
Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн
Стратеги Судалгааны Хүрээлэн

Олон улс, бүс нутгийн судалгааны сектор

Улаанбаатар хот
2020 он

САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД

БҮС БА ЗАМ
БНХАУ-ЫН



Ерөнхий редактор: Б.Отгонсүрэн ССХ, ОУБНС-ны секторын эрхлэгч,  
 доктор (Ph.D)

Зохиогчид: 
БНХАУ  ЭША С.Чандмань (М.А)
ОХУ
Зүүн Европ  ЭША Г.Өнөржаргал (М.А)
Төв Ази  ЭША Н.Соёлгэрэл (М.А)
Зүүн Ази ЭША З.Болор (М.А)
Өмнөд Ази
Африк  ЭША Г.Мэндсайхан (М.А)

Зохиогчийн эрх: @ Стратегийн судалгааны хүрээлэн, 2020. Энэхүү 
бүтээл нь Стратеги судалгааны хүрээлэн болон зохиогчийн бүтээл 
бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэх, нийтлэх, аль ч хэлбэрээр хуулбарлан 
олшруулахыг хориглоно. 

БНХАУ-ЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД 



БНХАУ-ЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД 3

АГУУЛГА

Өмнөх үг 5

НЭГ. “БҮС БА ЗАМ” БА ХЯТАД 8
“Бүс ба зам” санаачилгын тухай 8
“Бүс ба зам” форум  15
“Бүс ба зам”-ын хүрээн дэх эдийн засгийн коридорууд  17
“Бүс ба зам”-ын хэрэгжилт  19
БНХАУ-ын мужуудын “Бүс ба зам” санаачилга дахь оролцоо 31
“Бүс ба зам” ба хамтын ажиллагааны механизм  32
“Бүс ба зам”-ын санхүүгийн механизмууд  33

ХОЁР. “БҮС БА ЗАМ” БА ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС 36
Бодлогын уялдаа 36
“Бүс ба зам” санаачлагатай уялдах нь  38
Хөрөнгө оруулалт  42
Дэд бүтцээр холбогдох  42
Эрчим хүчний салбарт   45
Иргэд, хүмүүнлэгийн харилцаа  

ГУРАВ. “БҮС БА ЗАМ” БА ЗҮҮН АЗИ 49
Бодлого зохицуулалт  50
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа 51
Дэд бүтцээр холбогдох  53

ДӨРӨВ. “БҮС БА ЗАМ” БА ТӨВ АЗИ 58
Казахстан-“Бүс дээрх тэврэлт” 61
Кыргызстан: Хятадын “жижиг” хөрш 64
Тажикстан: Эрсдэл, ашиг зэрэгцэнэ 66
Узбекистан: “Бүс ба зам”-ын шинэ түшиц 70

ТАВ. “БҮС БА ЗАМ” БА ЗҮҮН ЕВРОП 75
Бодлогын уялдаа  75
Дэд бүтцээр холбогдох  78
Санхүүгийн интеграци 81
Хөрөнгө оруулалт  82



БНХАУ-ЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД4

Хөрөнгө оруулалтын салбарт Грек улсын Пирей боомтыг  
хөрөнгө оруулах замаар эзэмших болов 83
Иргэдийн харилцаа ба хүмүүнлэгийн салбарт 84

ЗУРГАА. “БҮС БА ЗАМ” БА ӨМНӨД АЗИ 86
Хөрөнгө оруулалт 87
Дэд бүтцээр холбогдох  87
Санхүүгийн интеграц 95
Иргэдийн харилцаа 96

ДОЛОО. “БҮС БА ЗАМ” БА АФРИК 98
Бодлогын уялдаа 98
Хөрөнгө оруулалт 99
Дэд бүтцийн хамтын ажиллагаа 101
Санхүүгийн интеграц 101
Иргэдийн харилцаа 102

Ашигласан материал  103



БНХАУ-ЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД 5

ӨМНӨХ ҮГ
Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн Стратегийн Судалгааны 
Хүрээлэнгийн Олон улс, бүс нутгийн судалгааны секторын судлаачид 
хамтран “Бүс ба зам” санаачилга ОХУ, зүүн ази, өмнөд ази, төв ази, зүүн 
европ болон Африкт хэрхэн хэрэгжиж буй тухай тоймлон хүргэж байна. 
Ингэхдээ тус санаачилгын хэрэгжих 5 чиглэл (五通) болох бодлогын 
уялдаа, дэд бүтцээр холбогдох, санхүүгийн интеграц, хөрөнгө оруулалт, 
иргэдийн харилцаа гэсэн 5 салбарт хэрхэн хамтран ажиллаж буйг 
харуулахыг зорьсон болно. 

БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин 2013 онд  “Бүс ба зам” санаачилгаа 
танилцуулан зарласнаас хойш 7 жил өнгөрсөн ч бүс нутаг, тив алгасан 
хэрэгжиж буй санаачилгыг дүгнэхэд хангалттай хугацаа биш юм. Энэ 
хугацаанд БНХАУ-ын Хөгжил, шинэчллэлийн хорооноос “Бүс ба зам”-
ын хэрэгжилтийн тухай жил тутам өндөр тоон үзүүлэлт бүхий тайлан 
гаргаж, харин санаачилгад нэгдсэн хамтран ажиллагч орнуудад их 
хэмжээний зээл, тусламж, дэд бүтцийн салбарт төвлөрсөн хөрөнгө 
оруулалт, түүнээс үүдэн гарч буй  эрсдлийн тухай байр сууриа 
илэрхийлэх болсон билээ.   

Хятадын санаачилгыг хэрэгжүүлэх дотоод шаардлага нь дэлхийн 
санхүүгийн хямралын туршлагаас үүдэн гадагш чиглэсэн их хэмжээний 
экспорт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтаас хэт хамааралтай эдийн 
засагтаа бүтцийн өөрчлөлт хийх буюу дотоодын хэрэглээнд суурилсан 
өсөлт бий болгох зорилготой. Ингэхийн тулд хотжилтыг түргэсгэх, 
хотжилтыг даган дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжсэн хэрэглээг өсгөх 
улмаар хүн амд эзлэх чинээлэг дундаж давхаргыг нэмэгдүүлж 
Хятад үндэстнийг сэргээн мандуулах “Хятад мөрөөдөл” (中国梦) -өө 
биелүүлэхийг зорьж байна.  Гадаад бодлогын хувьд аж ахуйн нэгжүүд, 
төрийн өмчит компаниудыг хилийн чанадад стратегийн ашигтай салбарт 
хөрөнгө оруулах, өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ, хотжилтод шаардлагатай 
эрчим хүчний түүхий эдийн олон эх үүсвэртэй болох, дотоодын илүүдэл 
бүтээгдэхүүнээ гадагш экспортлох түүний тулд дэд бүтцийн сүлжээ 
байгуулах, хязгаарын үндэсний цөөнхийн бүс нутагт хөрш зэргэлдээ 
орнуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх замаар 
тогтвортой, аюулгүй байдлаа хангах зорилготой юм. 
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Бидний энэхүү судалгаа “Бүс ба зам” санаачилгын хэрэгжилтийн 
талаарх алив дүгнэлтийг уншигч танд үлдээж буй бөгөөд олон улсын 
харилцаа, аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж, суралцдаг хэн бүхэнд 
зориулав.

Олон улс, бүс нутгийн судалгааны секторын эрхлэгч  
доктор (Ph.D) Б. Отгонсүрэн 



НЭГ. 
БҮС БА ЗАМ

БА ХЯТАД
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НЭГ. “БҮС БА ЗАМ” БА ХЯТАД
Энэхүү судалгаанд “Бүс ба зам” гэж юу болох, түүний хэрэгжилтийн 
явцыг бүс нутгаар, ингэхдээ тухайн бүс нутгийн зарим улсаар тодотгон 
гаргахыг зорилоо. Ингэхдээ юун түрүүн “Бүс ба зам”-д оролцогч тухайн 
улсын дотоодын хөгжлийн бодлого, ашиг сонирхол болон хөндлөнгийн 
шинжээчдийн дүгнэлт, шүүмжийг харьцуулахыг  зорив.  

“Бүс ба зам” санаачилгын тухай

“Бүс ба зам” нь  “Шинэ торгоны замын эдийн засгийн бүс, XXI зууны 
далайн торгоны зам” (新丝绸之路经济带和XXI世纪海上丝绸经济路хят., 
New silk road economic zone and XXI century maritime silk road economic 
belt анг.)  үгийн товчлол юм. 

“Бүс ба зам” нь “Шинэ торгоны замын эдийн засгийн бүс”, “XXI зууны 
далайн торгоны зам” (New silk road economic belt and XXI century mar-
itime silk road анг., 新丝绸经济带和XXI 世纪海上丝绸路 хят.,)-аас бүрдэж 
байна. Далайн зам нь Хятадын Гуанжоу хотоос Вьетнам, Тайланд, 
Малайз, Сингапур, Индонезиэр дамжин Энэтхэг улсад хүрэхээр 
төлөвлөжээ.  

Анх БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин Казахстан болон Индонез улсад 
айлчлах үеэрээ  танилцуулсан юм.  Хуурай газрын зам нь ӨМӨЗО-ны 
Шинжаан-Уйгарын автономит бүсээс эхлээд Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Иран, Ирак, Сири, Туркээр дамжин цааш Болгар, Румын, 
Чех зэрэг Зүүн Европын орнуудаар дамжин Герман зэрэг баруун Европ  
улсуудад хүрэх 6500 км үргэлжлэх хуурай газрын зам юм.

Анх 2013 оны 10 дугаар сард Индонезид айлчилж парламентын 
танхимд үг хэлэхдээ Далайн торгоны замын концепцийг дэвшүүлсэн 
бөгөөд үүнд дараахь хоёр чиглэл багтсан болно.

1. Өмнөд Хятадын тэнгисээр дамжин Хятадын далайн боомтуудаас 
Энэтхэгийн далай ба цаашлаад Европ руу;

2. Хятадын боомтоос Өмнөд Хятадын тэнгисээр дамжуулан Номхон 
далайн өмнөд хэсэгт.
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ЗУРАГ 1 БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин Казакстаны их сургуульд айлчилж үг хэлэв 

Өдгөө дэлхийн улс орнууд “Бүс ба зам”-д нэгдэхэд бэлтгэн дотоодын 
хөгжлийн бодлогоо уялдуулахаар зэхэж байна. Үүнд,

• Орос “Евразийн эдийн засгийн коридор”
• Монгол Улс “Хөгжлийн зам”
• Казахстан “Гэрэлт зам”
• Вьетнам “Хоёр коридор, нэг тойрог”
• Их Британи “Northern Powerhouse”
• Польш “Хув зам”
• Туркийн “Дунд коридор” зэрэг болно.  

Хятадын дарга Си Зиньпин 2013 онд санаачилга дэвшүүлснээс хойш  
“Бүс ба зам” нь Хятадын гадаад бодлого,  эдийн засгийн стратегийн 
гол агуулга болж, 2013 оны 11 дүгээр сард хуралдсан ХКН-ын 18 
дахь удаагийн Төв хорооны  III бүгд хурлаас баталсан “Өөрчлөлт 
шинэчлэлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх зарим чухал асуудлын талаарх 
шийдвэр”-т оруулжээ. 

2015 оны 3 дугаар сард БНХАУ-ын Хөгжил шинэчлэлийн хороо, Гадаад 
хэргийн яам, Худалдааны яам хамтран “Торгоны замын эдийн засгийн 
бүс болон  XXI зууны далайн торгоны замыг хамтран байгуулах хэтийн 
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зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”1 хэмээх баримт бичгийг гаргасан нь 
санаачилгыг олон нийт, бусад орнуудад тайлбарлах зорилгоор гаргасан 
анхны томоохон баримт бичиг болсон. 

Хятадын зүгээс стратегийн санаачилгыг дэвшүүлэх болсон гол шалтгаан 
нь тус улсын эдийн засгийн хөгжлийн дотоод шаардлагатай холбоотой 
юм. Санаачилгыг хэрэгжүүлэх нь хөгжлийн түвшингийн хувьд 
хоцрогдонгуй баруун бүсийнхээ хөгжлийг түргэтгэх, экспортын зах 
зээлээ өргөтгөх,  хуримтлуулсан асар их хэмжээний валютыг эргэлтэд 
оруулах, нефть, уул уурхайн баялгийн найдвартай эх үүсвэрийг 
олшруулах, илүүдэл бүтээгдэхүүнээ экспортлох зэрэг ач холбогдолтой 
ажээ. 

Энэ санаачилгыг дэвшүүлэхэд гадаад хүчин зүйл мөн нөлөөлсөн байна. 
Уг санаачилгад хамрагдах боломжтой орнуудтай Хятад улс худалдаа, 
эдийн засгийн өргөн харилцаатай, олон орны худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтын тэргүүлэх түнш нь болсон, цаашид хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх боломжтойн дээр холбогдох орнууд Хятадтай хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх замаар тус улсын эдийн засгийн боломжийг 
илүүтэй ашиглах сонирхолтой байгаа нь уг санаачилгыг дэвшүүлэх 
угтвар нөхцөл болсон байна. 

Түүнчлэн “Бүс ба зам” нь интеграцийн түвшин Европ, Хойд Америктай 
харьцуулахад доогуур байгааг урагшлуулах бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны хөгжлийн шаардлагатай нийцэж байгаа, өөрөөр хэлбэл 
Азийн бүс нутгийн интеграцийг урагшлуулахад Хятад улс өөрийн 
үүргээ гүйцэтгэх ёстой гэж үзэж байгаа ажээ. Ази тивийн орнуудын 
хувьд мөн бодит шаардлага цөөнгүй байгаагийн нэг нь Хятадын 
удирдагчид жишээ болгон ярьдаг АХБ-наас гаргасан Ази тивийн дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтад жил бүр 730 тэрбум ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт шаардлагатай гэсэн судалгаа юм. 

2015 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр Боао форумын үеэр Хятадын 
үндэсний Хөгжил, шинэчлэлийн хороо, Гадаад харилцааны яам 
болон  Худалдааны яам хамтран “Торгоны замын эдийн засгийн бүс, 
XXI зууны далайн торгоны замын бүтээн байгуулалтыг урагшлуулах 

1	 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》Vision	and	Actions	on	Jointly	
Building	Silk	Road	Economic	Belt	and	21st-Century	Maritime	Silk	Road
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алсын хараа ба үйл ажиллагаа” хэмээх баримт бичгийг олон нийтэд 
зарласан. Уг баримт бичигт “Бүс ба зам”-ын бүтээн байгуулалтад 
баримтлах зарчим, хүрээг тодорхойлж, хамтран ажиллах 5 чиглэл (
五通 хят.)- ийг тогтоосон. Үүнд: улс орнуудтай бодлогоор уялдах, дэд 
бүтцээр холбогдох, худалдааг хөнгөвчлөх, санхүүг интеграцлах, иргэд 
хоорондын харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх гэж оруулжээ2. 

 “Бүс ба зам”-ын 5 чиглэлийг 2013 онд БНХАУ-ын Төрийн Зөвлөл, 
Хөгжил Шинэчлэлийн Хороо, ГХЯ, Худалдааны яамнаас баталсан 
“Шинэ торгоны замын эдийн засгийн бүс, XXI зууны далайн торгоны 
замыг хэрэгжүүлэх алсын хараа, арга хэмжээний бичиг”-т ийнхүү 
тодорхойлжээ. 

“Бүс ба зам”-ын хүрээний хамтын ажиллагааны гол агуулга бөгөөд 
тэргүүлэх чиглэлүүд нь бодлогын зохицуулалт, дэд бүтцээр холбогдох, 
саадгүй худалдаа, санхүүгийн интеграц, иргэд хоорондын хэлхээ 
холбоо байна гэж тодорхойлсон. 

1. Бодлого зохицуулалт (政策沟通policy coordination)  
• “Бүс ба зам” санаачилгад хамрагдах улс орнуудын хоорондын 

бодлогын уялдаа холбоо тус санаачилгын амжилтад чухал үүрэг 
гүйцэтгэнэ. Санаачилгын алсын хараанд дурдсанчлан, улс орнууд 
эдийн засгийн хөгжлийн стратеги болон бодлогоо уялдуулж, бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө боловсруулна.

• “Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнууд олон түвшний засгийн газар 
хоорондын макро бодлогын уялдаа болон харилцаа холбооны 
механизм үүсгэх зорилготой. 

2. Дэд бүтцээр холбогдох (设施联通facilities connectivity)
• “Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнууд дэд бүтэц болон дэд бүтцийн 

стандартын  уялдаа холбоогоо сайжруулна.
• Улс орнууд боомт болон дэд бүтцийн  бүтээн байгуулалтыг 

эрчимжүүлж, хуурай газар болон  далайн тээврийн сувгийн саад 
бэрхшээлийг арилгаж, боомт хоорондын хамтын ажиллагааг 
дэмжиж, далайн замын тоог нэмэгдүүлнэ.

• Улс орнууд иргэний нисэхийн хамтын ажиллагаа болон агаарын 

2	 ГХЯ-наас	ирүүлсэн	лавлагаа	мэдээлэл	
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нисэхийн дэд бүтцийн орчныг сайжруулна.
• Эрчим хүчний салбарын дэд бүтэц, хамтын ажиллагааны уялдаа 

холбоог дэмжинэ.
• Улс орнууд хамтран харилцаа холбооны сүлжээг үүсгэнэ. Үүнд: 

хил дамнасан оптик кабелийн болон хиймэл дагуулын мэдээллийн 
сүлжээ багтана.

• Улс орнууд шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлж, хамтарсан лаборатори байгуулан 
мэргэжилтнүүдийн солилцоог дэмжинэ.

• “Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнуудын залуучуудын ажил эрхлэлт, 
бизнесийн чадамжийг дээшлүүлэх тал дээр Хятад улс дэмжиж 
ажиллана.

• “Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнуудад оюутан солилцооны 
хөтөлбөрийг нэмэгдүүлнэ.

Энэхүү санаачилгын амин сүнс нь дэд бүтэц юм. Иймд голдуу дэд 
бүтцийн хөгжил муутай улс орнуудын дунд ихээхэн дэмжлэг авч байна. 
Санаачилгад нэгдэж буй улс орнуудад их хэмжээний зээл олгож, бүхий 
л салбарт дэд бүтцийг нэмэгдүүлж байгаа нь эдгээр улсуудад ашиг 
тусаа өгч эдийн засгийн өсөлтөд нь нөлөөлөх хэдий ч эдгээр хөрөнгө 
оруулалтууд ил тод биш бөгөөд тухайн улсуудад өрийн дарамт үүсгээд 
байгаа талаар судлаачид өгүүлж буй. 

Мөн түүнчлэн боловсруулах үйлдвэрт хөрөнгө оруулалт хийж, гаднаас 
импортоор оруулж ирдэг эрчим хүчний түүхий эдээ тухайн улсад нь 
боловсруулж, дотоодын байгаль орчин, агаарын бохирдолын асуудлыг 
шийдэхэд тус дэм болох юм3.

3. Саадгүй худалдаа (贸易畅通unimpeded trade)
• Бүс ба замын дагуух улс орнууд мэдээлэл солилцоо, хууль дүрмийн 

харилцан хүлээн зөвшөөрөх болон хууль сахиулах байгууллагын 
харилцан туслалцааг дэмжсэн гаалийн хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлнэ. 

• Хилийн боомтууд дахь гаалийн хяналт шалгалтын ажиллагааг 
хялбаршуулж, хорио цээрийн үзлэгийг цахимжуулна.

3	 БНХАУ-ын	эдийн	засаг,	нийгмийг	хөгжүүлэх		XIII	таван	жилийн	төлөвлөгөө
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• Зөвшөөрөгдсөн эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид (AE-
Os)-ийг харилцан хүлээн зөвшөөрнө.

• Улс орнуудын тарифын бус саад бэрхшээлүүдийг бууруулж, 
худалдааны ил тод байдлыг сайжруулна.

• Улс орнууд хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулж, учрах саад 
бэрхшээлүүдийг арилгана.

• Хоёр талын хөрөнгө оруулалтын хэлэлцээрийг хамгаалж, давхар 
татвар ноогдуулах гэрээ хэлэлцээрээс зайлсхийнэ.

• Улс орнууд хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны цар хүрээг 
тэлнэ. Үүнд: сэргээгдэх эрчим хүчний салбар болох усны, цөмийн, 
салхины болон нарны эрчим хүчийг хөгжүүлнэ.

• Улс орнуудад шинээр түрэн гарч ирж буй салбар хоорондын хамтын 
ажиллагааг дэмжинэ. Үүнд:  шинэ үеийн мэдээллийн технологи, 
био-технологи, шинэ эрчим хүчний технологи болон шинэ түүхий 
эд материал.

• Улс орнууд олон төрлийн аж үйлдвэрийн парк үүсгэн байгуулахад 
хамтран ажиллана. Жишээ нь: гадаад дахь эдийн засаг, худалдааны 
хамтын ажиллагааны бүс болон хил дамнасан эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны бүс байгуулах аж.

“Бүс ба зам” санаачилгын хүрээнд хөгжиж буй улс орнуудад таатай 
нөхцөлөөр хөрөнгө оруулалт авах боломж олдож байгаа ч 2017 
онд Шри Ланкын урд зүгт орших стратегийн чухал ач холбогдолтой 
Хамбантота боомтыг Хятад улсад 99 жилийн хугацаатай ашиглуулах 
болсон явдлыг, Хятадын талаас хэрэгжүүлж буй “Өрийн занга” хэмээн 
барууны орнуудаас сэрэмжлүүлэх болсон. Хөгжиж буй улс орнуудад 
гадны хөрөнгө оруулалт чухал хэдий ч их хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
нь урт хугацаандаа өрийн дарамт болох аюул дагуулж байдгийг Шри 
Ланкын жишээ харуулсан.

4. Санхүүгийн интеграци (资金融通financial integration)
• Бүс ба замын дагуух улс орнууд санхүүгийн хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлж, ханшийн тогтвортой байдлыг барих систем, Азид 
хөрөнгө оруулалт санхүүгийн систем, кредит мэдээллийн системийг 
бий болгоно.

• Улс орнууд Азийн дэд бүтэц хөрөнгө оруулалтын банк, БРИКС-
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ийн шинэ хөгжлийн банк, ШХАБ-ын санхүүгийн институц болон 
Торгоны замын санг үүсгэн байгуулахыг дэмжинэ. 

• Улс орнууд бондын зах зээлээ хөгжүүлж эсвэл үүсгэн байгуулна. 
“Бүс ба зам”-ын дагуух сайн үзүүлэлттэй улс орнуудын засгийн 
газар, компани болон санхүүгийн институциудыг Хятадад юаны 
бонд гаргахыг дэмжинэ. Мөн түүнчлэн, Хятадын шалгарсан 
санхүүгийн институц болон компаниуд юань болон бусад валютаар 
Хятад улсаас гадагшаа бонд гаргахыг дэмжинэ.

• Улс орнууд хоёр талын валютын своп, төлбөр тооцооны хамрах 
хүрээг өргөжүүлнэ.

• Арилжааны болон хувьцааны хөрөнгө оруулалтын сангууд, хувийн 
сангуудыг санаачилгын гол чухал гэсэн бүтээн байгуулалтад 
оролцохыг дэмжинэ.

Хятад болон “Бүс ба зам” санаачилгад нэгдэж буй улс орнуудын 
худалдааны эргэлтийн нийт хэмжээ 6 их наяд ам.доллар давсан бөгөөд 
2030 он гэхэд тус санаачилгыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд нэмэлт 26 
их наяд ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардагдахаар байна.  Тус 
санаачилгыг санхүүжүүлэгчид нь бодлогын банк, төрийн өмчит банк, 
тусгай баялагийн сан болон олон улсын санхүүгийн институц гэсэн 4 
төрлийн санхүүгийн эх үүсвэрээс бүрдэж байна.

5. Иргэд хоорондын харилцаа (民心相同people-to-people bonds)
• Торгоны замын найрсаг хамтын ажиллагаа хөгжүүлж, соёл, 

боловсрол, хэвлэл мэдээлэл, эмэгтэйчүүд болон оюутан 
залуучуудын солилцоо хамтын ажиллагааг дэмжиж олон нийтийн 
дэмжлэгийг авна.

• Торгоны замын дагуух улс оронтой соёлын жил, урлагийн наадам, 
дэлгэцийн бүтээлийн наадам болон номын үзэсгэлэн харилцан 
зохион байгуулж, кино, радио, телевизийн уран бүтээлүүдийг 
орчуулж гаргахад хамтран ажиллана.

• Аялал жуучлалын хамтын ажиллагааны хүрээг тэлж, бүс ба замын 
дагуух улс орнуудын аялалын визний бүрдүүлэлт, олголтыг 
хялбаршуулна.

• Бүс ба замын дагуух улс орнуудын олон улсын спортын арга хэмжээ 
зохион байгуулах эрх авахад дэмжлэг үзүүлнэ.
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• Хөрш орнуудын эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлж, урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх технологийн сургалт болон 
эрүүл мэндийн ажилчдын чадавхийг дээшлүүлэх сургалт олгоно.

• Шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, 
хамтарсан лаборатори, судалгааны төв, Олон улсын технологи 
шилжүүлэх төв, далайн замын хамтын ажиллагааны төв зэргийг 
байгуулж шинжлэх ухааны салбарт тулгарч буй саад бэрхшээлийг 
хамтдаа шийднэ.

• Улс орнуудын судалгааны байгууллага, тинк танкуудтай хамтарсан 
эрдэм шинжилгээний хурал болон форум зохион байгуулна.

“Бүс ба зам” санаачилгын эргэн тойронд янз бүрийн мэдээлэл түгэх 
болсон. Тиймээс тухайн улс орны иргэдэд ерөнхий ойлголт өгөх, 
иргэдийн дэмжлэгийг авах нь чухал болохыг Хятадын эрх баригчид 
анзаарч, анхааралдаа авч ажиллаж байна. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 
урлаг соёлын солилцоо, яармаг, үзэсгэлэн зэрэг олон төрлийн үйл 
ажиллагааны тоог эрчимтэй нэмэгдүүлж, “Бүс ба зам”ын дагуух улс 
орнуудын иргэдэд чиглэсэн зөөлөн хүчний бодлого явуулж байна.

