтуіне байла-
нысты Николай Бордюжаның орнына 
ҰҚШҰ Бас хатшысының орынбасары 
Валерий Семериков Ұйымның Бас 
хатшысы міндетін атқарушы болып та-
ғайындалды деп хабарлады. 

x Ресейдің Душанбедегі елшісі Игорь 
Лякин-Фроловтың айтуынша, елдің 
Айни əуе базасын жалға беріп, Тəжік-
стандағы əскери қуатын арттыруға ұм-
тылғанын мəлімдеді. Ресейдің қазіргі 
уақытта Тəжікстанмен Айни əскери 
əуе базасы туралы қосымша келісімге 
қол қою жөнінде келіссөздер жасап 
жатқанын хабарлады. Мəскеу бұл əс-
кери базаны Душанбе жанында орна-
ласқан 201-ші əскери базаның бір бөлі-
гі ретінде қарастыруды жоспарлауда. 

x Тəжікстан Шекара қауіпсіздігі агентті-
гінің ресми өкілі Мухаммаджон Улуг-
ходжаев тəжік билік органдарының 
ауған лауазымды тұлғасының Тəжік-
станда Ресей инженерлері Талибан 
танктері мен басқа да ауыр қару-
жарақтарды жөндеп жатыр деген пай-
ымдауларын талқылайтынын хабарла-
ды. Сондай-ақ, Агенттіктің ресми тер-
геу жұмыстарын бастайтыны мəлім-
делді. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Иранның ұлттық газ компаниясы 
(NIGC) Түркіменстанның Иранға газ 
экспортын тоқтатуы бойынша халықа-
ралық төрелікке жүгінуді жоспарлап 
отырғанын жариялады. Түркіменстан 
төленбеген берешекке қатысты екі ел 
арасындағы дау салдарынан Иранға газ 

жеткізуді тоқтатты. NIGC компаниясы-
ның айтуынша, Иран қазіргі уақытта 
тəулігіне 0,7 млрд. текше метр газ өнді-
реді. Елдің газ өндірісінің тек 2%-ын 
құрайтын Түркіменстаннан жасалатын 
импорт Иранның солтүстік провинция-
ларына бағытталған. 

x Қазақстан энергетика министрлігінің 
ақпараты бойынша, Қазақстан ОПЕК 
келісімі шеңберінде берген міндеттеме 
аясында мұнай өндірісін азайтты. Қаң-
тар айынан бастап мұнай өндірісі тəулі-
гіне 20,000 баррельге азайды. Қазақ-
станның алты айлық орташа өндірісін 
тəулігіне 1,68 млн. баррель деңгейінде 
ұстап тұратыны мəлімделді. Тəуліктік 
мұнай өндірісін азайту Ақтөбе, Қызы-
лорда жəне Маңғыстау облыстарында-
ғы мұнай кен орындарында өндіріс кө-
лемін азайту арқылы жүзеге асырыла-
тын болады. 

x Түркіменстан үкіметі Түркімен мемле-
кеттік мұнай концернінің Каспий теңі-
зінің түркімен қайраңында орналасқан 
Демирказык Готурдепе кен орнында 
зерттеу жұмыстарын жүргізгенін хабар-
лады. Зерттеу жұмыстары нəтижесінде 
кен орнында бай көмірсутегі қорлары-
ның бар екені дəлелденді. Жобаның бі-
рінші кезеңі аясында 60 барлау жəне 
игеру ұңғымаларын бұрғылау жоспар-
лануда жəне жоба 7 жыл ішінде жүзеге 
асырылған жағдайда, Демирказык Го-
турдепе кен орнында 6,855 млн. тонна-
дан астам мұнай өндіру қарастырылған. 

x Түркияның энергетика нарығын реттеу 
органының мəліметі бойынша, 2016 
жылғы қаңтар-қазан аралығында Əзір-
байжан Түркияға 5,31 млрд. текше метр 
газ жеткізді. Бұл көрсеткіш 2015 жыл-
дың дəл осы кезеңінде 5 млрд. текше 
метрді құрады. 2015 жылы Əзірбайжан 
Түркияға 6,17 млрд. текше метр газ 
жеткізді. Бұл көрсеткіш 2014 жылы 6,07 
млрд. текше метр болды. Сондай-ақ, 
2016 жылғы қаңтар-қазан аралығында 
Түркияның 30,62 млрд. текше метрін 
құбырлар арқылы жеткізіп, жалпы 36,42 
млрд. текше метр газ импорттағаны ай-
қындалды. Ал сұйытылған газ импорты 
5,8 млрд. текше метрді құрады. 2016 
жылғы қаңтар-қазан аралығында Түр-
кияның жалпы газ импортында Əзір-
байжаннан жасалған импорт үлесі 
14,57%-ға жетті. 