“Бүс ба зам”-ын дагуух орнуудын хууль тогтоох байгууллага, голлох улс 
төрийн намууд болон улс төрийн байгууллагуудын найрсаг харилцааг 
бэхжүүлнэ. Хотуудын солилцоо, хамтын ажиллагааг өрнүүлж, “Бүс ба 
зам”-ын дагуух орнуудын томоохон хотуудын хооронд эгч дүү хотуудын 
харилцаа тогтоохыг дэмжиж, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын 
хооронд  хамтарсан судалгаа хийх, форум зохион байгуулах чиглэлээр 
хамтран ажиллахыг дэмжинэ. “Бүс ба зам”-ын дагуух орнуудын төрийн 
бус байгууллагуудын солилцоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ” гэж 
заасан4.  

“БҮС БА ЗАМ” ФОРУМ 
“Бүс ба Зам”-ын олон улсын хамтын ажиллагааны дээд түвшний уулзалт 
2017 оны 5 дугаар сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Бээжин хотноо зохион 
байгуулагдсан. Тус дээд түвшний уулзалтад дэлхийн 130 улс болон 
олон улсын 70 байгууллагын 1500 гаруй төлөөлөгчид, түүний дотор 29 

4	 Мөн	тэнд
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орны төр засгийн тэргүүн нар оролцсон. 

Чуулга уулзалтаар “Бүс ба зам”-ын ирээдүйн хамтын ажиллагааны 
чиглэлийг тодорхойлсон. БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин хэлсэн үгэндээ 
хамтдаа зөвлөлдөн, хамтдаа бүтээн байгуулж, үр ашгийг нь хуваалцах 
зарчмыг тууштай баримталж,  “Бүс ба Зам”-ыг энх тайван, хөгжил 
цэцэглэл, нээлттэй байдал, инноваци, соёл иргэншлийн зам болгон 
бүтээн байгуулахыг онцолсон. Дараах тодорхой арга хэмжээг авахаа 
илэрхийлсэн. Үүнд:

“Бүс ба Зам”-ыг санаачлагчийн хувьд хөгжлийн бодлогыг уялдуулах, 
эдийн засгийн коридорын бүтээн байгуулалтыг урагшлуулах,  
санхүүгийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Торгоны замын санд 
нэмж 100 тэрбум юань (14,5 тэрбум ам.доллар)-ийг оруулна гэдгээ 
зарласан. “Бүс ба зам”-ын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэл, 
санхүүгийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор Хятадын хөгжлийн 
банк, ЭКСИМ банк тус бүр 250 тэрбум болон 130 тэрбум юаньтай тэнцэх 
тусгайлсан зээлийг олгоно. Хятадын тал АДБХОБ, БРИКС-ийн шинэ 
хөгжлийн банк, Дэлхийн банк болон бусад олон талт банк санхүүгийн 
байгууллагатай хамтран “Бүс ба Зам”-ын төслүүдийг дэмжиж, холбогдох 
талуудтай “Бүс ба зам”-ын төслүүдийг хөгжүүлэх зорилгоор санхүүгийн 
удирдамжийг хамтран боловсруулна. 

“Бүс ба зам”-ын чөлөөт худалдааны сүлжээ байгуулж, бүс нутаг болон 
дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ,  хамтарсан лаборатори, 
шинжлэх ухаан технологийн парк, технологи дамжуулах төв 
хамтран байгуулах зэргээр “Бүс ба зам” шинжлэх ухаан технологийн 
инновацийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлнэ. Хятадын 
тал ирэх 5 жилийн хугацаанд 2500 залуу эрдэмтэд богино хугацааны 
эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх боломжоор хангаж, шинжлэх 
ухаан технологи болон удирдлагын түвшний 5000 хүнийг сургалтад 
хамруулж, хамтарсан 50 лабораторийг ашиглалтад оруулна. 

Экологи, байгаль орчны дата үйлчилгээний талбарыг бий болгож, “Бүс 
ба зам” ногоон хөгжлийн олон улсын холбоо байгуулах санаачлагыг 
гарган, холбогдох улс орнуудад уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга 
хэмжээ авахад нь туслалцаа үзүүлэх болно. 

Ирэх 3 жилийн хугацаанд “Бүс ба зам”-ын бүтээн байгуулалтад 
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оролцож буй хөгжиж буй улс орнууд болон олон улсын байгууллагын 
хэрэгжүүлэх хүмүүнлэгийн төслүүдэд зориулж 60 тэрбум юань, “Бүс ба 
зам” дагуух хөгжиж буй орнуудад 2 тэрбум юаний хүнсний яаралтай 
тусламж тус тус үзүүлэх ба Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагааны санд 
1 тэрбум ам.долларын хөрөнгө нэмж оруулна. “Бүс ба зам”-ын дагуух улс 
орнуудад “Аз жаргалтай гэр”, ядуурлыг бууруулах, эрүүл мэнд сэргээн 
засварлах зэрэг чиглэлээр тус бүр 100 төслийг хэрэгжүүлнэ. Хятадын 
тал “Бүс ба зам” дагуух улс орнуудад ашгаа өгөх хамтын ажиллагааны 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор холбогдох олон улсын байгууллагад 
1 тэрбум ам.доллар олгоно” зэрэг асуудлыг тусгажээ. 

“БҮС БА ЗАМ”-ЫН ХҮРЭЭН ДЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
КОРИДОРУУД 
“Бүс ба зам”-ын хүрээнд 6 эдийн засгийн коридор (цаашид ЭЗК гэх) 
байгуулахаар тусгасан байдаг. 

1. Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн коридор 

Хятадын 3 мужаар дайрч зүүн тийш Владивостокийн боомт, баруун 
тийш Оросын Чита хүрч цааш Европ руу гарах хамгийн зардал багатай 
дөт маршрут. Гурван тал транзит тээвэр, эрчим хүч, аялал жуулчлалын 
салбарт хамтран ажиллана. 

2. Шинэ Евроазийн эх газрын гүүр 

Хятадын Зяньсу мужаас гарч  Хятадын 7 мужаар дайрч Казакстан 
Хятадын хил дээрх Алшаагийн боомтоор гарч Орос, Беларусь, Украйн, 
Польш, Германаар дайран өнгөрч Голландын Ротердам хүрэх өртөг 
өндөртэй маршрут. Энэ маргрут Энэтхэгийн далай, Суэцийн сувгаар 
дайрснаас 10000 км дөт, тээврийн зардал 20%, зарцуулах хугацаа 50 
%-иар багасана. 

3. Хятад-Төв Ази-Дундад Азийн эдийн засгийн коридор  

Хятадын Шиньжаанаас гарч (дотоодод дайран өнгөрөх хэсэг нь 2 
дугаар маршрттай давхцаж байна.) Казакстан-Узбекстан-Киргизстан-
Тажикстан-Туркменстан-Иран-Ирак-Турк-Персийн булан-Газар 
Дундын тэнгис Арабын булан хүрэх маршрут.  Энэ бол эрчим хүчний 
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маршрут бөгөөд газрын тос, байгалийн хийн хоолойн дайран өнгөрөх 
дэлхийн хамгийн урт байгалийн хийн хоолойг болох ажээ. Хятад 
Казакстан, Киргизстан, Тажикстантай 2 талын гэрээ байгуулсан. 

4. Хятад-Энэтхэг хойгийн эдийн засгийн коридор 

Хятадын өмнө зүгийн хотоос зүүн өмнөд азийн Вьетнам, Сингапур зэрэг 
оронтой өндөр хурдны авто болон төмөр замаар холбогдох маршрут. 

Цааш АСЕАН-ы орнуудтай холбогдох сонирхолтой байна. Зүүн Азийн 
хүн ам 1.7 тэрбум, ДНБ  30.000 ам.доллар  орчим байдаг. Хятадын 
илүүдэл үйлдвэрлэлийн том зах зээл гэж харж байна. 

5. Хятад-Пакистаны эдийн засгийн коридор 

Хятад Пакистаны зам харилцаа, дэд бүтэц, эрчим хүч, далайн хамтын 
ажиллагааг гүнзгийрүүлэх зорилготой. Шиньжааны Кайши хотоос 
эхэлж Пакистаны Кутар боомт хүртэл үргэлжлэх 3000 км урт маршрут. 
2015 оны байдлаар 2 тал нийт 51 гэрээ , хамтын ажиллагааны санамж 
бичиг байгуулсан байна. Хятад эдийн засгийн коридорын дэд бүтцэд 
зориулж 460 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.5 
Хятад улс Ойрх Дорнодоос Маллакийн хоолойн зэрэг 12000 км урт зам 
туулж газрын тос импортолж байсныг энэхүү эдийн засгийн маршрут 
ашиглалтад орсноор товчилно гэж үзэж байгаа ч Дундад Азиас 
импортолсон газрын тос Пакистаны Кутар боомтоос нэлээд тогтворгүй 
нутгаар дайрч Хятадад хүрэх учир эрсдэлтэй маршрут гэгддэг. Хятадын 
тэнгисийн цэрэг Кутар боомтоор Энэтхэгийн далайн гүн рүү нэврэх 
боломжтой  тул цэргийн стратегийн ач холбогдолтой. 

6. Шри Ланка-Хятад-Энэтхэг-Мьянмарын эдийн засгийн коридор  

Эндээс үзэхэд Хятадын байгуулж буй эдийн засгийн коридор 
нь харилцан адилгүй эдийн засгийн болон цэрэг стратегийн ач 
холбогдолтой байна. Тухайлбал, Хятад-Пакистаны эдийн засгийн 
коридор газрын тосны тээвэр, Шри ланка Хятад Энэтхэг, Мьянмарын 
эдийн засгийн коридор АСЕАН-тай худалдаа хийх, Шинэ Евразийн 
эх газрын гүүр Хятад-Европын бараа тээвэр хийх бол Хятад, Монгол, 

5	 中巴两国签署460亿美元经济走廊协议	(Хятад	Пакистан	46	тэрбум	ам.долларын	өртөг	бүхий	
эзк	байгуулах	гэрээг	үзэглэв)	http://www.bbc.com/zhongwen/simp/china/2015/04/150420_chi-
na_pakistan_agreement
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Оросын эдийн засгийн коридор аюулгүй байдал болон эрчим хүчний 
салбарт хамтран ажиллах сонирхолтой байна.6

ЗУРАГ 2 “Бүс ба зам”-ын хүрээнд хэрэгжих 6 эдийн засгийн коридор

“БҮС БА ЗАМ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТ 
“Бүс ба зам”санаачилга дэвшүүлснээс хойш хэдийнэ 7 жил өнгөрч 
санаачилгыг тойрсон олон шүүмж, тоон үзүүлэлтүүд гарсан юм. 
Энэ бүлэгт Хятадын албан ёсны эх сурвалжаас хэрэгжилтийн тоон 
илэрхийллийг эш болгон бүс нутагт  дээр дурдсан 5 чиглэл ( (五通 
хят.- буюу улс орнуудтай бодлогоор уялдах, дэд бүтцээр холбогдох, 
худалдааг хөнгөвчлөх, санхүүг интеграцлах, иргэд хоорондын харилцан 
ойлголцлыг нэмэгдүүлэх) Зүүн Хойд Ази, Орос болон Зүүн Европ, Төв 
Ази, Африк болон Ойрх Дорнодын бүс нутагт хэрхэн хэрэгжиж буй 
тухай зарим улсын жишээн дээр авч үзэхийг зорив. 

БНХАУ-ын Хөгжил Шинэчлэлийн Хороо (发改委)-ы мэдээлж буйгаар 

6	 一带一路划定重点	打造六大经济走廊	(“Бүс	ба	зам”-ын	хүрээнд		6	ЭЗК		байгуулна)
	 http://finance.sina.com.cn/china/20150724/011422775811.shtml
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2018 оны байдлаар7 “Бүс ба зам” санаачилгын зорилтын хэрэгжилт 
дараах байдалтай байна.

1. Бодлого зохицуулалт 
• 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар, “Бүс ба зам” санаачилгын 

хүрээнд БНХАУ-ын засгийн газар 125 улс, 30 Олон улсын 
байгууллагуудтай 173 хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан 
байна. 

• Дижитал торгоны замын дэд бүтцийг хөгжүүлэх чиглэлээр 16 
улстай хамтын ажиллагааны баримт бичигт зураад байна. 

• 49 бүс нутаг болон улс орнуудтай 85 хамтын ажиллагааны гэрээнд 
гарын үсэг зурсан байна. 

• Бүс ба замын дагуух 49 улс оронтой “Бүс ба замын” оюуны өмчийн 
прагматик хамтын ажиллагааг шат ахиулах хамтарсан тунхаглалыг 
зарласан. 

• “Бүс ба зам”-ын татварын гэрээний хамтын ажиллагааны хүрээгээ 
тэлэн 111 бүс нутаг болон улс орныг хамарч эхлээд байна. 

• 2013-2018 оны хооронд Хятадын компаниуд торгоны зам дагуух 
улс орнуудад 90 тэрбум ам.долларын шууд хөрөнгө оруулалт хийж, 
гадаадын гэрээт төслүүдийн эргэлт 400  тэрбум ам.доллараас 
давжээ. 

• Хятад улс Казахстан, Египет, Этиоп, Бразил зэрэг 40 гаруй улстай 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг дээшлүүлэх хамтын ажиллагааны 
баримт бичигт гарын үсэг зурж, Франц, Итали, Испани, Япон, 
Португали улсуудтай гуравдагч зах зээлийн хамтын ажиллагааны 
баримт бичигт гарын үсэг зурсан.  

2. Дэд бүтцээр холбогдох  
• Олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны зургаан коридор 

байгуулах ажил тогтвортой урагшилж байгаа бөгөөд улс орнуудын 
хоорондын хамтын ажиллагааны  түншлэлийг сайжруулахаас гадна  
Ази, Европын зах зээлийн уялдаа холбоог бэхжүүлэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэж байна. 

7	 一带一路划定重点	打造六大经济走廊	(“Бүс	ба	зам”-ын	хүрээнд	6	ЭЗК		байгуулна)
	 http://finance.sina.com.cn/china/20150724/011422775811.shtml
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• Хятад-Лаос, Хятад-Тайланд болон Унгар-Сербийн төмөр замаас 
гадна Жакарта-Бандунгийн  хурдны төмөр замын ажилд ахиц 
дэвшилт гарсаар байна. Мөн Гвадар, Ханбатота, Пирей, Калифа 
зэрэг боомтуудын ажил ахицтай үргэлжилж байна. 

• 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар, Хятад-Европын чиглэлийн галт 
тэрэг энэ хооронд 13 мянган удаа зорчсон байна.  

3. Саадгүй худалдаа
• 2013-2018 оны хооронд Хятад улс болон “Бүс ба зам”-ын дагуух 

улс орнуудын худалдааны импорт, экспортын нийт хэмжээ 6 их 
наяд ам.доллараас  давсан байна. 

• 83 улс болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран “Бүс ба зам”-
ын чөлөөт худалдааны санаачилгыг ахиулахаар идэвхтэй ажиллаж 
байна. 

• АСЕАН, Пакистан, Сингапур, Гүрж  болон бүс нутгийн улсууд 
чөлөөт худалдааны гэрээнд гарын үсэг зурахыг дэмжиж байгаа 
бөгөөд Евразийн эдийн засгийн холбоо эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны гэрээнд мөн гарын үсэг зураад байна. 

• 50 гаруй хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний худалдаа хийх 
боломж нээгдсэн. 

• “Бүс ба зам”-ын олон улсын хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний 
форумаас хойш Хятад улс болон бүс ба замын дагуух улсууд 100 
гаруй гаалийн хяналт, хорио цээрийн хамтын ажиллагааны баримт 
бичигт гарын үсэг зурсан байна. 

4. Санхүүгийн интеграци
• Хятад улс 27 улс оронтой “Бүс ба зам”-ын санхүүжилтийн 

удирдамжийг баталсан. 
• Хятадын Ардын банк, олон талт хөгжлийн агентлагуудын хамтарсан 

санхүүжилтээр 70 гаруй улс орон, бүс нутгийг хамарсан 100 гаруй 
төсөлд хөрөнгө оруулалт хийжээ. 

• Хятад улс болон Олон улсын валютын сангийн хамтарсан чадавхийг 
бэхжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төв, “Бүс ба Зам”-ын санхүүгийн 
хөгжлийн судалгааны төвийг байгуулав. 

• Хятадын 11 банк “Бүс ба зам”-ын дагуух 28 улсад 76 ширхэг анхан 
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шатны агентлагууд байгуулсан. Мөн түүнчлэн, бүс ба замын дагуух 
22 орны 50 банк Хятадад 7 аж ахуй нэгжийн  банк, гадаадын 19 
банкны салбар, 34 төлөөлөгчийн газраа байгуулаад байна. 

• RMB-ийн Хил дамнасан төлбөрийн систем (CIPS)-ийн үйл 
ажиллагаа нь “Бүс ба зам”-ын дагуух 40 улсыг хамарч байна 

5. Иргэдийн харилцаа
• “Торгоны зам” санаачилгын хүрээнд Хятад улсын засгийн газрын 

тэтгэлэгт хөтөлбөрийг бий болгосон. 
• Энэхүү санаачилгын хүрээнд торгоны зам дагуух 24 улстай дээд 

боловсролын зэргийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай гэрээ 
байгуулсан. 

• Торгоны замын дагуух улс орнуудын төрийн бус байгууллагын 
хамтын ажиллагааны сүлжээ 310 гишүүнтэй боллоо. 

• Хятад улс торгоны зам дагуух 57 оронтой паспортын төрлөөс үл 
хамааран харилцан визгүй зорчих гэрээ байгуулж, 15 улстай 
визийн журмыг хялбаршуулах 19 хэлэлцээр хийж тохиролцоонд 
хүрсэн. 

• Торгоны зам дагуух 35 улсад Хятадын уламжлалт анагаах ухааны 
төв, 43 Хятадын анагаах ухааны олон улсын хамтын ажиллагааны 
газар байгуулсан.
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“БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГЫН “ТАВАН ЧИГЛЭЛ”-ЭЭР 
ХОЛБОГДОХ НЬ СУДАЛГААНЫ ДҮН
Бээжингийн их сургуулийн “Таван чиглэлийн хэрэгжилтийн индекс” 
судалгааны багаас 2018 оны 5 дугаар сард гаргасан “Бүс ба зам 
санаачилга: Таван чиглэлээр холбогдох нь” (一带一路：五通实施指
标) хэмээх тайлан судалгаа нь Бүс ба зам санаачилгын хөгжлийг тоон 
үзүүлэлтээр үнэлж, цаашдын хөгжлийн боломжийг тодорхойлох 
зорилгоор жил бүр нарийвчилсан үнэлгээний тайлан гаргадаг.

Энэхүү шалгуур үзүүлэлтээр хэт өндөр эсвэл хэт доогуур оноо авсан 
улс орон цөөн ихэнх нь дундаж түвшинд орж байна. Үүнээс 11 улс 
хамгийн өндөр оноотой буюу идэвхтэй хамтын ажиллагаатай үнэлгээ 
авчээ. (Жигд хамтын ажиллагаатай улс орнууд). Үүнд:  Герман, Орос, 
Казахстан, Сингапур, Малайз, Монгол, Тайланд, Их Британи, Шинэ 
Зеланд, Австрали, Индонез багтсан бөгөөд Орос, Сингапур, Малайз 
сүүлийн жилүүдэд дээгүүр жагсах болжээ. Бүс нутгийн хувьд оролцооны 
идэвх, хэрэгжилтээр Зүүн Өмнөд Ази тэргүүлж байна. Европ болон 
далайн зарим хөгжингүй улс орнууд энэхүү жагсаалтанд тасралтгүй 
урагшилж байна. Казахстан болон Индонезийн үзүүлэлт харьцангуй 
тогтвортой байдаг ажээ.

Улс орнуудын үзүүлэлт

Судалгааны тайланд таван чиглэлээр 94 улсад өгсөн оноогоор 8 
ангилалд хуваажээ. Үүнд жигд харилцаатай улс орнууд,  боломж өндөр 
ихтэй улс орнууд, нэг салбарт  түлхүү идэвхтэй  улс орнууд, бүхий л 
салбарт амжилттая хамтарч буй улс орнууд, эдийн засгийн хөгжлийн 
түвшин доогуур улс орнууд, дэд бүтэц муутай улс орнууд, бодлогын 
хэрэгжилт муутай улс орон болон хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 
шаардлагатай улс орнууд хэмээн ангилсан байх ажээ.   
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Хүснэгт 1: Бүлэглэн ангилвал 

Категор Тоо Улс

Жигд харилцаатай улс 
орнууд

19 Арабын Нэгдсэн Эмират, Беларус, Польш, 
Герман, Орос, Казахстан, Нидерланд, 
Катар, Малайз, Монгол, Тайланд, Турк, 
Украйн, Узбекистан, Испани, Сингапур, 
Унгар, Их Британи, Вьетнам.

Хамтын ажиллагааг 
сайжруулах 
шаардлагатай улс 
орнууд

12 Алжир, Папуа Шинэ Гвиней, Палестин, 
Бутан, Тимор-Лестэ, Күүк арлууд, Молдав, 
Самоа, Тонга, Вануату, Сири, Йемен.
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“БҮС БА ЗАМ”-ЫН ДАГУУХ УЛС ОРНУУДЫН “ТАВАН  
ЧИГЛЭЛ”-ЭЭР ХОЛБОГДСОН ҮЗҮҮЛЭЛТ

I. Шалгуур үзүүлэлтийн бүтэц

2018 оны “Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнуудын таван шугамаар 
холбогдох үзүүлэлтийг задлавал I шатлал 5, II шатлал  15, болон III 
шатлал 45 шалгуур үзүүлэлттэй. (Хүснэгт 2-ыг үзнэ үү)

Хүснэгт 2: Таван шугамаар холбогдох үзүүлэлтийн индикатор (2018)

Шатлал I 
индикатор

Шатлал II 
индикатор Шатлал III индикатор

A. Бодлогын 
зохицуулалт

A1. Хамтын 
ажиллагааны 

A11. Дээд түвшний тогтмол харилцаа

A12. “Бүс ба зам” санаачилгын хүрээн дэх олон 
улсын хамтын ажиллагааны механизм 

A13. Хятад дахь Элчин сайдын яам, Консулын 
газрын тоо

A2. Улс төрийн 
харилцан итгэлцэл

A21. Улс төрийн тогтвортой байдал

A22. Хамтын ажиллагаа

A23. Газар нутгийн маргааны зохицуулалт

A3. Хамтын 
ажиллагааны 
ололт амжилт

A31.“Бүс ба зам” санаачлагын хүрээн дэх 
стратегийн хамтын ажиллагааны таатай нөхцөл

A32. “Бүс ба зам” санаачлагын хүрээнд гарын 
зурсан баримт бичиг

A33. Бодлогын зохицуулалтын нөлөө

B. Дэд бүтцийн 
холбоо

B1. Тээврийн дэд 
бүтэц

B11. Нийт дэд бүтцийн чанар

B12. Тээврийн дэд бүтцийн холбогдох хүчин чадал

B13. Хятад-Европын төмөр замтай холбогдох 
чадвар

B2. Харилцаа 
холбооны дэд 
бүтэц

B21. Интернэтийн хэрэглээ

B22. IT болон харилцаа холбооны түвшин

B23. Хоёр талт харилцааны дэд бүтцийн түвшин
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B3. Эрчим хүчний 
дэд бүтэц

B31. Газрын тос дамжуулах хүчин чадал

B32. Байгалийн хий дамжуулах хүчин чадал

B33. Цахилгаан дамжуулах хүчин чадал

C. Саадгүй 
худалдаа

C1. Худалдааны 
нөхцөл байдал

C11. Худалдааны саад

C12. Хөрөнгө оруулалтын саад

C13. Бизнесийн орчин

C2. Саадгүй 
худалдааны 
түвшин

C21. Хоёр талын худалдааны таатай нөхцөл

C22. Хоёр талын худалдааны нийт хэмжээ

C23. Хоёр талын хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ

C3. Үйлдвэрлэлийн 
хүчин чадлын 
хамтын ажиллагаа

C31.Гадаад улсад Хятадын компани төсөл 
хэрэгжүүлсэн байдал

C32. Хятадын гадаад ажилчдын хамтын ажиллагаа

C33. Ажиллах хүчний зах зээлийн зохицуулалт

D. Санхүүгийн 
интеграцчлал

D1. Санхүүгийн 
хамтын ажиллагаа

D11.хамтын ажиллагааны валютын солилцоо

D12. Санхүүгийн зохицуулалтын хамтын ажиллагаа

D13. Хөгжлийн банк хоорондын хамтын ажиллагаа

D14. Арилжааны банк хоорондын хамтын 
ажиллагаа

D2. Кредит систем D21. Кредитийн таатай нөхцөл

D22. Кредит зах зээлийн стандартчилал

D3. Санхүүгийн 
нөхцөл байдал

D31. Нийт хадгаламж

D32. Нийтийн өрийн нийт хэмжээ

D33. Валютын тогтвортой байдал

E. Иргэд 
хоорондын 
харилцаа

E1. Аялал 
жуулчлалын үйл 
ажиллагаа

E11. Аялал жуулчид татах үзвэр, газар

E12. Хятад руу аялдаг жуулчдын тоо

E13. Аялал жуулчлалын визийн таатай нөхцөл

E2. Шинэжлэх 
ухаан, 
боловсролын 
солилцоо

E21. Шинжлэх ухаан хөгжлийн хамтын ажиллагаа

E22. Хятадад суралцаж буй оюутны тоо
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E3. Албан бус 
солилцоо

E31. Хүлээн авагч улсын идэвх

E32. Найрсаг холбоотой хотуудын тоо

E33. Олон нийтийн үзэл бодол

E34. Ард иргэдийн найрсаг чанар

II. Шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн 

Таван чиглэлээр хэрхэн холбогдсоныг улс бүрэн бүрт хүснэгт 2-т 
дурдсаны дагуу оноо өгч нийлбэр дүнг гаргасан байна. (Хүснэгт 3-ыг 
үзнэ үү)

Хүснэгт 3: “Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнуудын таван шугамаар 
холбогдох үзүүлэлтийн онооны жагсаалт

Төрөл Байр Улс

Бо
дл

ог
ы

н 
зо

хи
цу

ул
ал

т

Д
эд

 б
үт

ци
йн

 
хо

лб
оо

Са
ад

гү
й 

ху
да

лд
аа

Са
нх

үү
ги

йн
 

ин
те

гр
ац

чл
ал

И
рг

эд
 

хо
ор

он
ды

н 
ха

ри
лц

а

Н
ий

т 
он

оо

Жигд 
харилцаатай 
улс орнууд

1 ОХУ 18.07 18.52 15.47 16.11 18.07 86.24

2 Сингапур 13.18 11.72 19.83 18.86 16.33 79.94

3 Mалайз 12.02 11.57 18.40 16.28 16.31 74.59

4 Kaзахстан 17.00 12.42 15.78 15.31 14.00 74.52

5 Герман 11.09 14.16 17.50 13.41 18.24 74.40

6 Тайланд 13.74 10.30 14.57 16.63 18.31 73.56

7 Англи 10.66 11.00 13.57 18.44 18.17 71.84

8 Монгол Улс 15.68 12.49 14.32 15.17 13.77 71.43

9 Шинэ Зеланд 12.60 9.26 16.50 16.64 15.91 70.91

10 Австрали 7.07 9.18 17.50 18.72 18.16 70.63

11 Индонез 11.69 9.60 14.18 18.13 16.73 70.33

Харилцан 
холбоотой улс 
орнууд

12 Камбож 17.97 8.62 14.32 13.39 14.73 69.04

13 Пакистан 16.92 8.61 13.35 15.36 14.69 68.93

14 Унгар 16.55 10.60 12.69 15.47 13.20 68.51

15 Нидерланд 10.41 13.36 16.75 12.16 15.71 68.39

16 Вьетнам 12.88 10.38 14.60 13.18 17.17 68.21

17 Польш 16.01 13.09 13.61 11.68 13.67 68.05

18 Турк 12.32 12.79 12.75 15.63 14.24 67.75
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19 Арабын нэгдсэн 
Эмират

10.76 11.48 13.89 16.95 13.20 66.29

20 Итали 11.98 9.28 15.25 11.84 16.86 65.21

21 Франц 9.99 12.84 12.24 12.19 17.83 65.10

22 Испани 11.73 13.78 13.50 10.67 15.40 65.08

23 Филиппин 11.79 9.49 14.59 12.79 15.00 63.66

24 Катар 11.65 10.35 15.38 14.67 11.34 63.38

25 Лаос 16.32 7.83 13.02 11.49 14.31 62.96

26 Украйн 12.09 12.20 10.84 12.71 14.80 62.64

27 Швейцарь 12.38 8.33 10.68 15.31 15.09 61.78

28 Беларусь 15.84 11.40 10.62 13.19 10.68 61.72

29 Иран 11.38 14.45 12.12 8.90 14.15 61.00

30 Бельги 9.81 9.99 14.83 11.95 14.35 60.94

31 Серби 17.24 9.55 12.26 9.45 12.36 60.87

32 Энэтхэг 6.47 9.91 14.03 14.47 15.52 60.40

Сайн хамтын 
ажиллагаатай 
улс орнууд

33 Швед 8.15 9.99 14.71 11.52 14.88 59.25

34 Саудын Араб 10.69 13.43 16.30 6.85 11.75 59.03

35 Чех 15.57 12.68 9.44 10.08 11.18 58.95

36 Шри Ланка 11.84 8.73 13.84 9.70 14.43 58.54

37 Израиль 7.59 10.83 14.34 10.88 14.44 58.07

38 Ирланд 9.63 10.06 14.44 10.68 13.09 57.91

39 Марокко 10.66 7.75 12.16 12.70 14.24 57.51

40 Мьянмар 12.57 14.02 11.61 6.33 12.85 57.38

41 Балба 12.23 7.99 12.21 10.40 14.41 57.24

42 Кувейт 12.19 11.32 14.08 10.74 8.48 56.80

43 Узбекистан 14.92 10.10 10.99 10.06 10.61 56.69

44 Киргизстан 15.04 8.05 11.83 9.65 11.77 56.35

45 Дани 9.64 9.93 13.77 7.87 14.72 55.92

46 Австри 12.63 9.87 12.59 6.79 14.02 55.90

47 Тажикстан 12.23 8.04 11.11 14.54 9.95 55.86

48 Египет 11.15 9.17 10.67 9.95 14.77 55.70

49 Литва 11.85 9.18 12.07 10.61 10.20 53.92

50 Румын 11.45 8.36 13.43 7.65 12.37 53.25

51 Болгар 12.48 9.60 12.32 6.99 11.78 53.17

52 Гүрж 10.76 9.88 13.62 8.04 10.67 52.97

53 Оман 13.17 12.16 13.00 5.76 8.72 52.81
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54 Армени 10.37 9.57 10.96 11.17 10.72 52.79

55 Норвеги 8.80 9.00 14.12 7.60 13.23 52.75

56 Финлянд 9.05 10.04 12.20 7.24 13.96 52.49

57 Исланд 7.98 8.68 10.66 13.20 11.74 52.25

58 Люксембург 8.71 9.77 12.69 10.75 9.98 51.89

59 Бангладеш 9.93 9.29 13.35 7.39 11.93 51.89

60 Грек 12.03 8.41 11.87 5.51 14.04 51.85

61 Эстон 12.11 11.00 11.34 6.64 9.68 50.77

62 Бахрейн 6.35 10.88 12.60 10.63 10.17 50.64

Хамтын 
ажиллагаа 
идэвхжүүлэх 
боломжтой 
улс орнууд

63 Хорват 12.70 9.16 10.18 6.08 11.30 49.42

64 Латви 11.56 8.80 11.60 7.01 10.41 49.39

65 Словак 11.92 11.57 8.78 6.36 10.42 49.05

66 Мальта 7.80 9.15 13.66 9.75 8.57 48.93

67 Словени 12.96 9.54 11.12 5.28 9.98 48.89

68 Португал 9.97 8.46 9.16 7.63 13.12 48.33

69 Мальдив 11.39 9.12 9.22 5.27 13.13 48.13

70 Жордан 7.48 8.83 14.26 5.72 11.76 48.05

71 Туркменистан 11.97 10.88 10.30 5.07 9.78 48.00

72 Албани 10.89 8.88 10.20 9.36 8.35 47.67

73 Монтенегро 12.54 8.41 12.33 6.18 8.10 47.55

74 Кипр 8.19 8.92 11.94 10.02 8.38 47.44

75 Азербайжан 9.17 10.19 10.90 6.47 10.45 47.18

76 Босни ба 
Херцеговина

11.60 7.88 10.12 6.47 9.90 45.97

77 Фижи 10.23 5.69 10.82 5.77 12.69 45.21

78 Бруней 5.43 8.80 9.96 8.16 11.60 43.96

79 Афганистан 11.11 7.74 9.32 6.18 9.03 43.38

80 Ирак 6.14 9.87 12.41 4.50 9.68 42.60

81 Ливан 8.74 7.28 10.35 5.11 10.34 41.82

82 Македон 11.01 8.53 8.30 5.64 7.20 40.68

83 Алжир 7.69 6.33 11.53 4.50 10.02 40.07
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Хамтын 
ажиллагаа 
багатай улс 
орнууд

84 Молдав 9.51 8.72 7.72 6.17 7.63 39.75

85 Самоа 7.89 5.99 9.98 5.31 9.68 38.84

86 Папуа Шинэ 
Гвиней

6.94 5.19 11.76 6.65 8.17 38.71

87 Вануату 7.59 5.89 9.78 6.31 8.95 38.51

88 Тимор-Лесте 8.83 6.28 10.19 5.57 6.87 37.74

89 Тонга 7.76 6.24 7.70 5.59 9.75 37.04

90 Бутан 3.60 6.19 10.59 5.35 9.18 34.90

91 Сири 5.99 7.14 7.54 3.45 10.75 34.87

92 Йемен 4.80 7.14 10.67 3.84 8.34 34.78

93 Палестин 4.80 7.42 6.20 4.15 9.23 31.79

94 Күүкийн арлууд 5.44 5.81 5.66 4.91 4.09 25.90

Энэ ангилалд Монгол Улс энэхүү 94 улстай 5 шугамаар 
хэрхэн холбогдсон тухай хийсэн судалгаанд энэ 5 
чиглэлээр “Жигд харилцаатай” буюу “онц” үнэлгээтэй 8 
дугаар байранд 71.34 оноотой явж байна. 
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БНХАУ-ЫН МУЖУУДЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА 
ДАХЬ ОРОЛЦОО

ЗУРАГ 3 “Бүс ба зам” санаачлага дахь мужуудын оролцоо

“Бүс ба зам” санаачилгад Хятадын мужууд газарзүйн байршлаас 
шалтгаалан тус бүс оролцоотой байна. Тухайлбал, 

Шар: Баруун хойд & Зүүн хойд бүс
• Төв, Өмнөд, Баруун Ази руу гарах стратегийн сувгууд
• Хойд зүг рүү гарах гол гарц
• ШУӨЗО чухал бүс 

Цэнхэр: Баруун өмнөд бүс
• АСЕАН руу холбох олон улсын корридор
• Өмнөд болон Зүүн Өмнөд Ази руу холбох гол бүс
• “Бүс ба зам”-ыг холбох чухал гарц
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Улаан: Төвийн бүс
• Хүний нөөц, аж үйлдвэрлэлийн дэд бүтэц хөгжсөн бүс
• Зүүн, төв болон баруун бүсүүдийг холбосон тээврийн коридор

Ногоон: Эрэг дагуух бүс, Хонгконг, Макао, Тайвань
• Нээлттэй, эдийн засгийн хүчирхэг бүс
• Эргийн боомт, олон улсын томоохон нисэх буудлуудтай
• Далайн торгоны замыг хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх бүс

“Бүс ба зам” ба хамтын ажиллагааны механизм 

Олон талт хамтын ажиллагааны механизмуудыг хөгжүүлж, одоо үйл 
ажиллагаа явуулж буй механизмуудаа бүрэн ашиглаж, бүс нутаг, улс 
орнуудтай харилцаагаа бэхжүүлж, “Бүс ба зам” санаачлагад илүү олон 
орныг татан оролцуулах болно. 

АСЕАН (10+1) формат 

Ази Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага 
(APEC)
Ази-Европын уулзалт (ASEM)
Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага (SCO)
Азийн хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээ (ACD)
Азид хамтын ажиллагаа, итгэлцлийг бэхжүүлэх хурал (CICA)
Хятад-Арабын орнуудын хамтын ажиллагааны форум (CASCF)
Хятад-Булангийн орнуудын хамтын ажиллагааныстратегийн 
харилцан яриа
Меконг мөрний дэд бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
Төв Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа(CAREC)

“Бүс ба зам”-ын дагуух улс орнуудын бүсийн хэмжээний үр бүтээмжтэй 
форум, үзэсгэлэн зохион байгуулахыг дэмжиж ажиллана. Мөн дотоодын 
тогтсон үзэсгэлэн, форумыг улам хөгжүүлнэ.

Боао форум
Хятад-АСЕАН экспо
Хятад-Евроази экспо
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Евразийн эдийн засгийн форум
Хятадын хөрөнгө оруулалт, худалдааны олон улсын үзэсгэлэн
Хятад-Өмнөд Азийн экспо
Хятад-Арабын орнуудын экспо
Баруун Хятадын олон улсын үзэсгэлэн
Хятад-Орос экспо
Чяньхай хамтын ажиллагааны форум

“Бүс ба зам”-ын санхүүгийн механизмууд 

Хятад улсын зүгээс “Бүс ба зам” санаачилгадаа улс орнуудыг татан 
оролцуулахын тулд хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтээр хөшүүрэг хийж, 
2014 оны 12 дугаар сард 40 тэрбум ам.долларын хөрөнгийн сантай 
“Торгоны замын сан”, 100 тэрбум ам.долларын Азийн дэд бүтцийн 
хөгжлийн банк (АДБХБ) байгуулсан юм. Бүтээн байгуулалтын хүрээнд 
АДБХБ нь 9 төсөлд нийт 1.7 тэрбум ам.долларын зээл олгожээ. Харин 
“Торгоны замын сан”-гийн хөрөнгө оруулалт 4 тэрбум ам.доллар 
давсан байна. Үүний зэрэгцээ Хятад улс нь Төв болоод Зүүн Европын 
16 оронтой санхүүгийн “16+1” холдинг байгуулаад буй. 

Хүснэгт 4. БНХАУ-н санаачилан байгуулсан санхүүгийн механизм

Нэршил Хөрөнгийн сан

Торгоны замын сан 10 тэрбум ам.доллар
2017 онд нэмж 100 тэрбум юаны хөрөнгө 
оруулсан

Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтын банк

20 төсөлд 3.4 тэрбум ам. долларын хөрөнгө 
оруулсан.

Хөгжлийн банкны “Бүс ба зам”-ын дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтын тусгай 
хөрөнгийн сан 

Дэд бүтцийн салбарт 100 тэрбум юань
Үйлдвэрлэлийн салбарт 100 тэрбум юань 
Санхүүгийн салбарт 50 тэрбум юань

ЭКСИМ  банк 100 тэрбум юаний тусгай хөрөнгийн сан
30 тэрбум юаний дэд бүтцийн салбарт оруулах 
тусгай хөрөнгийн сан
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Засгийн газраас “Бүс ба зам”-ын 
дагуух хөгжиж буй орнуудад олгосон 
тусламж

2.2 тэрбум юань

Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагаа 1 тэрбум ам. доллар 

“Бүс ба зам” санаачилгын хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болон 
зориулалтыг үзвэл дэд бүтцийн салбарт төвлөрсөн байна. БНХАУ-ын 
“Бүс ба зам” санаачилгыг зөвхөн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
санаачилга бус удаан хугацаанд хэрэгжих  Хятадын геополитик, цэрэг 
стратегиар хүчирхэгжих төлөвлөгөө хэмээн үзэх боллоо Бээжин эдийн 
засгийн эрх ашиг аюулгүй байдлын эрх ашигт үйлчлэх ёстой гэж 
үздэг.  Үүнийгээ хэрэгжүүлэх арга зам нь дэд бүтэц хөгжүүлэх замаар 
стратегийн чухал ач холбогдол бүхий байршилтай хөгжиж буй болон 
хөгжил буурай орнуудад их хэмжээний зээл олгож бүтэн байгуулалт 
хийн төлж чадахааргүй болсон нөхцөлд өөрсдийн ашиг сонирхлыг 
тулгаж байна хэмээн Америк тэргүүтэй Өрнөдийн шинжээчдийн 
шүүмжлэлт өртөөд буй. Одоогоор БНХАУ-ын “Бүс ба зам” санаачилгад 
их бага хэмжээгээр оролцож буй  улсын найм нь “өрийн занга”-д оржээ 
(Development, 2018). 

Дэлхийн банкны гаргасан судалгаагаар Африкийн 18 улс ДНБ-ий 
50 хувиас давсан их хэмжээний өрийн дарамтад байгааг онцолж 
байна. Эдгээр улсууд зөвхөн 2006-аас 2017 оны хооронд 132 тэрбум 
ам.долларын зээл авчээ. (Жон Хопкинсийн институт 17 улс гэдэг) 
Хятадаас авсан зээлээ эргүүлэн төлөх чадваргүй байна.  Жибутигийн 
нийт өрийн 77 хувийг Хятадаас авсан зээл эзэлдэг бол Конго (7 тэрбум), 
Замби (8.7 тэрбум)  өрийн хэмжээгээр мөн дээгүүрт явж байна. 

ОУВС, ДБ зэрэг олон улсын санхүүгийн байгууллагууд Хятадын Африкт 
явуулж буй бодлого, өрийн дарамтыг шүүмжилж анхааруулж ирсэн 
бөгөөд АНУ-ын ТНБД Телерсон “Хятадын зээлийн бодлого Африкийн 
хэт хамааралтай байдлыг нэмэгдүүлж, засаглалыг хээл хахуульд автуулж 
улмаар уул уурхайн салбарыг мухардуулж байна” хэмээн шүүмжилдэг.8

Хятадын хөрөнгө оруулж буй гол салбарыг харвал Төв Азийн орнууд 
шиг, газрын тос, байгалийн хий зэрэг уул уурхай, түүхйи эдийн салбарт 
чиглээгүй дэд бүтцийн нэн ялангуяа төмөр зам, боомтын бүтээн 
байгуулалтад чиглэж байгаа нь илэрхий юм. 

8	 http://www.bbc.news.world-africa-45916060	Reality	check:	Is	China	burdening	Africa	with	debt
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ХОЁР. “БҮС БА ЗАМ” БА ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС

Бодлогын уялдаа

“Бүс ба зам” санаачилгыг угтуулан Оросын зүгээс уялдуулах буюу 
харилцан нөхөж зэрэгцэн орших зорилгоор Оросын голлох оролцоотой 
Евразийн эдийн засгийн холбоо (цаашид-ЕАЭЗХ) -г санаачилсан нь 
2013 оноос эхлэлтэй. 

ОХУ-ын Евразийн эдийн засгийн холбоо ба “Бүс ба зам” санаачилга

Евразийн эдийн засгийн холбооны суурь 1995 онд ОХУ, Казахстан, 
Беларусь улсууд Гаалийн холбоо үүсгэн хэлэлцээр байгуулснаар 
эхэлсэн гэж үздэг. Тухайн үеийн хэлэлцээрийн агуулга нь талууд бараа 
таваарын чөлөөт солилцоо, чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгох замаар 
эдийн засгийн харилцаагаа тухай бүрдээ тэгшитгэх байв. 

2012 онд Беларусь, Казахстан, Оросын холбооны улсын эдийн засгийн 
нэгдсэн орон зайн хууль эрх зүйн баримт бичгийн суурь болсон гэрээ 
албан ёсоор хүчин төгөлдөр болж бараа таваарын эргэлт төдийгүй, 
хөрөнгө оруулалт, үйлчилгээ, ажиллах хүчний чөлөөт солилцоо 
хэрэгжиж эхлэв. 

Евразийн эдийн засгийн холбооны бодлого, хамрах хүрээ:  

ЕАЭЗХ нь бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцийн олон улсын 
байгууллага бөгөөд тус холбооны байгууллагын хүрээнд бараа, 
үйлчилгээ, капитал болон ажиллах хүчний чөлөөт шилжилт хийх мөн 
эдийн засгийн салбарт нэгдсэн бодлого явуулдаг. 
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 Евразийн эдийн засгийн холбоо

 Чөлөөт худалдааны бүс

 Худалдаа-эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны бүс 

 Ажиглагч орон 

 Чөлөөт худалдааны бүсийн тухай 
хэлэлцээртэй бүс 

 Хамтын ажиллагаа, харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан 
улс 

 Хамтын ажиллагаа, харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан 
бүс нутгийн байгууллага  

ЗУРАГ 4 ЕАЭЗХ-ны хамрах хүрээ, Эх сурвалж: Евразийское исследование

Тус холбооны зорилго: 

1. Хамтын ажиллагаа болон үндэсний эдийн засгийн өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлж шинэчлэх 

2. Гишүүн орнуудын ард иргэдийн амжиргааны түвшин дээшлүүлэх 
зорилгоор эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн нөхцөл бий болгох 

3. ЕАЭЗХ-ны Нэгдсан гаалийн тариф үйлчилдэг бөгөөд гуравдагч 
оронтой гадаад худалдаа хийхэд нэгдсэн бусад зохицуулалттай 
болох

4. Гуравдагч оронтой бараа худалдаа эрхлэх нэгдсэн зарчимтай болох
5. Гаалийн нэгдсэн зохицуулалттай болох 
6. Гаалийн мэдүүлэг, шалгалтгүйгээр гишүүн улс орнууд газар нутаг 

дамжуулан зөөж тээвэрлэх (тээвэр, эрүүл ахуй, мал, ургамал хорио 
цээр зэрэг шалгалтгүй) зэрэг ажээ

Гуравдагч орны хувьд ЕАЭЗХ-ноос тавих тарифын бус арга хэмжээ 
(саад):

• Бараа таваар гаргах (эсвэл) оруулах
• Бараа таваарын экспорт, импортын хязгаарлалт
• Импорт болон экспортын барааны онцгой эрх 
• Бараа таваар экспортлох болон импортлох тусгай зөвшөөрөл 



БНХАУ-ЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД38

лиценз 
• Бараа төвөөр оруулж гаргах зөвшөөрлийн журам

Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд

Орос 2010 оны 7 сарын 1
Беларусь 2010 оны 7 сарын 6
Казахстан 2010 оны 7 сарын 1
Армени 2014 оны 10 сарын 10
Кыргыз 2014 оны 12 сарын 23-нд тус тус гишүүнээр элсэв. 

“Бүс ба зам” санаачлагатай уялдах нь 

“Бүс ба зам”-ын маршрут Ази, Зүүн Африк, Зүүн Европ, Ойрхи 
Дорнодын зэрэг хөгжиж буй эдийн засагтай 71 орныг хамруулан үзэ ба  
ЕАЭЗХ-ны гишүүн орнууд болон газар нутгийн дайран өнгөрч байна. 
Тухайлбал бүс ба зам санаачлагын эдийн засгийн зургаан коридорын 
маршрутаас харж болно. 

ЗУРАГ 5 Торгоны замын зураг,  Эх сурвалж: worldbank.org

Евразийн эдийн засгийн холбооны газар нутгаар дайрч өнгөрөх 
маршрут нь Хятадын бараа бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах хэрэгцээг 
дэд бүтэц, тээврийн замаар Төв Ази, Зүүн болон төв Европ, Ойрхи 
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Дорнодын улс орнуудад гаргах хэмээх эхний зорилгыг биелүүлэхэд 
нийцэж байна. 

ЗУРАГ 6 Евразийн эдийн засгийн холбооны газар нутгаар дайрч өнгөрөх маршрут

Эх сурвалж: Евразийское исследование

Оросын стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн Ази, Ази номхон далайн 
судалгааны төвийн дарга Константин Кокаревийн үзэж байгаагаар “Бүс 
ба зам” санаачлага бол дэлхий нийтийн болон бүс нутгийн хөгжилд сөрөг 
хандлагатай бус харин улс төр, санхүү эдийн засагт шууд нөлөөлж, олон 
улсын байгууллагын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд 
дөхөм болох концепци хэмээн үзжээ. Үүнтэй холбоотойгоор ЕАЭЗХ 
болон “Бүс ба зам” санаачлагыг уялдуулах талаар 2015 оны 5 дугаар 
сард гаргасан Орос, Хятадын хамтарсан мэдэгдэл нь стратегийн ач 
холбогдолтой хэмээжээ (Кокарев, 2017). “Бүс ба зам” санаачилгыг 
ЕАЭЗХ-той уялдуулах нь Оросын хувьд Алс Дорнод, Сибирийг 
хөгжүүлэхэд дөхөм болох бөгөөд үүндээ Транссибирийн төмөр замын 
сүлжээг ашиглахаар тооцоолж байна. Хятадын зүгээс зүүн хойд бүс 
нутгаа хөгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд Орос, Хятад 
хамтран тус бүс нутаг орчимд тусгай төсөл хөтөлбөр боловсруулан 
ажиллаж байна. Орос-Хятадын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн 
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чухал болохыг баталж 2017 оны 3 дугаар сарын сүүлээр Казань хотноо 
болсон Орос-Хятадын ажил хэргийн VI форум болон Нэгдмэл орос нам, 
Хятадын коммунист нам хоорондын хамтын ажиллагааны хуралдааны 
үеэр илгээсэн захидалдаа Хятадын дарга Си Зиньпин онцолсон байдаг. 

Мэдээж хэрэг ЕАЭЗХ-ны зах зээлд Оросын үйлдвэрлэгчдийн бараа 
бүтээгдэхүүн Хятадын бараа бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх эрсдэл Оросын 
талд үүсэхийг мэргэжилтнүүд анхааруулсан бөгөөд ЕАЭЗХ болон 
“Бүс ба зам” санаачилгыг худалдаа, эдийн засгийн салбарт уялдуулан 
хэрэгжүүлэхэд тус асуудлыг гэрээ хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэн 
зохицуулах нь эн тэргүүний асуудал болоод байна. 

Тив дамнасан том төсөл хэрэгжүүлэхэд аюулгүй байдлыг хангах асуудал 
эхний ээлжинд тавигдах бөгөөд үүнийг Орос, Хятадын туршлагад 
тулгуурлан ШХАБ-ын хүрээнд зохицуулах талаар Оросын судлаачид 
тэмдэглэж байна. 

Мөн 2016 онд Хятадын Ханжоу хотноо болсон Их 20-ийн уулзалтад 
ОХУ-ын ерөнхийлөгч В.Путин “ЕАЭЗХ болон “Бүс ба зам” санаачилгыг 
уялдуулах нь алсдаа их Евразийн түншлэлийг бий болгох бөгөөд 
сонирхсон улс, холбоодтой хамтран ажиллахад нээлттэй байх болно” 
хэмээн хэлсэн нь олон улсын тавцанд олон туйлт дэлхий, эдийн засгийн 
глобалчлал бий болгох тухай тунхагладаг Орос, Хятадын зүгээс хийж 
буй нэгэн алхам болж байна. 

Дээрх хоёр бүс нутгийн санаачилгыг уялдуулан ажиллах зорилгоор анх 
2015 онд Хятад, Орос улсын төрийн тэргүүнүүд Москва хотноо уулзаж, 
хамтарсан мэдэгдэл хийсэн бөгөөд уг мэдэгдэлдээ хоёр улс харилцан 
эдийн засгийн санаачлагыг дэмжин худалдаа-хөрөнгө оруулалтын 
хамтын ажиллагаа, нөхцөл бололцоо нь бүрдсэн салбарын худалдааг 
хөнгөвчлөх мөн урт хугацаанд ЕАЭЗХ болон БНХАУ хооронд чөлөөт 
худалдааны бүс бий болгохоор зорьжээ. Хятадтай хийсэн хэлэлцээр 
Оросын хувьд Төв Азийн бүс нутагт нөлөө бүхий тоглогч болохоо батлаж 
ЕАЭЗХ-ны нөлөөг хадгалж чадсан хэрэг болов (А.С.Скриба, 2016). 

“Бүс ба зам” болон Евразийн эдийн засгийн холбоо хоёр төслийг 
уялдууах явцад үүсэж болох маргааныг зохицуулах зорилгоор 2018 
онд Си Ань болон Шэнжэнь хотноо олон улсын худалдааны шүүх болон 
Олон улсын худалдааны шинжээчдийн хороог байгуулжээ (газета, 
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2018).