x Иран ұлттық мұнай компаниясы Иран-
ның Италияға мұнай экспортын 2016 
жылдың қазан айындағы 160,000 бар-
рельден 2016 жылдың қараша айында 
230,000 баррельге дейін ұлғайтқанын 
хабарлады. Иран жақында 2017 жылдан 
бастап «Eni» итальяндық компаниясына 
тəулігіне 60,000-100,000 баррель мұнай 
сату үшін осы компаниямен бір жылдық 
келісім-шартқа қол қойды деп атап 
өтілді. 

x Əзірбайжан мемлекеттік мұнай компа-
ниясы «SOCAR» 2016 жылы 105,250 
метр бұрғылағанын мəлімдеді. Бұл көр-
сеткіш 2015 жылы 104,410 метрді құра-
ды. 2016 жылы жалпы бұрғылау опера-

цияларының 102,532 метрінің өндірістік 
бұрғылау жəне қалған 2,713 метрінің 
барлау бұрғылауы екені атап өтілді. 
«SOCAR» 2016 жылы 64 жаңа ұңғыма-
ны пайдалануға берді. 

x ҚР Қаржы министрлігі Үндістан мен 
Қазақстан арасында жасалған 20 жыл-
дық екіжақты салық келісіміне өзгерту-
лер енгізу туралы келісімге қол қойды 
деп хабарлады. Келісімге сəйкес, екі ел 
арасында бөліскен ақпаратты құқық 
қорғау органдарымен де бөлісуге бола-
ды. Бұл қайта қаралған салық келісімін-
де Қосарланған салық салуды болдыр-
мау туралы конвенцияны терiс пайда-
лануға жол бермеу үшін Құқықтарды 
шектеу туралы бап енгізіледі жəне бұл 
келісім салық төлеуден жалтаруға қар-
сы ішкі құқықты пайдалануға жəне ша-
ралар қолдануға мүмкіндік береді. 

x «АвтоВАЗ» Бас директоры Николя 
Мурдың айтуынша, Шығыс Қазақстан 
облысындағы Өскемен қаласында төрт 
жаңа LADA автокөлік үлгісі жаппай 
өндірілетін болады. Жылына 150 авто-
көлікке дейін өндіру жоспарланып 
отыр. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі жанындағы Статис-
тика комитетінің мəліметі бойынша, 
2016 жылы тұтыну бағалары индексі-
мен өлшенетін жылдық инфляция үлесі 
8,5%-ға жетті. Азық-түлік бағасы, азық-
түлік емес тауарлар бағасы мен ақылы 
қызметтер тиісінше 9,7%, 9,5% жəне 
6,1%-ға өсті. Сонымен қатар, медици-
налық қызмет көрсету жəне тасымалдау 
бағалары 10,1% жəне 7,2%-ға, ал электр 
энергиясының тарифтері 6,1%-ға өсті. 

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Иран үкіметі Жүйе мүддесін анықтау 
алқасының төрағасы аятолла Акбар 
Хашеми Рафсанджанидың қайтыс бо-
луына байланысты үш күндік аза тұту 
жариялады. Бұрынғы президент 82 жа-
сында Тегеранда қайтыс болды. 

x Қырғызстан президенті Алмазбек Атам-
баев ел азаматтығын беру жəне беруден 
бас тарту туралы жарлыққа қол қойды. 
Қол қойылған жарлықтар этникалық 
қырғыздар мен елдеріне қайтқан бұрын-
ғы Өзбекстан жəне Тəжікстан азаматта-
рын қамтығанда 137 адамға Қырғызстан 
азаматтығын беру жəне 56 адамға Қыр-
ғызстан азаматтығын беруден бас тар-
туды қамтиды. 

x Түркіменстанда Адам құқықтары жө-
ніндегі уəкіл туралы заң күшіне енді. 
Бұл заң елдегі адам құқықтары жөнін-
дегі уəкілетті өкіл құқықтарын, міндет-
терін, өкілеттіктері мен кепiлдiктерін 
айқындайды. 

x Əзірбайжан Төтенше жағдайлар минис-
трлігінің мəліметінше, Сангачал кентін-
дегі газ құбырында жарылыс салдыра-
нын шыққан өрт сөндірілді. 1000 мм 
диаметрлі магистралды газ құбыры ар-
қылы жеткізілетін газ жеткізілімі уа-
қытша тоқтатылды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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