Санхүүгийн интеграц

ОХУ-ын Алс дорнод, арктикийн хөгжлийн яам болон БНХАУ--
ынХудалдааны яамны хооронд 2018-2024 оны Орос-Хятадын худалдаа 
эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын салбарын хамтын ажиллагааг Оросын 
Алс дорнодын бүс нутагт хэрэгжүүлэх шинэ хөтөлбөрт гарын үсэг зурж 
баталгаажуулжээ. Хамрах хүрээ нь Оросын Алс дорнодын бүс нутаг, 
Дорнод Сибирь, Хятадын Зүүн Хойд бүс нутгийг хамтран хөгжүүлэх 
бөгөөд (Коростикова М., 2018) нийт 32 төсөлд 4.2 тэрбум ам.доллар 
тусгажээ. Үүний хажуугаар Оросын “Русский” арлыг технологийн 
парк болгох зорилгоор БНХАУ-аас өндөр технологийн компаниудыг 
татан оролцуулж тус аралд Хятадын төлөөлөгчийн газар болон R&D 
(Судалгаа, шинжилгээ хөгжүүлэх) салбарууд байрлахаар болжээ.   

Хоёр орны зүгээс олон улсын тээврийн төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
2017 онд Орос-Хятадын хөрөнгө оруулалтын сан байгуулсан бөгөөд 
нэг талаас Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сан (К.Е.Каратаева, 
2017), нөгөө талаас Хятадын хөрөнгө оруулалтын корпораци нэгджээ. 
Тус сангийн хөрөнгийг тал тус бүр 1 тэрбум ам.доллар болон нэмэлт 
хураамж хэлбэрээр бүрдүүлж үлдсэн 2 тэрбум ам.долларыг гадны 
хөрөнгө оруулалтаас босгохоор тохиролцжээ. Орос-Хятадын хөрөнгө 
оруулалтын сангийн үндсэн хөрөнгө оруулагчдын тоонд Хятадын 
Үндэсний Цөмийн корпораци болон Шэньжэний Эдийн засгийн чөлөөт 
бүсийн компаниуд багтаж байна (РКИФ, 2017). Дээрх сангийн үйл 
ажиллагааны үндсэн чиглэлд хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, дэд бүтэц, 
логистик болон шинэ технологиудаас гадна Евразийн эдийн засгийн 
холбоо болон “Бүс ба зам” санаачилгыг уялдуулахтай холбоотой төсөл 
хөтөлбөрүүд, Хятадын зүүн хойд бүс нутаг болон Оросын Алс дорнодын 
бүс нутгийн хамтын ажиллагаа багтаж байна. 

“Бүс ба зам” санаачилгын хүрээн дэх төслүүдэд юаниар хөрөнгө 
оруулах зорилгоор Хятадын зүгээс тусгайлан хөрөнгө оруулалтын 
сангуудыг байгуулж байна. Жишээлбэл, 2017 онд Оросын шууд хөрөнгө 
оруулалтын сан болон Хятадын хөгжлийн банкны зүгээс хөрөнгө 
оруулалтын хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор Орос-Хятадын санг 
байгуулсан.



БНХАУ-ЫН “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГА ОЛОН УЛСАД42

Хөрөнгө оруулалт 

Одоогийн байдлаар Орост Хятадын оролцоотой 22 тэрбум ам.долларын 
өртөг бүхий 30 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаагийн ихэнх хэсэг нь 
буюу 3.5 тэрбум нь Алс Дорнодын бүс нутагт төвлөрч байна. Энэ нь 
зүүн хойд Хятадыг  хөгжүүлэх төлөвлөгөө болон Оросын Сибирь, Алс 
дорнодыг сэргээн хөгжүүлж байгалийн баялгийг эргэлтэд оруулах 
сонирхлын уялдаа юм. Засгийн газрын шугамаар 20 тэрбум долларын 
өртөгтэй тэргүүлэх чиглэлийн 70 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 

Хятадын зүгээс Орост хөрөнгө оруулж буй голлох салбар нь эрчим хүч, 
хөдөө аж ахуй болон ойн аж ахуй, барилга болон барилгын материал 
үйлдвэрлэл, худалдаа, хөнгөн болон нэхмэлийн үйлдвэрлэл, ахуйн 
цахилгаан тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний 
салбар байна.   

Дэд бүтцээр холбогдох 

“Бүс ба зам” санаачилгын хүрээнд Оросын оролцож буй хоёр коридор 
бий. Эдгээр нь Евразийн шинэ эх газрын гүүр эдийн засгийн коридор , 
“Орос-Монгол-Хятад”-ын эдийн засгийн коридор болно. Энэ коридорын 
хүрээнд явуулж буй өндөр хурдны “Еврази” магистралийн төсөл нь 
Ази Европыг холбож Бээжингээс Польш, Белорус, Орос, Казахстаныг 
дамжин Берлин хүрэх ажээ (РЖД, 2017). 

Тус магистралийн нийт урт 9.5 мянган км, түүнээс 2,4 мянган км нь 
Оросын нутгаар дайрч өнгөрөх юм байна. “Еврази” хэмээх өндөр 
хурдны төмөр замын сүлжээ нь олон улсын том хотуудыг дайран 
өнгөрч байгаа тул хөдлөх бүрэлдэхүүн мөн харилцан адилгүй, тийм 
учраас тус сүлжээг үе шаттайгаар хэсэгчлэн барихаар төлөвлөжээ. 
Тухайлбал, евразийг дамнасан хэсэг болох Москва-Казань шугамыг 
2018 онд, “Казань-Екатеринбург” маршрутыг 2020 онд, 2021 онд 
“Екатеринбург-Челябинск” маршрутын ажил эхлэхээр төлөвлөснөөс 
гадна, Челябинскээс Казахстаны хил хүртэл, Москвагаас Белорусын хил 
хүртлэх хэсгийг 2022 оноос цааш хэмээн төлөвлөсөн ажээ (коммерсант, 
2017). 

Тус төслийн хүрээн дэх “Москва-Казань” хэсгийн тендерт Оросын 
“Мосгипротранс”, “Нижегородметро-проект” болон Хятадын CREEC 
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(China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd) компаниуд шалгарчээ 
(К.Е.Каратаева, 2017). 2017 оны байдлаар тус төслийн ажил дуусаж, 
нийт өртгийг 1.2 гаруй их наяд рубль гээд 4 гаруй жилийн гүйцэтгэлийн 
хугацаатай хэмээн тооцоолжээ. Төслийн санхүүжилтийн зарим 
хэсгийг буюу 5 тэрбум ам.долларыг Хятадын хөрөнгө оруулагчдаас 
босгохоор болжээ. Дээрх өндөр хурдны сүлжээнд ашиглагдах хөдлөх 
бүрэлдэхүүнд техникийн шаардлага хангасан ямар ч компаний 
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх бөгөөд гол нөхцөл нь бүх материал болон 
хөдлөх бүрэлдэхүүний 80% нь Оросын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 
байхаар тохирчээ (РЖД, 2015). 

Оросын оролцоотой өөр нэгэн тив дамнасан тээврийн коридор бол 
“Баруун Европ-Баруун Хятад” чиглэлийн автозамын маршрут буюу 
Орос, Хятад, Казахстан улсын хил дамнасан тээвэр, худалдааны 
стратегийн ач холбогдол бүхий маршрут юм. Ингэхдээ, тус автозамын гол 
зорилго бол Хятадын ачаа барааг Европ руу тээвэрлэх юм. Автозамын 
маршрут нь Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – 
Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы 
– Хоргос – Урумчи – Ланжоу – Чэнжоу – Ляньюньган хотуудаар дайран 
өнгөрч нийт 8445 км үргэлжлэх бөгөөд Оросын Холбооны Улсын 
нутаг дэвсгэрээр 2233 км, Казахстаны нутаг дэвсгэрээр 2787 км, Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улсын нутаг дэвсгэрээр 3425 км үргэлжлэх юм 
байна (К.Е.Каратаева, 2017).   

Благовещенск болон Хэйхө хотыг холбосон Амар мөрний гүүр 

2016 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Хятадын “Бүс ба зам” санаачлагын 
хүрээнд ОХУ-ын Алс дорнод дахь Благовещенск болон Хятадын Хар 
мөрөн (Хэй Лунжянь) мужийн  Хэйхө хотыг холбох Амар мөрний гүүрийг 
барих төслийг хоёр тал гарын үсэг зуран баталгаажуулжээ. Хоёр хотын 
удирдлагын ярьж байгаагаар төсөл нь алсдаа хоёр улсын хил дамнан 
орших эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс болох зорилготой яриа 
хэлэлцээр эхлүүлээд буй ажээ.  (Дебри, 2017). 

Благовещенск нь ОХУ-ын Алс дорнодын хязгаарын Амур мужийн хот, 
Хэйхө нь БНХАУ-ын Зүүн хойд бүс нутгийн Хар мөрөн мужийн хот юм. 
Хотууд  Амур мөрний хоёр талд орших бөгөөд голын өргөн 750 метр 
аж. Тус гүүрийг барьж ашиглалтад оруулснаар, боловсруулсан түүхий 
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эдийн экспорт, импорт, тээвэр логистик, цахим худалдааг татваргүй 
болох бөгөөд хил орчмын худалдааны бүс, аялал жуулчлалын бүс 
болгохоор төлөвлөөд байгаа ажээ. Тус гүүрээр жилд 6.2 сая тонн ачаа 
тээвэр нэвтрэх боломжтой байгаа нь усан боомтынхоос даруй 11 дахин 
ихсэх тооцоо байгаа бол зорчигч тээвэр жилд 1 сая орчим байснаас 6 
сая болж өсөх тооцоо байгаа ажээ. 

Оросын Еврейн автономит тойргийн Нижнеленинск тосгон болон 
Хятадын Хармөрөн мужийн Тунжян хотыг холбосон  Амур мөрнийг 
гатлах төмөр замын гүүрийн төсөл нь жилд 21 сая тонн  ачаа нэвтрүүлэх 
хүчин чадалтай бөгөөд төслийн өртөг нь 9 тэрбум рубль ажээ. Тус гүүр 
ашиглалтад орсноор Оросын Дорнод Сибирь болон Алс Дорнодын 
бүс нутгийн шинэ орд газруудаас түүхий эд тээвэрлэхэд дэд бүтцийн 
саадгүй болно. Тухайлбал, Оросын компаниудад Кимкан-Сутарын 
уулын баяжуулах комбинатаас түүхий эдээ Азийн зах зээлд гаргахад 
дөхөм болох аж. Жишээлбэл, далайн  тээвэрт зарцуулах хугацаа тус 
гүүрийн тусламжтайгаар 700 км дөт болох боломжтой. 

Хятадын “Бүс ба зам” санаачлагыг Евразийн эдийн засгийн холбоотой 
уялдуулах бодлогын хүрээнд Оросын Алс дорнодын бүс нутагт Хятадын 
хөрөнгө оруулалт, технологи, шинжлэх ухааны салбарын боловсон 
хүчнийг татан оролцуулан дэд бүтцийн сүлжээ барих боломж бүрдэж, 
Оросын тус бүс нутгийн хөгжлийн хоцрогдол арилж байна хэмээн үзэж 
байна. Эдгээр том хоёр төслийн зорилгыг томоор харвал Евразийн эх 
газрын өрнө, дорныг холбосон тэнгисийн болон хуурай газрын дэд 
бүтэц, эдийн засаг, соёл иргэншлийн гүүр болно хэмээн Ар байгалийн 
улсын их сургуулийн судлаач Анна Владимировна үзэж байна. 
Оросын зүгээс тус хоёр төслийг уялдуулан ажиллахад Алс дорнодын 
бүс нутаг чухал байрлалтай оролцох, Хятадын зүгээс тус бүс нутгийг 
дайруулан дэд бүтцийн сүлжээ барихад хөрөнгө оруулалт хийж байна. 
Хятадын “Бүс ба зам” санаачлагын хүрээнд Оросын Алс дорнодын 
бүс нутагт Нижнеленин болон Тунзяныг холбосон төмөр замын гүүр, 
Благовещенск болон Хэйхөг холбосон автозамын гүүр, Олон улсын 
тээврийн “Примор-1”, “Примор-2” коридорууд болон “Русский”, 
“Большой Уссурийск” арлуудыг хөгжүүлэх хамтарсан төсөл хэрэгжүүлж 
байна (ФРДВ, 2017). 
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Эрчим хүчний салбарт  

Сибирийн хүч 1 буюу “Сила Сибири-1”

2019 оны 12 дугаар сарын 02-нд байгалийн хий дамжуулах “Сибирийн 
Хүч” хоолой нээлтээ хийж Оросын дотоодын бүс нутаг болон Хятад руу 
хий дамжуулж эхлэжээ. 

ЗУРАГ 7 “Сибирийн хүч” байгалийн хийн хоолойн маршрут, Эх сурвалж: ГАЗПРОМ

Чаяндиний орд газраас эхтэй байгалийн хий дамжуулах системийг 
ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин,  БНАХУ-ын дарга Си Зиньпин нар 
онлайнаар нээв. Байгалийн хий дамжуулах уг төслийн нээлтийг 12 
сарын 20-нд нээхээр төлөвлөөд байсан хэдий ч бүтээн байгуулалтын 
ажил хугацаанаасаа өмнө дуусч бэлэн болсон тул товлосон 
хугацаанаасаа өмнө нээжээ. Тус төсөл ашиглалтад орсноор Оросоос 
байгалийн хий экспортод гарахаас гадна, уг хоолой дамжин өнгөрч буй 
Оросын дотоодын бүс нутаг, хот тосгон дэд бүтэцтэй болжээ. “Газпром” 
компани Хятадын CNPC компанитай 2014 оны 05 сарын 21-нд “дорнод” 
маршрутаар нийлүүлэх байгалийн хий экспортоор жилд 38 тэрбум 
куб метр нийлүүлэх нийт 400 тэрбум долларын гэрээ байгуулсан юм. 
Байгалийн хий дамжуулах хоолойн урт 3000 км бөгөөд ОХУ-ын Эрхүү 
муж, БН Саха болон Амур муж зэрэг 3 бүсээр дайран өнгөрч байна.   
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“Сила Сибири-2” 

2000 оноос Орос, Хятадын зүгээс хэлэлцэж эхлэсэн Алтайн маршрут 
буюу сүүлд “Сибирийн хүч-2” хэмээн нэрлэх болсон баруун маршрут 
юм. Алтайн маршрут буюу “Сибирийн хүч-2” төсөл Ямалын орд газраас 
Алтайн хязгаар хүртэл өмнө байсан хий дамжуулах хоолойнд суурилан 
үргэлжлүүлэн барьж Монгол, Казахстан хоёр улсын хилийн заагаар 
Хятад руу жилд 30 тэрбум шоо метр байгалийн хий нийлүүлэхээр 
төлөвлөөд байсан төсөл юм.

ЗУРАГ 8 “Сибирийн хүч-2” буюу хуучин “Алтай” маршрут,

Эх сурвалж: ГАЗПРОМ

Тус төслийг Монгол Улсын нутгаар дайруулан хэрэгжүүлэх саналыг 
талаар анх 2015 онд Уфа хотноо болсон БРИКС-ийн дээд хэмжээний 
уулзалтын үеэр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдорж хөндөж 
байжээ. Төрийн тэргүүн, Засгийн газрын түвшинд удаа дараа санал 
тавьсны эцэст ОХУ-ын ерөнхийлөгч В.Путин 2019 оны 9 сард Монгол 
Улсад албан ёсны айлчлал хийсэн даруйдаа “Газпром”-ын захирал 
Алексей Миллерт биечлэн үүрэг өгөв. Түүний дараагаар Монгол 
Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх ОХУ-д айлчлалын үеэр Сочи хотноо 
Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Шадар сайд Ө.Энхтүвшин 
болон “Газпром” компаний захирал А.Миллер нар “Сибирийн хүч-2” 
төслийн хүрээнд хийн хоолойг Монгол Улсын газар нутгаар дайруулан 
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суурилуулах тухай санамж бичигт гарын үсэг зурж баталгаажуулав.  
ОХУ-ын Шадар сайд Алексей Гордеевын мэдэгдснээр, Монгол Улсаар 
дайруулж Хятад Улс руу нийлүүлэх байгалийн хийн хоолойн маршрутыг 
тодорхойлж, ТЭЗҮ-г 6 сарын дотор боловрсруулах үүрэг Газпром 
компанид өгсөн бөгөөд тус ажилд Оросын Эрчим хүчний яам болон 
Хятадын талыг ч мөн татан оролцуулж байгаа ажээ.

Иргэд, хүмүүнлэгийн харилцаа  

ОХУ дахь Күнзийн институтийн үйл ажиллагаа 

Орос, Хятадын хооронд боловсролын салбарын хамтын ажиллагаа 2007 
оноос эрчимжиж Владивостокоос Санкт-Петербург хүртэл хотуудад 
Күнзийн институт байгуулагдаж эхлэжээ (А.С.Бельченко, 2010). Оросын 
14 хотод (Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Казань, Элиста, 
Благовещенск, Новосибирск, Томск, Комсомольск-на-Амур, Нижний 
Новгород, Улаан-Үүд, Эрхүү, Екатеринбург) 17 күнзийн институт үйл 
ажиллагаа явуулж байна (конфуция, n.d.). 

ОХУ-д суралцаж байгаа Хятад оюутнуудын тоо сүүлийн 11 жил хоёр 
дахин ихэссэн буюу 2007 онд 13639 хятад улсын иргэн дээд боловсрол 
эзэмшихээр суралцаж байсан бол 2017 онд 26775 болж өсжээ. Хятад 
оюутнуудын элсэн суралцаж буй сургуулиуд нь “5-100 төсөл” хэмээх 
улсын хөтөлбөрт хамрагдсан Оросын тэргүүлэх сургуулиуд байна. 
Сүүлийн үед Хятадаас орос хэлний мэргэжлээр суралцагчдын тоо 
цөөрч байна.
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ГУРАВ. “БҮС БА ЗАМ” БА ЗҮҮН АЗИ
“Бүс ба зам” санаачилгын хоёр тулгуурын нэг далайн “зам” буюу 
Энэтхэгийн далайгаар дамжуулан Өмнөд Ази, Ойрх Дорнод, Европтой 
холбох зорилго бүхий “ XXI  зууны далайн торгоны зам”-ын гол цөм 
нь Зүүн Өмнөд Ази билээ.9АСЕАН-ы орнуудтай хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэхэд чиглэгдэж байсан торгоны замын тодорхойлолт газар зүйн 
хувьд улам өргөжсөөр байгаа бөгөөд өдгөө Өмнөд Номхон далай, Газар 
дундын тэнгис, Атлантын далай, Хойд Мөсөн далайг хүртэл хамарч 
байна.10

ЗУРАГ 9 “Бүс ба зам” санаачилга

БНХАУ-ын хувьд АСЕАН “Бүс ба зам” санаачилгын стратегийн чухал 
түнш11 бөгөөд хөрш орнуудын бодлогын тэргүүлэх бүс нутаг12юм. АСЕАН 

9	 “China’s	Belt	and	Road	in	Southeast	Asia	between	Boons	and	Bumps”,	The	Asan	Forum,	Aug	
23,	2018

10	 Richard	Ghiasy,	Fei	Su,	Iora	Saalman,	“The	21st	century	Maritime	Silk	Road”,	SIPRI,	2018
11	 国际战略与安全形势评估	 2018/2019，	 中国现代国际关系研究院	 (Геополитик	 ба	 аюулгүй	

байдлын	эрсдлийн	үнэлгээ,	Хятадын	Орчин	Үеийн	Олон	Улс	Судлалын	Академи)
12	 外交部例行记者会，2019/11/04	 (БНХАУ-бн	 ГХЯ-ны	 хэвлэлийн	 бага	 хурал,	 2019	 оны	 11	

дүгээр	сарын	04)
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нь зүүн өмнөд Хятадыг хөгжүүлэх боломж тул бүс нутгийн хэмжээнд 
олон талт болон 2 талт форматаар харилцаагаа өргөжүүлсээр ирсэн. 
Ийм ч учраас 2013 оны 10 дугаар сард БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин 
Индонез дахь айлчлалын үеэр анх далайн торгоны замын концепцыг 
зарлаж байсан.

Бодлого зохицуулалт 

Анх 2016 онд АСЕАН, Хятадын хамтарсан мэдэгдэлд дээрх санаачилгыг 
онцлон Хятадтай нягт хамтран ажиллана хэмээн дурьдаж байсан. 
Улмаар тус тусын хөгжлийн бодлоготой уялдуулах тухай 2017 онд ярьж 
эхлээд байсан боловч 2019 оныг хүртэл  тунхагийн шинжтэй явж ирсэн 
гэхэд хилсдэхгүй.

ЗУРАГ 10 АСЕАН-ы баримт бичигт “Бүс ба зам санаачилга”-ын талаар

2019 оны 11 дүгээр сард “АСЕАН-ы хэлхээ холбоо 2025” болон “Бүс 
ба зам” санаачилгыг уялдуулах тухай хамтарсан мэдэгдэл гаргажээ.  
Үүнд БНХАУ-ын “Бүс ба зам” санаачилгын хамтын ажиллагааны таван 
гол чиглэлийг “АСЕАН-ы хэлхээ холбоо 2025”-ын таван стратегийн 
зорилттой уялдуулсан байна. Агуулгыг харьцуулвал, дэд бүтэц, иргэд 
хоорондын харилцаа, холбогдох зохицуулалт, саадгүй худалдаа 
ложистик зэрэг зорилт давхцаж байсан бол “Бүс ба зам” санаачилгад 
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санхүүгийн интеграц орсон бол АСЕАН-ы хувьд дижитал инновац 
орсноороо тус тус ялгаатай байна.
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Зураг 10. АСЕАН-ы баримт бичигт “Бүс ба зам санаачилга”-ын талаар 
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Зураг 11. Бодлогын уялдаа 

Үүнээс гадна далайн торгоны зам “АСЕАН-ы эдийн засгийн хамтын 

нийгэмлэгийг бүрдүүлэх 2025 зорилт”-ыг биелүүлэхэд дөхөм болох юм. Тодруулбал, 

интеграцчлагдсан эдийн засаг, өрсөлдөхүйц динамик АСЕАН, салбарын хамтын 

АСЕАН хэлхээ холбоо 2025

Дэд бүтэц
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Санхүүгийн интеграцСанхүүгийн интеграц

ЗУРАГ 11 Бодлогын уялдаа

Үүнээс гадна далайн торгоны зам “АСЕАН-ы эдийн засгийн хамтын 
нийгэмлэгийг бүрдүүлэх 2025 зорилт”-ыг биелүүлэхэд дөхөм болох 
юм. Тодруулбал, интеграцчлагдсан эдийн засаг, өрсөлдөхүйц динамик 
АСЕАН, салбарын хамтын ажиллагаа хийгээд хүн төвтэй, глобал 
АСЕАН-ыг бүрдүүлэх зорилтыг 13хэрэгжүүлэхэд дээрх санаачилгын 
таван гол чиглэлтэй уялдуулснаар нэмэр болно хэмээн үзэж буй.

2015 онд зарлагдсан АСЕАН-ы дээрх зорилтууд хамтын нийгэмлэгийг 
цогцлоох зорилтын үргэлжлэл боловч “Бүс ба зам” санаачилгатай 
төстэй байгаа явдал уг санаачилгыг эерэгээр хүлээн авч, уялдуулахад 
хүргэж байна.

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа

Хятад 2009 оноос хойш АСЕАН-ы худалдааны хамгийн том түнш, 2011 
оноос саяхныг хүртэл АСЕАН Хятадын гурав дахь худалдааны түнш14 
байсан бөгөөд 2019 оноос АНУ, БНХАУ-ын худалдааны хэмжээ буурсан 
тул АСЕАН хоёр дахь том түнш болжээ. “Бүс ба зам”-ын хүрээнд АСЕАН, 
Хятадын хооронд худалдааны хэмжээг 2020 оны эцэс гэхэд 1 их наяд 

13	 “ASEAN	Economic	community	2025	Blueprint”,	ASEAN	secretariat,	Nov	2015
14	 “中国与东盟贸易额2020年达1万亿美元”,	 	中国自由贸易区服务网	 (Хятад	 АСЕАН-ы	 худалдаа	

2020	онд	100	тэрбумд	хүрлээ,		Хятадын	ЧХБ-ийн	сайт)
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ам.долларт хүргэх зорилт тавьж ажиллаж буй бол худалдааны хэмжээ 
сүүлийн 16 жилийн дотор гэхэд 10 дахин нэмэгдэж 573.2 тэрбум 
ам.долларт хүрчээ.15

Харин АСЕАН-ы нийт худалдаанд эзлэх хувиар 2010, 2018 оныг 
сонгосон орноор харьцуулж харвал, АСЕАН-ы дотоодын худалдаа 25 
хувиас 23 хувь хүртэл буурсан, АНУ 9.1-ээс 9.3 хувьд хэвээр байгаа 
бол БНХАУ-ын эзлэх хувь 11.8 хувиас өссөөр 17.2 хувьд хүрсэн байна. 

2018 оны эцсийн байдлаар АСЕАН дахь Хятадын хөрөнгө оруулалт 89 
тэрбум ам.доллар, Хятад дахь АСЕАН-ны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 
11.67 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь хоёр талын хөрөнгө оруулалт 15 
жилийн дотор 22 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.16

ЗУРАГ 12 АСЕАН-ы худалдаанд эзлэх хувь

15	 “中国与东盟贸易额居10月份中国对外贸易首位”,	 环球时报,	 2019-11-14	 (Хятад-АСЕАН-ы	
худалдаа	10	дугаар	сард	Хятадын	худалдааны	түншүүдийг	тэргүүлэв.	Глобал	таймё	2019.	
11.14)

16	 “2018年中国—东盟经贸合作再创佳绩”,	 驻东盟使团经商处,	 2019-03-15	 (2018	 онд	 Хятад-
АСЕАН	 -ы	 эдийн	 засгийн	 хамтын	 ажиллагаа	 дахин	 рекорп	 тогтоов.	 АСЕАН-д	 суугаа	
Хятадын	худалдааны	төлөөлөгчийн	газар	)
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ЗУРАГ 13 АСЕАН дахь хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувь

Түүнчлэн 2004 онд АСЕАH, БНХАУ-ын хооронд байгуулсан чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээрийг 2018 онд чөлөөт худалдааны бүс болгон 
өргөжүүлсэн ба цаашид хөгжиж буй орнуудын хамгийн том чөлөөт 
худалдааны бүс болгохоор зэхэж буй.17

Мөн АСЕАН-ы орнуудын санаачилсан бүс нутгийн эдийн засгийн иж 
бүрэн түншлэл (RCEP)-ийн хэлэлцээрийг эцэслэвэл АСЕАН, БНХАУ-
ын худалдаа нэмэгдээд зогсохгүй Япон, БНСУ, Австрали, БНЭУ, Шинэ 
Зеланд зэрэг улсыг хамарсан бүс нутгийн худалдаа улам өргөжих юм.

Дэд бүтцээр холбогдох 

2016 оноос 2030 он хүртэл дэд бүтцээ хөгжүүлэхэд АСЕАН-д 2.8 их 
наяд ам.доллар буюу жилдээ 210 тэрбум ам.доллар хэрэгцээтэй аж. 
Гэтэл АСЕАН-ы дэд бүтцийн санд ердөө 485 сая ам.доллар цугласан18 
бол Азийн Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт 32.2 тэрбум ам.доллар 
байхад “Бүс ба зам санаачилга”-ын хүрээнд АСЕАН-д 124 тэрбум 
ам.доллар хөрөнгө оруулах болсныг үзэхэд Хятадын хөрөнгө оруулалт 
харьцангуй их байна. 

17	 “China-ASEAN	 trade	 continues	 to	boom	amid	global	 growth	 slowdown,	 uncertainties”,	China	
daily,	2019

18	 RSIS,	“China’s	Maritime	Silk	Road:	Challenging	Test	for	ASEAN”,	Commentary	Issue	27,	April	
2018	
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“Бүс ба зам” санаачилгын хүрээнд хамтын ажиллагааны механизмд 
АСЕАН-ы зарим орнууд хамрагдсан талаар зарласан. Тухайлбал, 
нягтлан бодох стандартын хамтын ажиллагааны механизмд Вьетнам, 
Лаос зэрэг улс багтсан бол Камбож, Мьянмар, Филиппин, Тайланд, 
Вьетнам нар пестицидийн чанар тодорхойлоход хамтарч ажиллах тухай 
Олон улсын хамтын ажиллагааны “Бүс ба зам”-ын хоёрдугаар форумын 
үеэр яригдсан19. 

Хүснэгт 6.  Бүс ба зам санаачилгын АСЕАН дахь төсөл

Улс Төсөл Төрөл Явц, санхүүжилт

Тайланд Дорнодын эдийн засгийн коридор 
/ EEC
Тайландын өмнөд хэсэгт байрлах 
эдийн засгийн бүс нь Хятад, 
АСЕАН-тай хил дамнасан худалдааг 
дэмжих Ухаалаг дижитал төв юм.

Эдийн 
засгийн 
коридор

2021 онд дуусгахаар 
төлөвлөсөн. 44 тэрбум 
ам. доллар

Хятадаас 5 тэрбумын 
санхүүжилт авсан.

Малайз Куала Лумпур дахь Дижитал 
Чөлөөт худалдааны бүс (DFTZ) 
хил дамнасан цахим худалдааг 
хөнгөвчлөх зорилготой бөгөөд 
цахим худалдаагаар жижиг дунд 
үйлдвэрүүдэд бараагаа экспортлох 
боломжийг олгож буй.

Дижитал 
Чөлөөт 
худалдааны 
бүс

2020 онд ашиглалтанд 
орно. Алибабагаас 
100 сая ам.долларын 
санхүүжилт авсан

Камбож Сихануквилл-Пномпены хурдны зам

Энэхүү 190 км хурдны зам 
тээврийн зардлыг бууруулан, эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжих юм.

Хурдны зам 2023 онд ашиглалтанд 
орно. 
1.8 тэрбум ам. доллар
Хятадын  авто зам 
ба гүүр корпорациас 
санхүүжилт авна.

Мьянмар Кяукпю гүний усан боомт 
Энэхүү боомтыг БНХАУ-ын 
CITIC Group корпорацийн охин 
компаниуд Сингапурын Сурбана 
Журонг туслалцаатайгаар барьж 
байгуулжээ. CITIC нь 70% -ийн 
хувьцааг эзэмшдэг бөгөөд уг 
байгууламжийг гэрээний дагуу 50 
жилийн турш ашиглах эрхтэй. 

Боомт 1.3 тэрбум ам.доллар

Гэвч өрийн 
хэмжээнээс үүдэн 
боомтын зардлыг 7.2 
тэрбумаас 1,3 тэрбум 
ам доллар болгон 
бууруулсан. 

19	 “第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单”，“一带一路”国际合作高峰论坛官方网站，2019-
04-27	 (“Бүс	ба	 зам”-ын	2	дахь	 удаагийн	 	 олон	 улсын	форум8	Амилтын	лист	 .	Форумын	
сайт,	2019.04.27)
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Индонез Танжунг Приок боомтын 
Калибаругийн өргөтгөл 
Энэхүү өргөтгөл нь Хойд Жакарта 
дахь Танжунг Приок Боомтын 
жилийн хүчин чадлыг 3 дахин 
нэмэгдүүлэх зорилготой юм. 

Боомт 2023 онд ашиглалтад 
орно.
3.97 тэрбум ам.доллар 
Хятадын Нинбо 
Жоушан боомт 
компаниас 590 
сая ам.долларын 
санхүүжилт авсан. 

Лаос Хятад-Лаосын хурдны төмөр замыг 
Хятадын төмөр замын компаниуд 
барьж өгөхөөр болсон. 

Төмөр зам 5.9 тэрбум ам.доллар
2021 онд ашиглалтанд 
орох бөгөөд 70 хувийг 
Хятадын экспорт, 
импортын банкнаас 
зээлээр төлөхөөр 
болсон. 

Бруней Муара Бесар нефть химийн үйлдвэр
Тус улсын хамгийн том гадаад 
хөрөнгө оруулалттай төсөл.  

Нефть 
химийн 
үйлдвэр

15 тэрбум ам.доллар
 70 хувийг Хятадын 
Зэзянь Хөн и компани 
эзэмшдэг. 

Филиппин Сувдан хотын шинэ Манила булан
407 га бүхий бизнесийн гудамж 
Энэ нь Дутертегийн засгийн газар 
Хятадтай хамтын ажиллагааны 
хүрээнд сайжруулсан хэд хэдэн 
төслийн нэг юм. 

Ухаалаг Хот 2035 он гэхэд 
ашиглалтад орохоор 
төлөвлөгдсөн.
Төслийг Хятад, 
Филиппиний 
компаниуд хамтран 
боловсруулна. 

Вьетнам Hanoi Cat Linh-Ha Dong метроны 
шугам 
Энэхүү төслийг Хятадын Төмөр 
замын зургаа дугаар бүлэг ХХК, 
Бээжин Тиэянь констракшн компани  
барина.

Төмөр зам 868 сая ам. доллар
Хятадаас 669 сая 
ам долларын зээл 
олгохоор болсон.

Эх сурвалж: Singapore Institute of International Affairs,  
Aug 2018  болон бусад эх сурвалжаас нэгтгэв
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Дээрх дэд бүтцийн төслийн явц, санхүүжилтийг дараах байдлаар авч 
үзлээ. Үүнд:

Нэгдүгээрт, дэд бүтцийн төрөл усан боомт, төмөр зам, авто замаар 
хязгаарлагдахгүй бөгөөд дижитал эдийн засаг, ухаалаг хот зэрэг 
шинээр хөгжиж буй салбарыг хамруулжээ. 2020 оныг АСЕАН, БНХАУ-
ын дижитал эдийн засгийн жил болгон зарлахаар болсоныг харахад 
цаашид дижитал эдийн засаг, цахим худалдаа Алибаба зэрэг виртуал 
салбар дахь хамтын ажиллагаанд ач холбогдол өгөх хандлагатай байна.

Хоёрдугаарт, төслийн санхүүжилтийг зээл хэлбэрээр Хятадын банк, 
хувийн хэвшил 70 хувийг тодорхой хугацаатай эзэмших нөхцөлтэйгээр 
зохицуулагдсан. Энэ нь тухайн улс зээлээ төлж чадахгүй нөхцөлд өрөнд 
орж байгалийн баялгаар төлөхөөс өөр аргагүйд хүрэх эрсдэлтэй юм.20

Гуравдугаарт, төмөр зам, барилга байгууламжийг барихад Хятадын 
ажиллах хүч их хэмжээгээр орж ирдэгт Индонезийн иргэд шүүмжлэлтэй 
хандаж, улмаар төслийн явц удаашрахад хүргэсэн.

Дөрөвдүгээрт, БНХАУ-аас хөгжлийн тусламж, хөрөнгө оруулалт их 
авдаг Камбож, Лаос, Мьянмар зэрэг улс бүс нутгийн Өмнөд Хятадын 
тэнгисийг тойрсон маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд саад болдог 
хэмээн шинжээчид үздэг. Жишээлбэл, 2012 онд Камбож АСЕАН-ыг 
даргалах эрх мэдлээ ашиглан хамтарсан мэдэгдэлд Өмнөд Хятадын 
тэнгисийн талаар дурьдаагүй.21 Мөн 2016 онд Камбож зөвшөөрөөгүй 
тул Өмнөд Хятадын тэнгисийн асуудлаар зөвшилцөлд хүрч чадаагүй.

АСЕАН-ы хувьд дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай тул тус 
санаачилгын хүрээнд дэд бүтцээ хөгжүүлж, бүс нутгийн өрсөлдөх 
чадвараа нэмэгдүүлэх боломж хэмээн харж буй. Нөгөөтэйгүүр, “Бүс 
ба зам” санаачилгад АСЕАН-ы орнууд харилцан адилгүй оролцоотой 
байгаа төдийгүй Өмнөд Хятадын тэнгис, өрийн занга, хүрээлэн буй 
орчны асуудлаас улбаалан гишүүн орнуудын дунд болгоомжлол 
үүссэн22 нь энэхү хамтын ажиллагаанд АСЕАН-ы нэгдмэл байр суурьтай 
байхад саад учруулсаар байна.23

20	 “China’s	open	checkbook”,	IAPD	Forum	Vol.42,	2017
21	 CARLA	P.	FREEMAN,	MIE	ŌBA,	“Bridging	the	Belt	and	Road	Divide”,	OCT	10,	2019
22	 “Southeast	Asia	and	China’s	Belt	and	Road	Initiative”,	The	Diplomat,	May	15,	2019
23	 CARLA	P.	FREEMAN,	MIE	ŌBA,	“Bridging	the	Belt	and	Road	Divide”,	OCT	10,	2019
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ДӨРӨВ. “БҮС БА ЗАМ” БА ТӨВ АЗИ
“Бүс ба зам” санаачилгыг зарласнаас хойшх 5 жил бол Төв Азийн 
бүс нутагт үйл явц хэрхэн өрнөж байгааг бүрэн дүүрэн үнэлж, 
тодорхойлоход төдийлөн хангалттай хугацаа биш, улс бүрд хамаарах 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, тэдгээрийн ашиг тус, эрсдлийг нарийвчлан 
дүгнэхийн тулд илүү өргөн хүрээний судалгаа хийх шаардлагатай 
хэмээн шинжээчид үзэж байна. Тиймээс бүрэн дүүрэн дүгнэлт өгөхөөс 
зайлсхийж, юутай ч өнөөгийн байдлаар “Бүс ба зам” санаачилгын 5 
гол чиглэлийн хүрээнд ямар ажлууд хийгдсэн, хийгдэж байгааг улс тус 
бүрээр тоймлон үзье.  

Эхний зургаас бүх төрлийн зам, тээврийн шугамаар Хятад нь бүс нутгийн 
улсуудтай харьцангуй сайтар холбогдсон байгаа нь ажиглагдана. Энэ 
нь “Бүс ба зам” энэ чиглэлд үр ашигтай хэрэгжих боломжийг Хятадад 
олгож байна. 

ЗУРАГ 14 Хятад-Төв Азийг холбосон зам харилцаа

Өнгөрсөн хугацаанд буюу 2014-2018 оны хооронд Хятадын бүс нутагт 
оруулсан хөрөнгө оруулалтыг багцлан харвал нилээн төрөлжсөн байна.
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ЗУРАГ 15 Хятадын бүс нутаг дахь хөрөнгө оруулалт

Зурагт үзүүлснийг “Бүс ба зам” санаачилгаас өмнө 2005-2013 онуудад 
Төв Азийн орнуудад Хятадын зүгээс оруулсан нийт хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээтэй харьцуулан харья.  

ЗУРАГ 16 Харьцуулалт
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Эндээс үзэхэд хөрөнгийн хэмжээ өмнөхтэй харьцуулахад төдийлэн 
өсөөгүй ч хөрөнгө оруулж буй салбарууд ихээхэн тэлжээ. Эхний 
хугацаанд нийт хөрөнгө оруулалтын дийлэнх буюу 86.5 хувь нь дан ганц 
эрчим хүчний салбарт ноогддог байсан бол “Бүс ба зам” санаачилгын 
хүрээнд хөрөнгө оруулалтын салбарууд ихээхэн солонгорчээ. Энэ нь 
мэдээж “стан”-уудад ашиг тустай хэрэг юм.  

Харин доор хүснэгтэд үзүүлсэн баримтууд бүс нутгийн улс бүрээр 
харьцуулж буй хугацаанд хөрөнгө оруулалт ямар байсныг харуулж 
байна.   

Хүснэгт 7. Төв Ази дахь Хятадын хөрөнгө оруулалт (2005-2013)

Улсууд Хэмжээ ($ тэрбум) Нийт хөрөнгө оруулалтад 
эзлэх хувь %

Казахстан 14,453.00 54,4%

Кыргызстан 390.00 1,5%

Тажикистан 1,610.00 6,1%

Туркменистан 6,200 23,3%

Узбекистан 3,934.00 14,8%

Нийт 26,587.00 100.0%

Хүснэгт 8. Төв Ази дахь Хятадын хөрөнгө оруулалт (2014-2018)

Улсууд Хэмжээ ($ тэрбум) Нийт хөрөнгө оруулалтад 
эзлэх хувь %

Казахстан 9,771.00 61,6%

Кыргызстан 4,168.00 26,6%

Туркменистан 600.00 3,8%

Узбекистан 1,334.00 8,4%

Нийт 15,874.00 100.0%

Энд нэг сонирхолтой зүйл нь Кыргызстан дахь хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ бусадтайгаа харьцуулбал огцом буюу 10 гаруй дахин нэмэгдсэн 
байна.  
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Казахстан-“Бүс дээрх тэврэлт”

Казахстаны судлаач Айтжановын хэлснээр (2019), Хятадын Өрнөд 
рүү нэвтрэхийн тулд дамжин өнгөрөх Евразийн бүхий л томоохон 
коридорууд Казахстанаар дамждаг тул Казахстаныг “Бүс ба зам”-ын 
“бүс дээрх тэврэлт” хэмээн тодорхойлжээ. Өмнө нь ч Казахстан нь өрнө-
дорныг холбосон транзит болж хөрш, хиллэж буй улсуудынхаа дэлхийн 
бусад эдийн засагтай холбогдох гүүр болсоор ирсэн хэмээн шинжээчид 
нь нотолдог.

ЗУРАГ 17 Казахстан дахт ГХӨ /улс, салбараар/

Эх сурвалж: Kazakh Invets

Бээжингийн зүгээс Казахстаныг “Бүс ба зам”-ын орнуудад жишиг 
болох улс хэмээн харж байна. Казахстаны “Бүс ба зам”-тай холбогдох 
тодорхой хэдэн баримтыг онцольё. Үүнд:

“Бүс ба зам”-аас өмнө ч тус улс Хятадтай эдийн засаг, санхүүгийн 
нягт харилцаатай байсан. Төв Азийн орнууд дотроо хамгийн их 
буюу 16 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг Хятадаас авчээ. 
Энэ нь ихэвчлэн бүс нутгийн хөгжил, газрын тос, байгалийн хийн 
зэрэг тодорхой салбарт ноогдож байна. Тиймдээ ч Хятад нь хөрөнгө 
оруулалтаараа Казахстаны эхний 5 хөрөнгө оруулагчийн нэг байсаар 
байна. Харин худалдааны хувьд Хятад нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 
Казахстаны хоёр дахь том түнш болжээ.
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• Дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө болох “Нурлы жөл” хөтөлбөрийг 
үндэсний хэмжээнд боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг Ак-Ордын 
зүгээс 2014 оноос олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
дэмжлэгтэйгээр эхлүүлсэн. Хятадын зүгээс 2015 онд Казахстаныг 
“Бүс ба зам”-д нэгдэхийг уриалахаас өмнө “Нурлы жөл”-ын 
хэрэгжилтэд нийт 16 тэрбум ам.доллар зарцуулсны талаас 
илүү буюу 9 тэрбумыг олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 
шийдвэрлэжээ. “Нурлы жөл” нь CAREC-ийн боловсруулсан бүс 
нутгийн тээврийн коридорын төлөвлөгөөнд нийцүүлэн шинэ 
авто зам, төмөр зам, ложистикийн төвүүдийг бүтээн байгуулахыг 
зорьсон. Энэхүү төлөвлөгөөг санхүүжүүлэхэд Хятадын үүрэг, 
оролцоо харьцангуй бага байжээ. 

• Харин одоо “Бүс ба зам”-ын хүрээнд БНХАУ-тай хөгжүүлэх 
хамтын ажиллагаа нь эрчим хүч, дэд бүтцээс гадна нилээд өргөн 
цар хүрээтэй хөгжих төлөвтэй байна. Казахстан, Хятадын хооронд 
байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу нийт 55 төслийг хэрэгжүүлэхэд 
Хятад 27 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулах тооцоо гарчээ. 
Эдгээр төслүүд нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, тээвэр, ложистикийн 
салбаруудад хэрэгжих аж. Төслийг хэрэгжүүлэхдээ талууд Хятадын 
хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор өндөр чанартай, байгальд 
ээлтэй, орчин үеийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийг түргэтгэх зорилт 
тавин ажиллаж байна. 
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ЗУРАГ 18 Казахстан, Хятадын хамтарсан төслүүд

Хятадын зүгээс Казахстаны банкуудад хөрөнгө оруулах, хамтарсан 
хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах, Хятадын хоёр том бодлогын 
банкнаас Казахстаны Засгийн газар батлан дааж авсан зээлийн 
санхүүжилт зэрэг арга замаар санхүү, хөрөнгө оруулалтын асуудлаа 
шийдвэрлэж байна. Казахстаны талаас  Хөгжлийн банк нь эдгээр 
хэлэлцээрийн идэвхтэй түнш юм. Гэрээнд үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр 
төлбөр тооцоогоо хийх талаар талууд санаачилга гаргасан ч өнөөдрийг 
хүртэл ихэнх гэрээг ам.доллараар хийжээ. Энэ бүхэн нь Хятадтай 
санхүүгийн салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлж байгаа сайн талтай 
ч өрийн асуудал мөн хөндөгдөж байна. Гэхдээ Казахстаны Хятадад 
төлөх нийт өр 12 тэрбум ам.доллар болоод байгаа ба энэ нь улсын нийт 
өрийн 7 хувь буюу харьцангуй бага хувийг эзэлж байгаа нь зохицуулж 
болох түвшиндээ байгаа хэрэг юм.  

Иргэд хоорондын солилцоо, ялангуяа Хятадад сурч байгаа казах 
оюутны тоо өссөөр байна. Олон нийтийн дунд явуулсан санал асуулгаас 
харахад казах иргэдийн 43 хувь нь Хятадыг “эдийн засгаар тэргүүлэгч”, 
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17 хувь нь “энх тайван, аюулгүй байдалд заналхийлэгч” хэмээн дүгнэсэн 
байна. Казахуудын 75 хувь нь Хятадад сөрөг буюу хайхрамжгүй ханддаг 
бөгөөд маш цөөхөн хэсэг болох 6 хувь нь Хятадтай хөгжүүлж буй 
хамтын ажиллагааг тэргүүлэх чиглэл гэж үздэг аж. Дашрамд дурдахад, 
иргэдийн санал асуулгаар ОХУ нь  тус улсын хамгийн чухал түнш (62 
хувь) хэвээр байна.

“Бүс ба зам” төслийн хэрэгжих дизайн, зардал, санхүүжилтийн 
нөхцөл, үйл явцын талаарх мэдээлэл төдийлөн ил тод бус байдгаас 
энэ талаар нэгдсэн үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд хүндрэлтэй байгаа ч түүний 
нөлөөлөл тодорхой хэмжээнд мэдрэгдэж байгааг шинжээчид онцолж 
байна. Тухайлбал, Дэлхийн банкнаас Казахстаны оролцоонд хийсэн 
шинжилгээнд дэд бүтцийн сүлжээ сайжирсан; тээврийн зардал, хил 
дээр хүлээх хугацаа мэдэгдэхүйц буурсан; худалдааг хөнгөвчилснөөр 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн; орон нутгийн орлого 
харьцангуй өссөн талаар дурджээ.

Кыргызстан: Хятадын “жижиг” хөрш

Кыргызстан улс өөрийгөө Хятадын жижиг хөрш гэж тооцож байна.  Тус 
улс ДХБ-д элсээд хориод жилийн нүүр үзсэн, Хятадтай олон жилийн 
турш нягт харилцаж ирсэн. Цаашид “Бүс ба зам”-ын хүрээнд хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр зорьж байна. Нээлттэй эдийн засаг бүхий 
Кыргызстан нь магадгүй Төв Азийн улсууд дотроос Хятадын хөрөнгө 
оруулалтын талаар үндэслэл бүхий бүрэн дүүрэн мэдээллийг олж 
авах боломжтой цорын ганц улс байж болох юм. Хятадын 2.2 тэрбум 
ам.долларын зээлээр санхүүжүүлсэн 12 төслийг талууд хамтран 
хэрэгжүүлж байна. Үүнээс гадна, 1.9 тэрбум ам.долларын Хятадын шууд 
хөрөнгө оруулалтыг татсан байна. 2011-2017 онд БНХАУ-ын хөрөнгө 
оруулагчид нийт 4.1 тэрбум ам долларын хөрөнгийг Кыргызстанд 
оруулжээ. 

“Бүс ба зам”-ын хүрээнд ихэвчлэн зам тээвэр, эрчим хүчний салбарт 
дэд бүтцийн төслүүд хэрэгжиж байна. Эдгээрийн дотор хот хоорондын 
тээвэр, нүүрсэнд суурилсан эрчим хүчний хангамж, хил дамнасан 
транзит холболтыг сайжруулахад чиглэсэн төслүүд багтаж байна. Төв 
Азийн байгалийн хийн хоолойн D шугам, ирээдүйн Хятад-Кыргызстан-
Узбекистан чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт нь бүс нутгийн 
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хэмжээний төслүүд юм. Эдгээр нь Кыргызстаны Үндэсний хөгжлийн 
хөтөлбөр, бусад CAREC болон  ЕАЭЗХ-ны бүс нутгийн зам тээвэр, 
коридорын талаарх төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа аж.

Хятад-Кыргызстаны хоорондын төслүүдийг бараг дан ганц Хятадын 
компаниуд гүйцэтгэж, нэг үгээр хэлбэл Хятадын хүчээр хэрэгжүүлж 
байна. Ашиглагдаж буй дийлэнх машин механизм, тоног төхөөрөмж,  
хэрэгцээт материалыг Хятадаас оруулж иржээ.

Өнөөдрийг хүртэл Хятадын Кыргызстан дахь шууд хөрөнгө оруулалт 
алт олборлох, нефть боловсруулахад ихээхэн төвлөрч ирсэн. Нефть 
боловсруулах 2 үйлдвэрийн нэг нь томоохон татвар төлөгч байсаар 
байгаа ч ОХУ-аас авч буй түүхий эдийн импорттой өрсөлдөхөд 
бэрхшээлтэй тул эдгээр боловсруулах үйлдвэрүүдийн төсөл эрсдэлтэйд 
тооцогддог. Тиймээс цаашид уул уурхайд үргэлжлүүлэн хөрөнгө 
оруулахын зэрэгцээ, ХАА-н үйлдвэрлэлд шинээр хөрөнгө оруулалт 
татахаар Кыргызстан улс зорьж байна. 

Эдийн засгийн үр өгөөжийн тухайд өмнө дурдсан хөрөнгө оруулалтууд 
ойрын болон дунд хугацаандаа эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр 
эрхлэлтэд үр ашигтай байж болох ч урт хугацаанд цаашдаа хэрхэх 
нь тодорхойгүй тул дэд бүтцийн салбарт нэмж хөрөнгө оруулахад 
ихээхэн анхаарах хэрэгтэй хэмээн Кыргызстаны дотоодын шинжээчид 
сануулж байна. Ашигт малтмалын олборлолт, экспорт өсөхийн хэрээр 
машин, тоног төхөөрөмжийн импортын хэмжээ нэмэгдсэн нь хоёр 
талын худалдаа нэмэгдэхэд нөлөөлж байгаа юм. Гэтэл тээвэрлэлт, дэд 
бүтцийн нөхцөл сайжирсан хэдий ч энэ нь гуравдагч орнуудтай хийж 
буй худалдаанд дорвитой нөлөө үзүүлж чадахгүй байна. 

Эрсдлийн тухайд шинжээчдийн үзэж буйгаар Хятадын хөрөнгө 
оруулалт Кыргызстан улсын гадаад өрийн хэмжээ нэмэгдэхэд ихээхэн 
нөлөөлж байгаа аж. Хятадад тавьсан өрийн хэмжээ 2017 онд ДНБ-ий 
20 орчим хувь, улсын нийт гадаад өрийн 40 гаруй хувьтай тэнцжээ. Тус 
улсад оруулсан Хятадын хөрөнгө оруулалтыг дагаад авлига, улс төрийн 
маргаан, эрүүгийн хэргүүд дэгдээд байгааг анхаарах хэрэгтэй. Харин 
Парламентын хяналтыг эрчимтэй хэрэгжүүлсний үр дүнд Кыргызстан 
дахь “Бүс ба зам” төслийн талаарх мэдээлэл нээлттэй, олон нийтэд ил 
болж байгаа нь сайн үзүүлэлт юм. 
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Хүснэгт 9. Бүс нутгийн улсуудын Хятадаас авсан зээл

2013 2014 2015 2016 2017

1 Кыргызстаны нийт өр 758 1,116 1,296 1,483 1,639

Хятадаас авсан зээл 3,159 3,437 3,601 3,743 3,985

Хятадаас авсан зээлийн нийт 
зээлэнд эзлэх хувь 

24 32 36 40 41

2 Казахстаны нийт өр 148,753 157,062 153,456 163,758 167,890

Хятадаас авсан зээл 15,840 15,969 13,248 12,589 11,975

Хятадаас авсан зээлийн нийт 
зээлэнд эзлэх хувь 

11 10 9 8 7

3 Тажикистаны нийт өр 2,188,5 2,095,9 2,194 - -

Хятадаас авсан зээл 915 915 1,080 - -

Хятадаас авсан зээлийн нийт 
зээлэнд эзлэх хувь 

42 44 49 - -

Уул уурхайн хөрөнгө оруулалт нь хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлж, 
орон нутагтаа үр өгөөжгүй байгааг олон нийт шүүмжилдэг. Сүүлийн үед 
хийсэн судалгаагаар Кыргызстаны иргэдийн Хятадын талаарх санаа 
бодол харилцан адилгүй байна. Эцэст нь дүгнэвэл, Кыргызстан улсын 
тээвэр, дэд бүтэц харьцангуй сайн хөгжиж буй хэдий ч   транзит эсвэл 
дотоод дахь тээврээс олж буй ашиг нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээтэйгээ 
хэрхэн нийцэж байгааг сайтар нягтлах хэрэгтэй хэмээн шийдвэр 
гаргагч, судлаачид нь санал нэгдэж байна. Мөн транзит тээврийн хувьд 
эрэлт хязгаарлагдах, дотооддоо хангамж хүрэлцээгүй болох, дамжин 
өнгөрөх тээврийг хөнгөвчлөх зэрэгт тулгамдсан асуудлууд байсаар 
байна. Цаашид хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө 
оруулалт хийхэд анхаарал хандуулахаар зорьж байна.  

Тажикстан: Эрсдэл, ашиг зэрэгцэнэ

Сүүлийн жилүүдэд Хятад нь тус улсын эдийн засгийн томоохон түнш, 
хөрөнгө оруулалтын гол эх үүсвэр, хамгийн том хандивлагч орон 
болсон. 2015 онд Тажикистан нь БНХАУ-тай “Бүс ба зам”-ын хүрээнд 
хамтран ажиллах Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг 
зурсан. Энэ нь Хятадын зүгээс Тажикистаны “2030 он хүртэлх Үндэсний 
хөгжлийн стратеги” (NDS) хэрэгжихэд нь томоохон хөрөнгө оруулагч  
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байхаа баталж, тээвэр, эрчим хүчний дэд бүтцийн төслүүдэд онцгой 
анхаарлаа хандуулахыг баталсан явдал болсон юм. Санамж бичгийн 
хүрээнд талууд АДБХОБ, Үндэсний хөгжлийн банк, Торгоны зам 
сангийн дэмжлэгтэй төслүүдийг уялдуулан зохицуулж ажиллах аж. 
Бусад “стан”-уудтай харьцуулбал тус улсын судлаачид “Бүс ба зам” 
Тажикистанд ашиг тустай хэмээн дүгнэж байна. “Бүс ба зам” нь Төв 
Азийн орнуудад хатуу дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хямд үнээр шинэ зах 
зээлд нэвтрэх, орлогоо нэмэгдүүлэх томоохон боломж байж болзошгүй 
гэнэ. Урт хугацаандаа энэхүү санаачилга нь Төв Азийн бүс нутгийг 
далайд гарцгүй бүс, эх газрыг холбосон “гүүрэн бүс” болгон хувиргах 
боломжтой хэмээн дүгнэж байна. Зөвхөн Тажикистан төдийгүй бүс 
нутгийн бусад улсууд ч “Бүс ба зам”-аас ашиг хүртэх боломжтой. Бараа 
бүтээгдэхүүний өртөг буурч, худалдааны хэмжээ өсч, өрсөлдөх чадвар 
сайжирна хэмээн судлаачид дүгнэж байна. Тажикстаны “Бүс ба зам”-ын 
оролцоонд дараах эрсдлүүд байгааг онцолж байна. Үүнд:

“Бүс ба зам” дахь Тажикистаны оролцоо нь макро эдийн засагт нь 
богино болон дунд хугацааны түлхэц өгөх боловч өрийг нэмэгдүүлж 
байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын байдлаар ДНБ-ий 40 хувьтай тэнцэх 
гадаад өртэй байсан ба нийт өрийн 41 хувийг БНХАУ-ын Эксим 
банкнаас авсан зээл эзэлж байна. Цаашид Хятадад төлөх өрийн хэмжээ 
ихсэх тусам Тажикистан өрийн дарамтад орж болзошгүйг шинжээчид 
анхааруулсаар байна.

Ийнхүү Хятад нь Тажикистаны томоохон хандивлагч, хөрөнгө оруулагч 
болсноор тус улсын уламжлалт хандивлагч, хөрөнгө оруулагч нар болох 
Европ, Орос, Америк, Туркийг өрсөлдөөний талбараас шахан гаргаад 
байна. Гэтэл Хятадтай хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх, ашиглах журам 
нь бусад хоёр талын болон олон талт хандивлагчдынхаас хамаагүй 
хатуу, хүнд нөхцөлтай байдгийг санхүүгийн шинжээчид сануулж байна. 
Хөрөнгө оруулсан давуу эрхээ ашиглан улмаар барилга, хөдөө аж 
ахуй, үйлчилгээ, эрүүл мэнд боловсрол зэрэг нийгмийн салбаруудад 
оролцоогоо бэхжүүлж эхэлдэг хэмээн хөндлөнгийн шинжээчид 
Душанбед анхааруулж байна. Тажикийн эрх баригчид Мургаб дүүрэгтээ 
хэдэн арван га газрыг Хятадын түншүүдэд өгсөн нь олон улсад багагүй 
шуугиан тарьсан. Тусгаар тогтнолын жилүүдэд нийтдээ хятадуудад 1.5 
мянган хавтгай дөрвөлжин км газрыг өгсөн мэдээ байдаг. 
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ЗУРАГ 19 Хятадын мэдэлд очсон газар нутаг

Тажикистан улс нь залуу, хурдацтай өсөн нэмэгдэж буй хүн ам зүйн 
динамиктаа нийцсэн ажлын байр бий болгох бодлого хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай тулгараад байна.  Төсөл, хөтөлбөрүүдээ дагаад хятад 
ажилчид ихээр орж ирж байгаа тул хятадын хөрөнгө оруулалт энэхүү 
бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд тус болохгүйн зэрэгцээ хятадуудын тоо 
нэмэгдэж, урт хугацаанд шилжин ирэгсдийн тоо улам бүр өсч байгаа 
явдалд нутгийн иргэд болгоомжлонгуй хандаж байна. 

Ер нь бүс нутгийн орнуудын визний зохицуулалт тийм ч хялбар бус, 
олон улсын жишгийн адил байгааг доорх хүснэгтээс харж болно.   

Хүснэгт 9. Визний зохицуулалтын байдал

Улсууд

Визний зохицуулалт

Визгүй
Хялбаршуулсан 

байдал (хил дээр 
болон е-виз)

Виз бүхий

БНХАУ Хоёр талын гэрээ хэлэлцээрийн 
үндсэн дээр Кыргызстаны 
дипломат, албан паспорт 
эзэмшигчид, Тажикистаны 
дипломат, албан паспорт 
эзэмшигчид

Казахстан, 
Тажикистан, 
Казахстаны 
энгийн 
паспорт бүхий 
иргэд
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БН
Казахстан
Улс

Кыргызстаны иргэд 90 хүртэл, 
Тажикистаны иргэд 30 хүртэл 
хоног, Хонконгийн иргэд 14   
Хятадын Дипломат, албан паспорт 
эзэмшигчид 30 хүртэл, Өрнөдийн 
19 улсын иргэд 45 хүртэл хоногоор 
хугацаа сунган үлдэж болно.

Хятадын 
болон энгийн 
паспорт бүхий 
иргэд

БН
Кыргызстан
Улс

Тажикистан, Казахстан. Хятадын 
Дипломат, албан паспорт 
эзэмшигчид болон албан ажлаар 
зорьчих энгийн паспорттой иргэд
Нийт 45 улс

Хятадын 
болон энгийн 
паспорт бүхий 
иргэд

БН
Тажикистан
Улс

Дипломат болон албан паспорт 
эзэмшигчид 90 хүртэл хоног

Хятадыг оролцуулан 
78 улс

Хүснэгт 10. Бүс нутгийн улсууд дахь Хятадын ажиллах хүчин

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Казахстан 4,290 4,290 11,860 13,733 12,700 4500

Кыргызстан 8,455 7,280 8,721 9,522 9,318 10,200

Тажикистан 1,736 3,727 5,086 5,000 6,500 15,000

Технологи, ноу-хау-ын экспорт нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
томоохон давуу тал байж болох ч Хятадын төслүүд хуучирсан 
технологийг ашиглах хандлагатай байдгийн зэрэгцээ ихэнх 
менежер, техникийн ажилтнууд хятадууд байдаг тул мэдлэг түгээх нь 
хязгаарлагдмал байдаг. Түүгээр ч зогсохгүй техникийн баримт бичиг, 
гарын авлага нь ихэвчлэн хятад хэл дээр байдаг нь зэрэг жижиг хүчин 
зүйлүүд ч асуудал дагуулдаг байна.

Хөдөө аж ахуйн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын дүнд Тажикистаны 
хөдөө нутаг дахь тариалангийн газрууд Хятадын фирмүүдийн эзэмшилд 
шилжих болсон. Хямд хятад үр нь илүү тэсвэртэй дотоод, гадаад 
үрийг орлож эхэлсэн. Орон нутгийн иргэдийн хэлж буйгаар, хятад 
тариаланчдын химийн бордоо, шавьж устгах бодис нь экологит ноцтой 
хохирол учруулж байгаа аж. 

Цемент, нүүрс олборлох, уул уурхай, нефть боловсруулах салбарт хийж 
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буй Хятадын хөрөнгө оруулалт нь хүрээлэн буй орчинд ноцтой асуудал 
үүсэхийг дэмжиж байна гэлтэй аж. Эсрэгээрээ байгаль орчинд ээлтэй 
шийдэл болох сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг үл тоомсорлож 
байна. 

Хялбар аргаар, эрсдэлтэй хэлэлцээ хийн Хятадын хөрөнгө оруулалтыг 
татаж байгаа нь олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын өмнө тус 
улсын хүлээсэн сахилга батыг алдагдуулж, угаас сул хөгжсөн хөрөнгө 
оруулалтын менежментийн орчныг нь гажуудуулах болсон. Удаан 
хугацааны туршид том хөршөөсөө хэт хамааралтай болж, үндэсний 
тусгаар тогтнол алдагдах магадлал үүсч, соёлын онцлогоо хадгалахад 
нь бэрхшээл тулгарч байна. Эдгээр асуудлууд нь олны дургүйцлийг 
төрүүлж байна.

Узбекистан: “Бүс ба зам”-ын шинэ түшиц

Төв Азийн төвд байрладаг, хамгийн олон хүн амтай тус улсыг “Бүс ба 
зам” хэрэгжих чухал ач холбогдол бүхий улс хэмээн Бээжин үзэж байна. 
Узбекистан 2015 онд “Бүс ба зам”-ын хүрээнд хамтын ажиллагааг 
эрчимжүүлэхээр холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурснаасаа 
хойш Хятадтай эдийн засгийн өргөн хүрээний хамтын ажиллагааг 
нэлээд өргөжүүлсэн байна. Тэр тусмаа одоогийн ерөнхийлөгч үүрэгт 
ажлаа авсан 2016 оны 09 дүгээр сараас хойш эрчимжжээ. Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ нь Узбекистаны Засгийн газрын төлөвлөгөө, 
тэргүүлэх чиглэлтэй нягт уялдаатай байна. Засгийн газар нь Зүүн, 
Өмнөд болон Баруун Азийн орнуудын хооронд транзит, ложистикийн 
төв болох потенциалиа ашиглахыг зорьж, үүндээ хүрэхийн тулд “Бүс 
ба зам”-ын хүрээнд эдийн засгийн өргөн хүрээнд хамтран ажиллагааг 
хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Ялангуяа нэмүү өртөг шингэсэн бараа 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, экспортыг өргөжүүлэхэд илүүтэй анхаарах 
аж. “Бүс ба зам”-ын тээврийн чухал суваг болох “Хятад-Төв Ази-Баруун 
Ази” чиглэлийн эдийн засгийн корридорын чухал хэсгүүд болох төмөр, 
авто замын төслүүдэд Хятадын хөрөнгө оруулалт түлхүү чиглэж байна. 
Ер нь Хятадын зүгээс Өмнөд Ази руу Афганистанаар дамжин, баруун 
тийш Кыргызстан, Узбекистанаар дамжин хүрэх дэд бүтцийн төслүүдийг 
ихээхэн чухалчилж байгаа юм. Төслүүд хэрэгжсэнээр тээврийн зардал 
буурч, хугацаа багасах учиртай аж. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь CAREC-
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ийн тээврийн коридорийн төслүүдтэй нийцэж буй бөгөөд тэдгээрийн 
зарим хэсгийг олон талт, гадны хөгжлийн банкуудын санхүүжилтээр 
хэрэгжүүлж байна. 

Одоогийн байдлаар эрчим хүчний салбарт Төв Ази-Хятадыг холбосон 
байгалийн хийн хоолойн гурван шугамыг барьж дуусгасан. Хоёр шугам 
нь “Бүс ба зам” төсөл эхлэхээс өмнө баригдсан бол Туркменистанаас 
Узбекистан, Тажикистан, Кыргызстанаар дамжин Хятад хүрэх дөрөв дэх 
D хоолой  нь Хятадын оролцоотойгоор тавигдаж байгаа юм. 

ЗУРАГ 20 Хий дамжуулах D  хоолой

Энэ шугам нь нэг талаар Узбекистанд хий экспортлон авч хэрэглэх, 
нөгөө талаар транзитын хураамж авах зэрэг ашиг тустай юм. Энэ 
мэтчилэн Хятадын зүгээс байгалийн хийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
чиглэлд, Узбекистан улсын нефть, хийн салбарт хамтарсан төслүүдэд 
оролцож байна. Талуудын хамтын ажиллагааны бусад чиглэлд хөдөө 
аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл, усалгааны дэд бүтцийг шинэчлэх, жижиг 
усан цахилгаан станц барих, өндөр технологийн бараа бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх хамтарсан үйлдвэрлэлийн парк байгуулах, аялал жуулчлал 
зэрэг салбар багтаж байна. Түүгээр ч барахгүй Хятадын банкууд 
Узбекстаны хоёр банктай хамтарч орон нутгийн ААН-үүдэд зээл 
олгохоор тохиролцжээ. Мөн Узбекистаны боловсрол, шинжлэх ухааны 
салбар дахь олон санаачилгыг дэмжиж, Хятадын хэл соёлыг түгээн 
дэлгэрүүлэх чиглэлээр хилийн чанад дахь хамгийн анхны Күнзийн 
институтийг тус улсад байгуулсан. 
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“Бүс ба зам” санаачилга дахь Узбекистаны оролцооны тухайд дараах 
хэдэн эрсдлийг шинжээчид гаргажээ. Үүнд: 

Эрчим хүч, дэд бүтцийн салбар дахь гадны хөрөнгө оруулалтууд нь 
түүхий эдийн экспортоос ихээхэн хамааралтай Узбекистаны эдийн 
засгийг төрөлжүүлэхэд саад болж магадгүй юм. Тээврийн зардал, 
цаг хугацаа хэмнэснээр тус улсын олон улсын зах зээлд нэгдэх явцыг 
хөнгөвчилж болох ч цаашид эдийн засгаа төрөлжүүлэхийн тулд 
дотооддоо эдийн засгийн шинэчлэл хийх шаардлагатай байгаа аж. 

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд БНХАУ нь Узбекистаны хамгийн чухал 
худалдааны түнш, гадаадын хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр болсон гэхэд 
хилсдэхгүй. Энэ нь тус улсыг Хятадын эдийн засгаас хэт хамааралтай 
болгож байна. Тиймээс Узбекистан өрнөд, өмнөд, умард хөрш болон 
бүс нутгууд руу худалдаа-тээврийн замыг нээж, ДХБ-д элсэн экспорт, 
импортын зах зээлээ төрөлжүүлэх шаардлагатай тулгарч байна.

Өнөөгийн байдлаар Узбекистаны гадаад өрийн хэмжээ нь олон улсын 
жишгээс доогуур байна. Гэхдээ цаашид БНХАУ-аас “Бүс ба зам”-ын 
хүрээнд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр их хэмжээний зээл авбал энэ нь тус 
улсын өрийн тогтвортой байдлыг ганхуулж болзошгүй юм. Олон улсын 
санхүүгийн байгууллагуудын баталгаатай, эдийн засгийн үр өгөөжтэй 
зээлийг авч, өр төлбөрийн тогтвортой байдалд үр дүнтэй хяналт тавьж 
ажиллах зэргээр энэхүү эрсдлийг бууруулах боломжтой аж.

Узбекистаны дэд бүтэц өргөжихийн хэрээр ашиглалт, засварын зардалд 
хэдий хэмжээний санхүүжилт шаардлагатай болохыг эртхэн тооцоолох 
нь чухлыг шинжээчид сануулж байна. 

Узбекистан дотооддоо институцийн шинэчлэлийг хийж байгаа боловч 
авлига, засаглалын сул дорой байдал, түүний дотор төрийн худалдан 
авалтын тогтолцоо нь тунгалаг бус хэвээр байна. “Бүс ба зам”-ын хүрээн 
дэх хөрөнгө оруулалтын хурдацтай тэлэлт нь төрийн албан хаагчдыг 
авлигад өртөх эрсдлийг дагуулж байна. Энэхүү эрсдэлийг багасгахын 
тулд төрийн худалдан авах ажиллагааг илүү ил тод болгох нь нэн 
чухалд тооцогдож байна. 

Өнөөг хүртэл Хятадын хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор байгаль 
орчин эсвэл нийгмийн сөрөг нөлөөллүүдийн талаар олон нийтийн 
зүгээс эсэргүүцсэн хандлага ажиглагдаагүй. Энэ нь саяхныг болтол 
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хөрөнгө оруулалт харьцангуй хязгаарлагдмал байсан, хөдөө аж 
ахуйн зориулалттай газрыг хятадын хөрөнгө оруулагч нарт олгоогүй 
мөн Узбекистанд хятад ажилчид харьцангуй цөөн байсан зэрэгтэй 
холбоотой. Гэсэн хэдий ч, цаашдаа БНХАУ-аас “Бүс ба зам”-ын 
хүрээнд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх тул хөрөнгө оруулагч талууд болон 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зөвлөлдөн байгаль орчны нарийвчилсан 
үнэлгээ хийх шаардлага бий болно. Төслүүдийн талаарх мэдээллийг 
олон нийтэд ил болгон, үр ашгийг иргэдэд хүртээх баталгааг хангах 
алхмуудыг хийх хэрэгтэйг онцолж байна.  

Хятадын томоохон санаачилга болох “Бүс ба зам” нь Төв Азийн бүс 
нутагт хэрхэн хэрэгжиж, ямар явцтай байгаа талаар нэгтгэн дүгнэсэн 
бүс нутгийн болон хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлтүүдийг багцлан 
тоймилсон болно. Дүгнэлтээс үзвэл:

Санаачилга гарснаас хойш өнгөрсөн 5 жилийн хугацаа бол энэхүү 
том төслийг сайтар дүгнэн хэлэлцэхэд тийм ч хангалттай хугацаа биш 
гэдэгтэй санал нэгдэж байна.    

Казахстаны тухайд үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөгөө гол болгон, бусад 
түншүүд, ялангуяа олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай Хятадын 
санаачилга, төслүүдийг уялдуулан хөгжүүлэх бодлого баримталж 
байгаа нь эрсдэл багатай байх төлөвтэй байна. 

Тажикистаны тухайд “Бүс ба зам”-ын хүрээнд Хятадын оруулсан 
хөрөнгийн ашиг, зардлыг нарийвчлан үнэлж, санхүүгийн эрсдлийг 
зохистой түвшинд хязгаарлан ажиллаж чадвал орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлт, технологи, ур чадвар дээшлэхэд “Бүс ба зам”-ын хүрээн дэх 
хөрөнгө оруулалт эерэг нөлөө үзүүлэхээр хандлага ажиглагдаж байна. 

“Бүс ба зам”-ын хүрээн дэх төслүүд үндэсний төлөвлөгөө, тэргүүлэх 
чиглэлтэй тодорхой уялдсан тохиолдолд Хятадтай болон бусад 
түншүүдтэй хоёр талт, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжинө 
хэмээн Узбекистаны оролцоог дүгнэж байна. Тус улсын тухайд “Бүс ба 
зам”-д харьцангуй хожуу нэгдсэн ч олон салбарт их ашиг тусыг авчрах 
боломж харагдаж байгаа аж. Үүнд: Хятад, төдийгүй бусад олон хөрш, 
дэлхийн зах зээлтэй холбогдох; эдийн засаг төрөлжих; экспорт, транзит 
тээврээс олсон орлогоос үүдэн үндэстний орлого нэмэгдэх; усны болон 
эрчим хүчний хэмнэлт сайжрах талтайг онцолж байна.
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ТАВ. “БҮС БА ЗАМ” БА ЗҮҮН ЕВРОП
Хятадын “Бүс ба зам” санаачилга Зүүн Европын гео-эдийн засаг болон 
геополитикийн ач холбогдлыг нэмэгдүүлж байна. Тус санаачилгыг эхэн 
үедээ Европын Холбооны улс орнууд  үл ойшоож байсан авч энэхүү 
санаачилгын санхүүгийн институцийн нэг болох Азийн дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтын банк (AIIB)-нд Их Британи, Герман, Франц, Итали 
зэрэг тус холбооны ихэнх улс үүсгэн байгуулагчийн хувиар нэгдэн 
орсон. Хожим  Европын зүгээс сонирхол өсөн нэмэгдсээр Европын 
холбооны 16 улс дээр нэмж Белги, Грек, Румын зэрэг улсууд нэгдсэн 
билээ.

Социалист тогтолцоо нуран унаснаас хойш тус бүс нутаг Хятадын 
гадаад бодлого тэр тусмаа эдийн засгийн бодлогоос хол байв. Харин 
2011 оноос Хятадын тус бүс нутаг дахь сонирхол өсөхтэй зэрэгцэн Зүүн 
Европын улс орнууд европын улс төр, эдийн засгийн интеграцид нэгэнт 
гүн орсон байв. Хятад, Төв болон Зүүн Европын “16+1” форматын хүрээнд 
хамтын ажиллагаа 2011-2015 оны хооронд идэвхитэй өрнөсний илрэл 
нь Хятадтай хийх худалдаа 30%-иар нэмэгдэж, Хятадын гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт даруй хоёр дахин (ойролцоогоор 1.8 тэрбум 
ам.доллар) өссөн үзүүлэлт юм. 

Хятад Европын улс орнуудын хамтын ажиллагааны “16+1” форматад 
хожим “17+1” буюу Чех, Эстон, Унгер, Латви, Литва, Румын, Словак, 
Словен, Болгар, Хорват, Польш, Хойд Македон, Черногор, Серб, Босни 
Герцеговин, Албани болон Грек гэсэн орнууд багтаж байна. 

Бодлогын уялдаа 

Анх Польшийн Варшав хотноо 16+1 дээд хэмжээний уулзалт зохиогдож, 
тус уулзалт дээр Хятадын Ерөнхий сайд Төв болон Зүүн Европын 
улс орнуудтай найрсаг, иж бүрэн хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх 
санаачлагын 12 арга хэмжээг танилцуулсан нь хамтын ажиллагааны 
үндсэн баримт бичиг болж байна (ГХЯ, 2017).  

Хятадын Гадаад хэргийн яамны дэргэдэх Нарийн бичгийн газраас 
2010-2014 оны хооронд Европын бүс нутагт “16+1” (төв болон зүүн 
Европын 11, Балканы 5 улс) форматаар институцийн болон хөрөнгө 
оруулалтын механизм бий болгон хэрэгжүүлж байна. “16+1” форматын 
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2015 оны 11 сард Сужоу хотноо болсон уулзалтаар “Хятад, төв болон 
зүүн Европын орнуудын хамтын ажиллагааны Сужоугийн заалт” болон 
“БНХАУ, төв болон зүүн Европын орнуудын хамтын ажиллагааны дунд 
хугацааны төлөвлөгөө”-г батласан.

Энэхүү баримт бичигт Хятадын зүгээс эдийн засгийн салбарт дэд бүтэц, 
өндөр технологи, ногоон технологи гэсэн тэргүүлэх гурван чиглэл 
болон хөрөнгө оруулалт, тээвэр, санхүү, шинжлэх ухаан, боловсрол 
болон соёлын салбарт Европын холбооны 11 улс болон Балканы 5 
улстай хамтарч ажиллах санаачилга гаргажээ (ГХЯ, 2017).

Хүснэгт 11. “Бүс ба Зам” санаачлагын хүрээнд Европын Холбооны 
гишүүн-улс орнуудын оролцоо

Европын 
Холбооны 
улс орнууд 

“Бүс ба Зам” 
санаачлагын 

хүрээнд БНХАУ-
тай харилцан 

ойлголцох 
санамж бичиг 

байгуулсан эсэх

Дэд бүтцийн 
хөрөнгө 

оруулалтын 
Азийн 

банкины 
гишүүн эсэх 

Төв болон 
Зүүн 

Европ-
Хятад 
(16+1)

Хуурай 
газрын дэд 

бүтцийг 
хөгжүүлэх 
төслүүдэд 
оролцож 

байгаа эсэх 

Боомтын 
дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх 
төслүүдэд 
оролцож 

байгаа эсэх 

Австри + +

Бельги + +

Болгар + +

Их Британи + + +

Унгер + + + +

Герман + + +

Грек + +

Дани + +

Ирланд +

Испани + + +

Итали + +

Кипр + +

Латв + + +

Литв + + +

Люксембург +

Мальт + +
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Нидерланд + + +

Польш + + + + +

Португаль + + +

Румынь + + + +

Словак + +

Словень + + +

Финлянд +

Франц + + +

Хорват + + + +

Чех + + +

Швед +

Эстон + + +

Тус бүс нутгийн орнуудаас  Европын улс орнуудын хамтын ажиллагаанд 
эдийн засаг хөрөнгө оруулалт, транзит тээвэр, боомтын төв цэг зэргээрээ 
голлох байр суурийг Польш улс эзлэдэг байна.  

“Бүс ба зам” санаачилгын зарим удаашралтай хэрэгжиж байгаа төслийг 
дурдвал: Румынтай 2013 оноос “Чернавод”-ын Атомын цахилгаан 
станци барих тухай хэлэлцээр хийсэн бөгөөд тус төслийг хэрэгжүүлэх 
явц удааширч хугацаанаасаа хоцорсон. Унгер болон Серби улсуудтай 
мөн 2013 оноос Будапешт болон Белградын хооронд хурдны төмөр зам 
барих талаар яригдаж, China Railway Group холбогдох тендерт (2.89 
тэрбум ам.доллар) ялаад байсан боловч барилгын ажил хойшилсоор 
байна. 

Белград-Будапешт чиглэлийн өндөр хурдны төмөр замын төслийн 
хүрээнд төмөр замын барилгын ажлын 500 тонн тоног төхөөрөмж 
ачсан анхны вагон 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Монгол, 
Орос, Беларусь, Польш, Унгер зэрэг улсыг дамжин 10.5 мянган км 
замыг туулан нэг сарын дотор Белградад иржээ. Сербийн Ерөнхийлөгч 
Александр Вучичийн мэдэгдснээр, тус өндөр хурдны төмөр замын төсөл 
Хятадтай хамтран ажиллаагүй бол хэрэгжүүлэх боломжгүй байсан 
тухай дурдаад, Сербийн талын төмөр замын хэсгийг 2021 оны намар 
гэхэд барьж дуусгахаар төлөвлөөд байгаа ажээ. Сербийн дэд бүтцийн 
төсөлд оруулж буй Хятадын хөрөнгө оруулалт 13 тэрбум евро давж 
буй бөгөөд хоёр улсын бараа эргэлт 2019 онд өмнөх оноосоо гурав  
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нэмэгдсэн байна.  (Синьхуа И. , 2019).   

Румыны атомын цахилгаан станц барих төслийн өртөг нь 4 тэрбум 
гаруй ам.доллар бөгөөд Хятадын талаас24 санал болгож буй нөхцөл 
нь Румыны атомын цахилгаан станцаас тодорхой хэмжээний хувийг 
худалдан авч нэмэлт хүчин чадал бүхий блок барих явдал ажээ.  Румын  
гаднаас импортлож буй байгалийн хийнээс татгалзах, тэр тусмаа 
Оросоос импортлож буй байгалийн хийнээс хараат байдлаа багасгахын 
тулд эрчим хүчний өөр эх үүсвэрийг эрэлхийлж буй сонирхолтой 
бүрэн нийцэж байна. ОХУ-аас 2008 онд байгалийн хийн 25 хувийг 
импортлодог байсан бол 2015 онд 3 хувь болгожээ. Улмаар Румыны 
Үндэсний эрчим хүчний зохицуулах агентлаг 2016 оны 4 дүгээр сарын 
1-нээс 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний хооронд гаднаас байгалийн 
хий импортлохгүй хэмээн мэдэгджээ (Полозкова, 2016).  

Дэд бүтцээр холбогдох 

Хятад болон Ази Номхон далайн орнуудыг Баруун Европтой холбох 
хуурай замын хойд маршрут бол Орос болон Казахстаны нутгаар дайрч 
өнгөрөх Транссибирийн төмөр зам болон Уралын районоор Европ руу 
гарах Казахстаны төмөр зам юм. Энэ маршрутаар жин ихтэй (хуурай) 
болон контейнер ачаа тээвэрлэдэг бөгөөд тус маршрутаар ачаа бараа 
тээвэрлэхэд БНХАУ-ЕАЭЗХ болон ЕАЭЗХ-Европын холбоо гэсэн 
гаалийн хоёр хил нэвтрэх тул олон улсын тээврийн хувьд дөхөмтэй 
байдаг байна.

Мөн далайн тээвэр шиг ачаа шилжүүлэн ачих шаардлагагүйгээс гадна 
2 удаа төмөр замын цариг солино. Одоогийн байдлаар Хятадаас Орос, 
Казахстан, Беларусыг дамжин Европын Холбоо хүрэх 8 маршрут байна. 
Үүнд: 

Чэнду (Сычуань)-Достык-Москва-Брест-Лодзь (Польш)
Сужоу (Цзянсу, Шанхайн бүс нутаг)-Варшав (Польш)
Чуньчин (Сычуаны бүс нутаг)-Дуйсбург (Герман)
Чэнжоу (Хэнань, хойд Хятад)-Гамбург (Герман)
Ухань (Хубэй, Янзы бүс нутаг)-Пардубице (Чех)
Ухань –Арбайгаль-Гамбург

24	 Хятадын	China	General	Nuclear	Power	Group	(CGN)	эрчим	хүчний	компани	
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Шэньян (Ляонин, зүүн хойд Хятад)-Гамбург
И У (Жөзянь, Шанхайн бүс нутаг)-Мадрид (Испани) 

ЗУРАГ 21 Хятадын бүс ба зам санаачилгын хүрээн дэх маршрутын хүрэх хугацаа

Эдгээрээс хамгийн хол маршрут нь 13 000 км буюу Мадрид хүртэл галт 
тэргээр ачааг 21 хоног (далайн тээврээс 2 дахин хурдан) тээвэрлэдэг 
юм. Хамгийн ачаалалтай чиглэл нь Бээжингээс Гамбург хүртэл 15 
өдөр тээвэрлэх ба контейнер бүр 8-10 мянган ам. долларын өртөгтэй. 
Хамгийн хурдан туулах хугацаа 10.5 өдөр байна. Ингэхдээ үнэ бүхий 
буюу автомашин, машины эд анги, цахилгаан бараа зэрэг ачаа барааг 
хугацаа хожих зорилгоор далайн тээврээс илүүтэйгээр хуурай замаар 
тээвэрлэдэг. Зүүн Европын улсуудын хувьд ачаа барааг цаг хожих 
зорилгоор хуурай замаар тээвэрлэдэг нь далайн тээврээс үнэтэй 
тусдаггүйтэй мөн холбоотой. Тийм учраас 2011-2015 оны хооронд 
Хятадаас Европ руу хойд маршрутын хуурай замын транзит чингэлэг 
тээвэр 40 дахин ихэссэн байна. 2015 онд 1300 галт тэрэг ойролцоогоор 
50 000  чингэлэг тээвэрлэсэн  байна. 

Европын “16+1” форматын хамтын ажиллагаа бол шууд утгаараа “Бүс 
ба зам”  санаачилгатай хамтрах бэлтгэл ажил гэж ойлгож болохоор 
байна. Энэ нь алсдаа Хятад, Европыг холбосон хуурай болон тэнгисийн 
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зам бүхий тээвэр логистик болон худалдаа үйлдвэрлэлийн цогц систем 
болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хувьд төв болон зүүн 
Европ голлох үүрэгтэй оролцох бөгөөд нөгөө талаас “Хятад-Европын” 
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын дамжин өнгөрөх бүс болох юм.     

Хятад, Европын Хойд маршрутын гол транзит  цэг нь Польш улс юм. 
Хятадын бараа бүтээгдэхүүний тээвэр-ложистикийн үндсэн төв нь 
Германы Дуйсбург болон Гамбург бөгөөд бүрэн хүчин чадлаараа 
ажиллаж, цаашид өргөжүүлэх асуудал хөндөгдөж байна. 

Цаашдаа хуурай замын тээврийн хойд маршрут чухал үүрэгтэй хэвээр 
байх хандлагатай байгаа бөгөөд хойд маршрутын дамжин өнгөрүүлэх 
чадамж Транссибирь болон Казахстаны төмөр замын шинэчлэлт 
хийснээр илт нэмэгдэх ажээ. 2016 оноос Хятадаас Европ руу тээвэрлэх 
төмөр замын бүрэлдэхүүн “Бүс ба зам” санаачилгын төмөр замын 
тээврийн хүрээнд “China Railway Express” хэмээх тээврийн нэгдсэн 
системийн нэршилтэй болоод байна. 

Ойрын хугацаанд дээрх тээврийн маршрут авто тээврийн маршрутаар 
нэмэгдэх буюу “Баруун Хятад - Баруун Европ” чиглэлийн автозам барих 
буюу ингэхдээ, Санкт-Петербург хотоор дайран өнгөрч, одоо байгаа 
“Москва - Берлин”-ий олон улсын олон улсын авто замын сүлжээнд 
нэмж Польшоор дайрч өнгөрөх төлөвлөгөө гаргаад байгаа ажээ.       

Баруун Хятадаас Казахстан, Каспийн тэнгис, Азербайжан, Гүрж, 
Хар тэнгисээр дайран Болгар болон Румыны боомтууд руу хүрэх төв 
маршрут (Транскаспийн олон улсын маршрут) үүнд мөн Турк (Төв 
болон Зүүн Европын балканы орнууд болон Өмнөд Европын орнууд 
хэтдээ транзит болох боломжтой), Украины (Словак, Унгер орох 
транзит мөн Беларусаар дайрч Литв орох боломжтой) боомтууд орно. 
Энэ маршрутын гол бэрхшээл нь

1. Дөрвөн улсын хилээр дайран өнгөрнө 
2. Хуурай замын тээврээс тэнгисийн тээвэрт 4 удаа шилжүүлэн 

ачих шаардлагатай
3. Зөвшилцсөн нэг тариф тогтоогүй зэрэг болно.

Энэ маршрутаар Хятадын зүгээс туршилтын шугамаар 10 хүрэхгүй 
вагон явуулсан удаатай. Энэхүү маршрутын гинжин холбоонд голлох 
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байрыг Унгар эзлэх магадлалтай. Учир нь хойд болон төв маршрутыг 
холбогчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Түүнээс гадна “ XXI зууны далайн 
торгоны зам”-ын огтлолцол дээр  байрлалтай учраас “тулгуур цэг” 
болох боломжтой. Унгарийн дараа Европын холбоонд нэгдээгүй байгаа 
баруун Балканы Серби улс “тулгуур цэг” болох нь Белград – Будапешт 
чиглэлийн өндөр хурдны төмөр замын барилгын ажил эхэлсэн нь ажил 
харуулж байна. 

Хятадын “Далайн торгоны зам” төслийн хүрээнд өмнөд Европын 
маршрутын гол төв болох Хятад 67 хувийг нь эзэмшдэг Грекийн Пирей 
боомт тодорч байна. Хятадын компаниуд хэдийнэ уг боомтыг шинэчлэх 
ажилд ханцуй шамлан орсон бөгөөд 2020 он гэхэд одоогийн Хятадын 
ачаа барааны үндсэн боомтод зүй ёсоор тооцогдож буй Голландын 
Роттердамын боомтын хүчин чадалтай ойролцоо болох юм. 

Санхүүгийн интеграци

Хоёр талын санхүүгийн механизмын гол хэрэглүүр  нь төв болон зүүн 
Европ, Хятадын хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны сан юм. Уг 
санг Польш, Унгарийн хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор Хятадын 
Эксимбанк 0.5 тэрбум ам. долларын  хөрөнгөтэйгээр байгуулжээ. 2014 
оны эцэс гэхэд тус нөөцийг төв болон зүүн Европын улс орнуудад 
хөрөнгө оруулж дууссанаа зарлан, дахин 1 тэрбум ам. доллар тус санд 
нэмж буйгаа Хятадын Эксимбанк мэдэгдэв. Зүүн Европ болон “Бүс 
ба зам” стратегид голлох дамжин өнгөрөх тээвэр, худалдааны түнш 
болохын хамт 2016 онд Хятадын санаачилгаар байгуулсан Азийн дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны анхны оролцогч улс юм. 2016 
оны байдлаар, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтад чиглэсэн Торгоны зам 
Сангийн 40 тэрбум ам. доллар. Тус сангийн эзэмшигч: БНХАУ-ын Төв 
банк (65%), Хятадын хөрөнгө оруулалтын корпораци (15%), Хятадын 
экспорт-импортын банк (15%), Хятадын хөгжлийн банк (5%) (fund, n.d.). 
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 Хятадын “Далайн торгоны зам” төслийн хүрээнд өмнөд Европын маршрутын гол 

төв болох Хятад 67 хувийг нь эзэмшдэг Грекийн Пирей боомт тодорч байна. Хятадын 
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гэхэд одоогийн Хятадын ачаа барааны үндсэн боомтод зүй ёсоор тооцогдож буй 

Голландын Роттердамын боомтын хүчин чадалтай ойролцоо болох юм.  

Санхүүгийн интеграци 
 Хоёр талын санхүүгийн механизмын гол хэрэглүүр  нь төв болон зүүн Европ, 

Хятадын хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны сан юм. Уг санг Польш, Унгарийн 

хөрөнгө оруулагчдын оролцоотойгоор Хятадын Эксимбанк 0.5 тэрбум ам. долларын  

хөрөнгөтэйгээр байгуулжээ. 2014 оны эцэс гэхэд тус нөөцийг төв болон зүүн Европын 

улс орнуудад хөрөнгө оруулж дууссанаа зарлан, дахин 1 тэрбум ам. доллар тус санд 

нэмж буйгаа Хятадын Эксимбанк мэдэгдэв. Зүүн Европ болон “Бүс ба зам” стратегид 

голлох дамжин өнгөрөх тээвэр, худалдааны түнш болохын хамт 2016 онд Хятадын 

санаачилгаар байгуулсан Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны анхны 

оролцогч улс юм. 2016 оны байдлаар, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтад чиглэсэн 

Торгоны зам Сангийн 40 тэрбум ам. доллар. Тус сангийн эзэмшигч: БНХАУ-ын Төв банк 

(65%), Хятадын хөрөнгө оруулалтын корпораци (15%), Хятадын экспорт-импортын 

банк (15%), Хятадын хөгжлийн банк (5%) (fund, n.d.).  
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ЗУРАГ 22 Хөрөнгө оруулалтын задаргаа

Хөрөнгө оруулалт 

Беларусь болон “Бүс ба зам санаачлага”

Беларусь улс нь Хятадын “Бүс ба зам” санаачилгыг анх дэмжсэн улс 
орнуудын нэг бөгөөд 2014 онд Беларусийн эдийн засгийн яам Хятадын 
Худалдааны яамтай  хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зуржээ.  

2019 оны 12 дугаар сарын 16-нд Хятадын Хөгжлийн банкны Шанхайн 
салбар болон Беларусын сангийн яам 3.5 тэрбум юаний (500 сая 
ам.доллар) яаралтай зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурав. Беларусын 
Сангийн яамны хэвлэлийн албанаас мэдээлснээр, тус зээлийг ямарваа 
нэгэн төсөл хөтөлбөрт зориулан аваагүй, харин улсын өрийг төлөх 
болон алт, валютын нөөц, Беларусь болон Хятадын худалдааны цаашдын 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд зориулан авч байгаа гэв. Мөн Беларусь 
нь Оросоос 600 сая ам.долларын зээл хүссэн бөгөөд Кремлийн зүгээс 
тодорхой хариу өгөөгүй байсан ажээ. Беларусын Оросод төлөх нийт өр 
7,6 тэрбум ам.доллар байгаа аж (Коммерсант, 2019). 

Шинжээчдийн үзэж байгаагаар, Хятадаас Беларусад зээл олгох нь 
ЕАЭЗХ-нд нэвтрэх цонх буюу Хятадын Geely автомашины үйлдвэр нээж 
Орос болон ЕАЭЗХ-ны орнуудын зах зээлд нэвтрэх оролдлого ажээ 
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(Нежданов, 2019).   

Хөрөнгө оруулалтын салбарт Грек улсын Пирей боомтыг хөрөнгө 
оруулах замаар эзэмших болов

“Бүс ба зам” -ын далайн торгоны зам хэсгийн хүрээнд 2016 онд Хятадын 
COSCO компани Грек улсаас Пирей боомтын 67 хувийг авахаар 
тохиролцоонд хүрэв. Гэрээний нөхцөл ёсоор, эхний ээлжинд COSCO 51 
хувийн хувьцааг 280.5 сая  еврогоор, үлдсэн 16 хувийг таван жилийн 
дотор 88 сая еврогоор авах юм. Пирей боомтыг хувьчилсны дараагийн 
арван жилийн дотор 350 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтыг боомтын дэд 
бүтцэд хийхээр төлөвлөжээ. Грекийн Пирей боомтыг далайн торгоны 
зам санаачлагын хүрээнд Европын өмнөх хаалга хэмээн нэрлээд 
байна.  

ЗУРАГ 23 Грекийн Пирей боомт 

“Бүс ба зам”-ын хүрээнд Грек-Хятадын харилцан ашигтай хамтын 
ажиллагаа нь Европын орнуудын дотор үлгэр жишээ хэмээн БНХАУ-ын 
Нийгмийн шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч Се Фужань дүгнэж 
байна. Грек Хятад хамтран энэ санаачлагын хүрээнд дэд  бүтэц, усан 
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зам, санхүү, худалдаа, аялал жуулчлал, эрчим хүч, боловсрол болон 
соёлын салбарт хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлж байна.

Хятадын хөрөнгө оруулалтын үр дүнд Грекийн Пирей боомт нь Газар 
дундын тэнгисийн тэргүүлэх боомтын нэг болж Төв Европтой холбох 
тээврийн гол коридор болоод байна. Тус боомт 2019 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар, ойролцоогоор 77.8 сая ам.доллар буюу 70.6 сая 
еврогийн бараа эргэлт хийсэн нь өмнөх жилтэй харьцуулбал 11.2 
хувийн өсөлттэй байна.   

Иргэдийн харилцаа ба хүмүүнлэгийн салбарт

Хятадын “Бүс ба зам”санаачилгыг зөөлөн хүчний бодлогоор дэмжих 
нэг хэрэглүүр бол соёл, шинжлэх ухаан боловсролын харилцаа бөгөөд 
тэрхүү хүмүүнлэгийн харилцаагаа ашиглан өгүүлэн буй стратегийн 
төслийг хэрэгжүүлэх тухайн орны хүн амын дунд гадаад дүр төрхөө 
сайжруулахад ашигладаг  (regnum, 2019).   

Дэлхийн 154 улс, бүс нутагт 548 Күнзийн институт болон 1193 Зүнкийн 
кабинетэд 1.87 сая хүн суралцаж 46.7 мянган сайн дурын багш ажиллаж 
байна. Энэ талаар 2018 оны 12 дугаар сарын 4-5-ны өдөр Сычуань 
мужийн Чэнду хотноо болсон Күнзийн бүх институтын 13 дугаар бага 
хурлын үеэр мэдэгдэв (Синьхуа, 2018). 

Бельгийн Брюссель хотын хх сургуулийн дэргэдэх Күнзийн Институтыг 
2020 оны 6 дугаар сард хаах болсон юм. Учир нь тус институтын хуучин 
захирал Сон Шининг Бельгийн аюулгүйн албанаас тус улсад тагнуулын 
үйл ажиллагаа явуулсан мөн хятадын тагнуулын албанд хүн элсүүлсэн 
хэргээр сэжиглэж байгаа ажээ (“Век”, 2019 ). Хятадын хэл соёлыг 
сурталчилдаг Күнзийн институтыг сүүлийн үед Өрнөдийн улс орнуудын 
засгийн газраас тагнуулын үйл ажиллагаа явуулдаг хэмээн анхааралдаа 
аваад байгаа бөгөөд АНУ, Австрали зэрэг оронд хааж Америкт зарим 
эрдэмтэн багш нарыг тагнуулын хэргээр баривчлаад байна.    

Энэ оны 10 сард Хятад Европын улс орнуудын хамтын ажиллагааны 
“16+1” форматыг “17+1” болгож Рига хотноо аялал жуулчлалын форум 
зохион байгуулав. Балтын тэнгисийн орнуудад жилд дунджаар 60 000 
жуулчид аялж байгаа бол ирэх жил жуулчдын тоог 80 000-д хүрэх 
төлөвтэй байна хэмээн Латвын аялал жуулчлалын яамны сайд мэдэгдэв. 



ЗУРГАА. 
БҮС БА ЗАМ

БА ӨМНӨД АЗИ
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ЗУРГАА. “БҮС БА ЗАМ” БА ӨМНӨД АЗИ
Өмнөд ази бол “Бүс ба зам” санаачилга хэрэгжих томоохрн бүс 
нутгуудийн нэг юм. Тус санаачилга хэрэгжих 5 хэлхээг нэг бүрчлэн авч 
үзье.

Бодлого зохицуулалт 

Өмнөд Азийн бүс нутагт орших 23 улсаас Энэтхэгээс бусад нь “Бүс ба 
зам” санаачилгад оролцогч улсууд юм (зураг 1). 

ЗУРАГ 24 “Бүс ба зам” санаачилгад оролцогч улсууд (оролцогчдыг улаанаар тэмдэглэв) Эх 
сурвалж:Belt and Road HKTDC

Санаачилгын хүрээнд байгуулагдсан олон улсын эдийн засгийн 
зургаан коридорын хагас нь буюу “Хятад, Пакистаны”, “Хятад, Төв Ази, 
Өмнөд Азийн” болон “Бангладеш, Хятад, Энэтхэг, Мьянмар” зэрэг 3 
ЭЗК уг бүс нутгаар дамжиж байна. 2016 онд Хятадын засгийн газраас 
гаргасан “Хятадын Араб дахь бодлогын баримт бичиг” (China’s Arab 
Policy Paper) -ийн 2.1 Бүс ба зам” бүлэгт  “Хятад улс Арабын орнуудтай 
“1+2+3” форматаар ажиллана. Үүнд, эрчим хүчний дэд бүтцийн 
хамтын ажиллагааг нэгдүгээрт тавин худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжлэг үзүүлэх “хоёр далавч” (two wings) гээд, шинэ технологиуд 
буюу цөмийн эрчим хүч, сансрын хиймэл дагуул, шинэ эрчим хүч гэсэн 
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гурван салбарыг хамтын ажиллагааны “эргэлтийн цэг” (three break-
throughs) хэмээн тооцно” гэжээ. Мөн “Арабын Лиг”-ийн 22 оронтой 
“Хятад, Арабын хамтын ажиллагааны форум”-ыг хоёр жилд нэг удаа 
сайд нарын түвшинд 2004 оноос эхлэн зохион байгуулж ирсэн бөгөөд 
гол сэдэв нь “Бүс ба зам” санаачилга болоод байна. Хожим 2018 онд 
Бээжин хотноо зохион байгуулагдсан уг форумд Хятадын Ерөнхийлөгч 
Си Зиньпин Арабын орнуудад 23 тэрбум ам.долларын зээл, тусламж 
олгохоо амласан.    

Хөрөнгө оруулалт

“Бүс ба зам” санаачилга хэрэгжиж эхэлснээс хойш сүүлийн 5 жилд бүс 
нутгийн улсуудад нийт 196.56 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
хийсэн байна (График 1). Эдгээр нь эрчим хүч, зам тээврийн салбарт 
төвлөрсөн байна. (China Global Investment Tracker, 2019). 
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2013 оноос 2019 оны 6 дугаар сарын хооронд хийсэн БНХАУ-ын бүс нутгийн орнуудад 
хийсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (тэрбум ам.доллараар)

ЗУРАГ 25 Хятадын бүс нутаг дахь хөрөнгө оруулалт

Дэд бүтцээр холбогдох 

Дээрх тоо баримтаас харахад бүс нутаг дахь Хятадын эдийн засгийн 
хамгийн  дотнын түнш нь Пакистан юм. Хоёр улс стратегийн түншлэлийн 
харилцааны дээд түвшин буюу “Ямар ч үед үл хувирах” (All wheater stra-
tegic partnership анг. 全天候战略合作关系хят.) стратегийн түншлэлтэй. 
Үүнийхээ хүрээнд “Хятад-Пакистаны эдийн засгийн коридор” (ХПЭЗК)-
ийг байгуулж нийт 62 тэрбум ам.долларын төсөв бүхий хэд хэдэн 
хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх тохиролцоонд хүрчээ (Зураг 2). 
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Эрчим хүчний салбарт одоогоор Пакистанд нийт 21 тэрбум 
ам.долларын тооцоологдсон зардал бүхий 20 гаруй төсөл хэрэгжиж 
байгаагаас 9 нь бүрэн ашиглалтад орж зарим санхүүжилт, техник 
эдийн засгийн үндэслэл зэрэг нь тоцооллын шатандаа явж байна. 
Үүнд, нүүрсний буюу дулааны цахилгаан станц болон сэргээгдэх эрчим 
хүчний эх үүсвэр салхин цахилгаан станцуудын төсөл голлож байна. 
Харин зам тээврийн салбарт хурдны зам шинээр барих, ашиглалтанд 
байгаа замыг өргөжүүлэх гэх мэт 5 төсөл, Пакистаны өмнөд бүсээс 
хойд бүсийг холбох хурдны галт тэрэг нэвтрүүлэх, төмөр зам сунгах, 
галт тэрэгний хүчин чадлыг сайжруулах, шинээр зогсоол барих, 
удирдлагын системийг шинэчлэх, ажилчдыг сургах гэх мэт 20 гаруй 
төсөл төлөвлөгдөж эхнээсээ хэрэгжиж байна. Мөн Гвадар хотод 
нисэх онгоцны буудал, эмнэлэг барихаас авхуулаад эдийн засгийн 
бүс байгуулах, 840 км урттай шилэн кабелаар хойд бүсийг холбох гэх 
мэт бараг бүх салбарт хоёр улс хамтран ажиллаж байна (CPEC, 2019). 
Түүнчлэн дээрх зам тээврийн төслүүд Хятадын баруун бүсийг Гвадар 
боомттой холбосноор хөгжүүлэх, Хятадыг Арабын тэнгист дөт, аюулгүй 
гарцтай болгож Ойрх Дорнод, Африкийн орнуудтай хийх худалдааны 
тээвэрлэлтийн хугацааг богиносгох давуу талтай юм. 

ЗУРАГ 26 “Хятад-Пакистаны эдийн засгийн коридор”, Эх сурвалж: OBOReurope

Уг маршрут Пакистаны мэдэлд байгаа Кашмирын маргаантай бүсээр 
гарцаагүй дамжих бөгөөд дээрх төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд аюулгүй 
байдлын асуудал сөхөгддөг. Кашмирын хойд хэсэг Пакистаны, өмнөд 
хэсгийн Жамму Кашмир муж Энэтхэгийн, зүүн хойд хэсгийн Аксайчин 
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Хятадын засаг захиргаан дор хуваагдан хязгаарлагдмал өөртөө засах 
статустай явсаар иржээ. Энэтхэг, Пакистан хоёрын дунд 1947, 1965, 
1999 онуудад өрнөсөн гурван дайны хоёр нь Кашмирын асуудалтай 
холбоотой. Үүнээс гадна хэд хэдэн томоохон мөргөлдөөнүүд түүхийн 
явцад өрнөж байснаас үзэхэд дэлхийн хамгийн тогтворгүй бүсийн 
тоонд зүй ёсоор ордог. 2019 оны 8 дугаар сарын 5-нд Жамму Кашмир 
мужийн өөртөө засах онцгой эрхийг Энэтхэгийн засгийн газар цуцлах 
шийдвэр гаргаснаас үүдэн уг бүсэд хурцадмал байдал дахин сэдэрлээ. 
Хятадын зүгээс дээрх Энэтхэгийн шийдвэрийг тогтворгүй байдал 
үүсгэлээ хэмээн хурцаад шүүмжилдэг. Түүнчлэн Энэтхэг нь “Бүс ба зам” 
санаачилгыг сөрөх зорилготой “Энэтхэг-Номхон далайн стратеги”-
ийн АНУ, Япон, Австрали нарыг багтаасан дөрвөлд байдаг ба Хятадыг 
эдийн засаг, геополитикийн өрсөлдөгч гэж үздэг улс юм. Тиймээс Хятад, 
Пакистаны харилцаанд саад учруулах сонирхол байгаад зогсохгүй 
Энэтхэгийн далайд цэргийн хүчээ зузаатгах Хятадын үйлдэлүүдэд 
дургүйцэж сөрөх хандлагатай байна.

Бангладеш

2016 онд Хятадтай стратегийн түншлэл байгуулж “Бүс ба зам” 
санаачилгад нэгдэн орсноосоо хойш Бангладеш дэд бүтцийн төслүүддээ 
их хэмжээний хөрөнгө оруулалт татах болсон. Тус оны 10 дугаар сард 
хийсэн Си Зиньпиний Дакка дахь айлчлалын үеэр хоёр улс нийт 24 
тэрбум ам.долларын 27 зээл, хөрөнгө оруулалтын гэрээ хэлэлцээрт 
гарын үсэг зуржээ. Түүнчлэн Бангладешийн ерөнхий сайд Шэйх Хасина 
БНХАУ-д 2019  оны 7 дугаар сард айлчилж эрчим хүч, усны нөөц, аялал 
жуулчлал, соёлын салбаруудыг хамруулсан нийт 9 баримт бичигт гарын 
үсэг зурсан. Хятадын хөрөнгө оруулалтын ихэнх хувь нь Бангладешийн 
нэн хөгжүүлэх шаардлагатай эрчим хүчний салбарт ноогддог. 
Тухайлбал, 2018, 2019 онуудад Читтагонг, Патуакали хотуудад 1300 
мегаваттын  чадалтай нүүрсний буюу дулааны цахилгаан станцууд 
барих ажилд 407 сая ам.доллар зарцуулсан байна. (Siddique, 2019). 
Үүнээс гадна Читтагонга боомтыг шинэчлээд аж үйлдвэрийн цогцолбор 
барих, Хятадын Күньмин мужийг Бенгалын булантай холбох авто болон 
төмөр зам тавих, дижитал харилцаа холбоог сайжруулах 1 тэрбум 
ам.долларын төсөл гэх мэт олон салбарт хөрөнгө оруулж эхэлсэн байна. 
Мөн нийт найман найрамдлын гүүр барьж дуусгаснаас Падма голын 
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3.7 тэрбум ам.долларын авто болон төмөр замтай гүүр хамгийн томд 
тооцогдоно (Ramachandran, 2019). Дээрх хөрөнгө оруулалт, төслүүдийг 
ажиглаж буй судлаачдын дунд Бангладеш улс “Бүс ба зам” санаачилгад 
их хашир, хянамгай оролцож байна гэх нийтлэг дүгнэлт байна. 

Байгаль орчинд хортой гэх үндэслэлээр  Өрнөдөд татгалзсан дулааны 
цахилгаан станцын хөрөнгө оруулалт болон Дэлхийн банкнаас авлигын 
түвшин өндөр гэх үндэслэлээр цуцалсан 1.2 тэрбум ам.долларын гүүр 
барих төсөл зэргийн санхүүжилтыг Бангладешийн засгийн газар 
Хятадаас аваад бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтуудыг аль болох эх 
үүсвэрээ төрөлжүүлэх зорилгоор Энэтхэг, Япон зэрэг улсаас авдаг 
байна. 2018 оны 6 дугаар сарын байдлаар Бангладешийн гадаад 
өрийн хэмжээ 33.52 тэрбум ам.доллар байсан ба үүний зургаан хувь нь 
Хятадаас авсан зээл байв.

2015 онд Хятадын санаачилсан “Бангладеш, Хятад, Энэтхэг, Мьянмар 
эдийн засгийн коридор”-ыг (BCIMEC) Бангладеш, Мьянмарын зүгээс 
дэмждэг ч Энэтхэгийн талаас улс төрийн шалтгаанаар удаашруулдгаас 
түр зогссон байна. Уг коридор нь Энэтхэгийн өмнөд хэсгийн Калькутта 
хотоос Бангладеш, Мьянмараар дамжин Хятадын Юньнань муж хүртэлх 
маршрутаар 2800км урттай хурдны зам, галт тэрэг бариж усан болоод 
агаарын тээврийг холбосон сүлжээ байгуулах цаашлаад уг коридороор 
худалдааг эрчимжүүлэх зорилготой байжээ (Зураг 3).

ЗУРАГ 27 “Бангладеш, Хятад, Энэтхэг, Мьянмар эдийн засгийн коридор”
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Шри Ланк

Хятадын “өрийн занга”-ын сэдэвт заавал дурдагддаг хамгийн тод 
жишээ бол Шри Ланкийн Ханбантота боомт юм. Стратегийн өндөр ач 
холбогдолтой бүсэд байрлах Ханбантота хотод 1.5 тэрбум ам.долларын 
зээл авч боомт барьсан Шри Ланкийн засгийн газар зээлээ эргүүлэн 
төлөх чадваргүй болж боомтыг Хятадын засгийн газарт 99 жилийн 
хугацаатай түрээслэх эрхийг өгчээ. Уг 99 жилийн хугацаанд Хятадын 
засгийн газар боомтыг цэргийн зориулалтаар ашиглах магадлалтай 
гэх хардлага ч багагүй тархсан. Харин Шри Ланк болон Хятадын 
засгийн газраас удаа дараа цэргийн зориулалтаар ашиглахгүй гэх 
мэдэгдлүүдийг хийсэн бөгөөд “өрийн занга”-ын асуудлыг бодит биш 
хэмээн тайлбарласан. Тухайлбал, Шри Ланк дан ганц Хятад гэлтгүй 
бусад улс орон, олон улсын байгууллагуудад тавьсан өрийн хэмжээ 
багагүй байгааг харуулсан статистик байна (график 2) (Ministry of Fi-
nance, 2017).
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Шри Ланкын нийт гадаад өрийн зээлдэгчдийн эзлэх хувь 
(2017 оны байдлаар)
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ЗУРАГ 28 Шри Ланкийн гадаад өр

Арабын орнууд

Хятад улсын үсрэнгүй хөгжилтэй зэрэгцээд эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ 
эрс нэмэгдэж буй энэ үед Арабын орнууд Бээжинд өндөр ач холбогдолтой 
юм. Одоогоор Иран, Иракийг оруулаад Булангийн Арабын орнууд 
Хятадын газрын тосны нийт импортын 40 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. “Бүс 
ба зам” санаачилгын хүрээнд АНЭУ, Саудын Араб, Ирак, Катар, Кувейт 
гэх мэт орнуудтай эрчим хүчний салбарт голлон хамтын ажиллагаагаа 
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тогтмол өргөжүүлж байна. Энэ дундаас хамгийн ойр дотно харилцаатай 
улс бол АНЭУ юм. 2019 оны 4 дүгээр сард болсон “Бүс ба зам”-ын 
форумд дэд ерөнхийлөгч Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум оролцож 
Ази, Европ, Ойрх Дорнод, Хойд Африкийн 60 гаруй орнуудад авто 
болон төмөр зам барих төслүүдэд 3.4 тэрбум ам.долларын хамтарсан 
хөрөнгө оруулалт хийх гэрээнд гарын үсэг зуржээ (Murphy, 2019). Мөн 
оны 7 дугаар сард Шейх Мохаммед бин Зайд Бээжинд айлчилж 2025 
онд ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдөж буй “Beijing Daxing Internation-
al Airport” нисэх онгоцны буудлын бүтээн босголтын ажилд 11 тэрбум 
ам.долларын төслийн дэмжлэг үзүүлэх болон хоёр улсын төрийн өмчит 
газрын тосны компаниуд хамтын ажиллагаагаа өргөтгөх гэрээнүүдийг 
тус тус байгуулжээ (The National, 2019). Үүнтэй тун төстэй харилцааг 
Саудын Арабаас харж болно. Тухайлбал, 2019 оны 2 дугаар сард 
угсаа залгамжлагч ханхүү Мохаммед бин Салман Бээжинд айлчлахад 
Ерөнхийлөгч Си Зиньпин “Бүс ба зам” санаачилгыг “Саудын 2030 
алсын хараа”-тай уялдуулж эрчим хүч, дэд бүтцийн салбаруудад хамтын 
ажиллагаагаа өргөтгөх эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлэв. Мөн айлчлалын 
үеэр хоёр улс “Саудын Араб, Хятадын хөрөнгө оруулалтын форум”-ыг 
зохион байгуулж 28 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий  эдийн засгийн 35 
хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурсан байна (Al-Awsat, 2019). 

АНУ “Asia Pivot”-ын хүрээнд геополитикийн ашиг сонирхлоо Ойрх 
Дорнод, Европын бүс нутагт багасгаж Ази руу түлхүү чиглүүлэх 
болсноор Арабын орнуудад байрлах цэргийн хүчин, тэдэнтэй хийх 
худалдааны хэмжээ багасах болсон. Харин нөгөө талд Хятад улс “Бүс ба 
зам” санаачилгаар эдийн засгийн нөлөөгөө Арабын орнуудад тогтоохыг 
эрмэлзэж байна. Шиньжаан Уйгурын ӨЗО-нд нэг сая лалын шашинтай 
уйгур иргэнийг засан хүмүүжүүлэх газар хорьж хүний эрхийг ноцтой 
зөрчсөнтэй холбоотой асуудлаар 22 орны НҮБ-д суугаа элчин сайд нар 
хамтран НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд эсэргүүцэх бичиг хүргүүлсэн. 
Гэвч хамгийн түрүүнд дуугарах ёстой шашин нэгт Арабын орнууд бүгд 
ОХУ-тай дуу хоолойгоо нийлүүлэн Хятадын талд оров. Өөрсдөө хүний 
эрхийн асуудалд тогтмол хутгалддаг, ямар нэгэн салан тусгаарлах 
хөдөлгөөнийг хүчээр дардаг, бусад улсын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс 
оролцохыг эсэргүүцдэг гэх мэт Арабын орнуудын хандлагыг харгалзан 
үзлээ ч  эсэргүүцсэн дуу хоолой өргөхөөс болгоомжилсон түвшинд 
хүртлээ эдийн засгийн хамааралтай болсоныг илтгэж байна.
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Иран 

2015 онд “Ираны цөмийн хэлэлцээр” байгуулагдаж эдийн засгийн хориг 
цуцлагдсаны дараа Ерөнхийлөгч Си Зиньпин 2016 оны эхээр Тегеранд 
айлчилж “Иж бүрэн стратегийн түншлэл” байгуулан хоёр орны хамтын 
ажиллагааны 25 жилийн замын зураглалын төлөвлөгөө гаргажээ. 
Үүний хүрээнд хоёр улс 600 тэрбум ам.долларын17 гэрээ хэлэлцээрт 
гарын үсэг зурсан байна (BBC, 2016). Энэ тоо “Хятад, Пакистаны эдийн 
засгийн коридор” (CPEC)-ын 62 тэрбум ам.доллартай харьцуулахад 
үлэмж их байгаа нь бодит байдал дээр хэрэгжүүлэхэд хэтэрхий хол 
мэт. Бээжингийн зүгээс 2013 оноос хойш Ираны зам тээврийн салбарт 
4.77 тэрбум ам.доллар, эрчим хүчний салбарт 3.51 тэрбум ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт хийгээд байна (China Global Investment Tracker, 
2019). Мөн “Хятад, Төв Ази, Өмнөд Азийн эдийн засгийн коридор”-ын 
хүрээнд засгийн газруудын хооронд голлон хоёр талт гэрээ хэлэлцээрт 
түшиглэн явагддаг. Коридор нь Шиньжаан Уйгурын өөртөө засах орны 
төв Өрөмч хотоос Төв Ази, Иранаар дамжиж Туркийн Анкара хүрэх 
цаашлаад Европын зах зээлтэй холбогдох зорилго бүхий хэд хэдэн дэд 
бүтцийн төслүүдийн цогц юм (Зураг 4). Тэгэхдээ одоогоор коридорын 
нэр дор яг бодитоор хэрэгжсэн томоохон төсөл байхгүй. 

2018 оны 7 дугаар сард Бээжин хотноо болсон “Хятад-Арабын хамтын 
ажиллагааны форум”-д Гадаад хэргийн сайд Ван И Саудын Араб, 
АНЭУ, Оман, Египет, Жибути зэрэг улсуудад байрлах боомтуудыг 
ойролцоох аж үйлдвэрийн паркуудтай холбох ажлыг эхлүүлэх нь 
чухал болохыг онцлов. 

Мөн Арабын Хойг, Хойд Африкийн бүс нутгаар худалдааны саадыг 
багасгах зорилгоор төмөр замын сүлжээг бий болгох хэтийн 
төлөвлөгөө боловсруулахыг уриалжээ 

(Embassy, 2018).
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ЗУРАГ 29 “Хятад, Төв Ази, Баруун Ази эдийн засгийн коридор” Эх сурвалж: OBOReurope

Хятад улс АНУ-тай стратегийн өрсөлдөөн өрнүүлж “худалдааны дайн” 
хийж байгаа энэ үед бүс нутгийн хамгийн боломжит холбоотон бол 
дайсан нэгт Иран юм. Ерөнхийлөгч Д.Трамп “Ираны цөмийн хэлэлцээр”-
ээс гарч эдийн засгийн хоригийг сэргээснээр хэд хэдэн хурцадмал 
байдал хоёр улсын дунд үүссэн. Харин Хятадын зүгээс Д.Трампын 
Ираны газрын тосны импортыг тэг болгох зорилтот “maximum pressure” 
бодлогыг үл ойшоох хандлага гаргасан жишээнүүд бий. Тухайлбал, 
Вашингтоны зүгээс Хятад тэргүүтэй найман оронд дасан зохицох 
зургаан сарын хугацаа олгосон нь энэ оны 5 дугаар сард дуусгавар 
болсон. Хугацаа дуусахын өмнөхөн дөрөвдүгээр сард Хятад Иранаас 
өдөрт дунджаар 800 мянган баррель газрын тос импортолж байсан 
бол хугацаа дууссаны дараа импортоо далд хэлбэрээр үргэлжлүүлж 
эхэлсэн байна. Тооцоолж буйгаар 2019 оны 6 дугаар сард 163-186 
мянга, долоодугаар сард 101-226 мянган газрын тос өдөрт дунджаар 
импортолж байжээ (Katz, 2019). Үүнтэй холбоотойгоор АНУ Хятадын 
“China Concord Petroleum”, “Pegasus 88 Limited”, “Kunlun Shipping Com-
pany”, “Kunlun Holding Company” зэрэг ложистикийн компанид хориг 
тавьсан байна. Түүнчлэн Ираны Гадаад хэргийн сайд Жавад Зариф энэ 
оны 8 дугаар сард айлчлахдаа 25 жилийн замын зураглалынхаа хүрээнд 
Хятадаас 400 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалтыг ирэх таван жилд 
авахаар боллоо гэх мэдээ тархав. Үүнээс 280 тэрбумыг Ираны газрын 
тос, байгалийн хий, нефть химийн салбаруудад буюу АНУ-ын гол хориг 
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тавьж шахалт үзүүлж буй салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийнэ гэсэн нь 
өдөөн хатгалгын шинжтэй юм (Cohan, 2019).

Санхүүгийн интеграц

Дээрх төслүүдийн санхүүжилтууд голлон дөрвөн төрлийн сувгаар орж 
ирдэг байна (BeltandRoadnews, 2019). Үүнд:

“Бодлогын банк”(Policy Banks)

“China Development Bank” (CDB), “Export-Import Bank of China” (Exim) 
гэх хоёр банк нь Хятадын эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 
зорилготойгоор байгуулагдсан бөгөөд шууд ашиг дээр суурилдаггүй 
гэдгээрээ онцлог юм. Бүс нутгийн орнуудад олгосон томоохон 
зээлүүдээс дурдвал Бангладеш дэхь Падма гүүрийн төслийн 3.7 тэрбум 
ам.долларын “Exim” банкны зээл, “ХПЭЗК”-ын хүрээнд Пакистанд 
олгосон “CDB”-ны 2.24 тэрбум ам.долларын зээл юм (Mamun, 2018).

“Төрийн өмчит банк” (State-Owned Banks)

Үүнд дэлхийд хөрөнгөөрөө дээгүүрт орох “Industrial and Commercial 
Bank of China”, “China Construction bank”, “Agricultural Bank of China”, 
“Bank of China” зэрэг банкууд дурдагдана. Хятадын засгийн газрын 
бусад улсад олгох хөнгөлттэй, хөнгөлөлтгүй бүх төрлийн зээл эдгээр 
банкаар дамждаг.

“Хараат бус Баялгийн Сан” (Sovereign Wealth Funds)

Үүнд “China Investment Corporation”, “China Life Insurance Company”, 
China National Social Fund”, “The Silk Road Fund” зэрэг Хятадын төрийн 
өмчит хөрөнгө оруулалтын сангууд орно. Төрийн өмчит банкуудаас 
ялгаатай нь түлхүү бонд, үнэт металл, үл хөдлөх хөрөнгө, хувьцаа гэх 
мэт санхүүгийн активуудад хөрөнгө оруулалт хийдэг байна. 

“Олон улсын санхүүжүүлэлтийн байгууллага’ (International Financing 
Institutions)

“Бүс ба зам” санаачилгатай шууд холбоогүй ч “The World Bank Group” 
(WBG), “Asian Development Bank” (ADB), “Asian Infrastructure Investment 
Bank” (AIIB), “New Development Bank”(NDB) зэрэг олон улсын санхүүгийн 
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байгууллагууд санаачилгын хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн 
санхүүжилтэд багагүй оролцох болсон. АНУ түүний холбоотон 
орнуудын нөлөө давамгайлдаг “WBG”, “ADB” зэрэг байгууллагууд дахь 
Хятадын хувь нийлүүлэлт сүүлийн жилүүдэд тогтмол өссөн. Үүнийг 
дагаад Хятадын саналын хувь нэмэгдэж одоогоор Европын орнуудыг 
гүйцээд АНУ, Японы дараагаар гуравдугаарт жагсаж байна. Харин 
харьцангуй сүүлд Хятадын санаачилгаар байгуулагдсан 76 гишүүнтэй 
“AIIB”-д Хятадын саналын хувь үнэмлэхүй их буюу 26.52 хувь байна. 
Мөн Хятадын зүгээс барууны орнуудын нөлөөний гэгдэх “WBG”, “IMF” 
гэх мэт олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай өрсөлдөх, тэдгээрийг 
орлох, сулруулах зорилгоор “AIIB” болон “NDB” зэрэг байгууллагуудыг 
санаачилж олон улсын эдийн засаг, зах зээлд өөрийн гэсэн механизм 
үүсгэхийг эрмэлзэх хандлага ажиглагдаж байна. 

Иргэдийн харилцаа

Бүс нутгийн улс орнуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх зорилгын 
хүрээнд БНХАУ-ын зүгээс иргэд хоорондын харилцааг боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны салбаруудад эрчимжүүлэхийг эрмэлздэг. 
Тухайлбал Пакистан, Бангладеш, Шри Ланк, Балба, Иран, АНЭУ, Турк, 
Бахрайн, Израиль, Палестин гээд бүс нутгийн бараг бүх улсын их 
дээд сургуулиудад “Күнзийн Институт” байгуулсан байна. Хятадын их 
дээд сургуулиудад Пакистаны 28 мянган оюутан суралцаж Энэхэгийг 
давсан (23 мянга) үзүүлэлт бөгөөд БНСУ (50 мянга), Тайландын (28.6 
мянга) дараа гуравт оржээ (PRC, 2018).Мөн Бангладеш, Пакистан, 
АНЭУ, Катар зэрэг улсын иргэд тодорхой хугацаанд Хятадад визгүй 
зорчих эрхтэй. Үүнээс харахад иргэд хоорондын харилцаа хамгийн ойр 
явагдаж буй улсууд нь “Бүс ба зам” санаачилгын хүрээнд мөн адил нягт 
хамтын ажиллагаатай байгаа харилцан холбоо харагдаж байна.  



ДОЛОО. 
БҮС БА ЗАМ

БА АФРИК
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ДОЛОО. “БҮС БА ЗАМ” БА АФРИК
БНХАУ-ын үйлдвэрлэл цаашлаад эдийн засгийн өсөлтөд нэн 
хэрэгцээтэй элекртон бүтээгдэхүүн, төмөрлөгийн үйлдвэрлэлд 
өргөнөөр ашиглагддаг манган, кобальт, колтан гэх мэт газрын ховор 
элементүүдийн талаас багагүй хувийн нөөц нь Африк тивд байх ба 
Хятадын газрын тосны нийт импортын 34 орчим хувийг Ангол, Конго, 
Нигери тэргүүтэй Африкийн орнууд бүрдүүлж байна (Shepard, 2019). 
Нөгөө талд тогтвортой хүн амын өссөлттэй (2050 он гэхэд Африкийн 
1.1 тэрбум хүн ам хоёр дахин өсөх хандлагатай байна), залуучуудын хот 
руу шилжих хөдөлгөөн хурдацтай явагдаж буй “залуу” Африк тивийн 
орнуудад ажлын байр бий болгох, дэд бүтцээ хөгжүүлэх амин чухал 
шаардлага үүсээд байгаа юм. Тэгвэл тэдэнд харьцангуй бага хүүтэй 
зээл, өртөг багатай бүтээн байгуулалтын төслүүдийг санал болгож чадах 
улсаар Хятад тодроод байна. Тиймээс “нийтлэг” ашиг сонирхолтой хоёр 
талын хувьд “Бүс ба зам” санаачилга өндөр ач холбогдолтой юм.

Бодлогын уялдаа

2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаар БНХАУ-тай “Бүсба зам” санаачилгын 
хүрээнд хамтран ажиллах санамж бичигт “Африкийн холбоо” төдийгүй 
Африкийн 55 орноос 40 нь гарын үсэг зуржээ (зураг 5). 2018 оны 9 
дүгээр сард Бээжин хотноо болсон Хятад-Африкийн дээд хэмжээний 
уулзалтаар ерөнхийлөгч Си Зиньпин Африкт 60 тэрбум ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт хийхээ зарласан. Үүний дараагаар 2019 оны 1 дүгээр 
сард гадаад хэргийн сайд Ван И дээд хэмжээний уулзалтаар хүрсэн 
зөвшилцөлөө хэрэгжүүлэх зорилго бүхий айлчлалыг Этиоп, Буркино 
Фасо, Гамбиа, Сенегал зэрэг улсуудад хийжээ.
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ЗУРАГ 30 “Бүс ба зам” санаачилгад оролцогч улсууд (оролцогчдыг улаанаар тэмдэглэв)

Эх сурвалж: Belt and Road HKTDC

Хөрөнгө оруулалт

2006 оноос 2012 оны хооронд БНХАУ-ын Африк тивийн орнуудад 
хийсэн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 140.79 тэрбум ам.доллар 
байсан бол “Бүс ба зам” санаачилга анх зарлагдсан он буюу 2013 
оноос 2019 оны 6 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хийсэн нийт хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 220.8 тэрбум ам.доллар болж нэмэгдсэн байна. Энэ 
нь хэмжээгээрээ Ази, Европын дараагаар гуравдугаарт орох үзүүлэлт 
юм. Мөн судалгаанаас харахад Африкийн орнуудын эрчим хүч, зам 
тээвэр, төмөрлөг, үл хөдлөх хөрөнгө гэсэн дөрвөн салбарт ихэнх 
хөрөнгө оруулалтыг хийжээ (график 3) (China Global Investment Tracker, 
2019). 

2009 2017 онд АНУ нийт 39 тэрбум ам.долларын худалдааг Африкийн 
орнуудтай хийсэн байхад Хятад 170 тэрбум ам.долларын худалдаа 
хийсэн харьцангуй үзүүлэлттэй байна. Удахгүй Европын холбоог гүйцэх 
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төлөвлөгөөтэй байгаа ба энэ нь барууны орнууд уламжлалт нөлөөний 
бүсээ Хятадад алдах  эрсдэлийг үүсгэж байна. 

Түүнчлэн Хятадын нийт газрын тосны импортын 44.1 хувь нь АНУ-ын 
холбоотон Ойрх Дорнодын орнуудаас голлон бүрддэг тул Хятадад 
эрчим хүчний аюулгүй байдлаа хангах зорилгоор Африкийн газрын 
тосны баялаг ихтэй орнуудыг түшиглэх зайшгүй шаардлага байдаг. Ер 
нь Африкийн орнуудын төрийн тэргүүнүүд, дээд албан тушаалтнууд 
Хятад “өрийн занга”-д оруулахыг завдаж байна, “нео-колончлол”-ын 
бодлого баримталлаа гэх мэт буруушаасан “барууны” байр суурийг 
эсэргүүцэхийн зэрэгцээ Хятадын хөрөнгө оруулалтын талаар эерэг 
хандлагатай байгаагаа илэрхийлсэн олон жишээ байна. 

Тухайлбал Кенийн ерөнхийлөгч Ухуру Кеняатта 2014 онд төмөр 
замын төслийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурсныхаа дараа  “Кени-Угандаг 
холбосон төмөр зам Зүүн Африкийг ноёрхох зорилгоор колончлогч 
улсууд барьсан. Хуучин төмөр зам энэ хуваагдсан газар нутгийн 
эздийнх нь хүсэл зорилгын эсрэг албадлага, хүчирхийллээр баригдсан 
бол шинэ төмөр зам Хятад болон манай засгийн газрын хамтын 
ажиллагаа, зөвшилцлийн үндсэн дээр баригдаж бидэнд хөгжил дэвшил, 
ашиг орлого авчирах болно” хэмээжээ.
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ЗУРАГ 31 Хөрөнгө оруулалт /салбараар/
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ЗУРАГ 32 Хөрөнгө оруулалт (улсаар)

Түүнчлэн хөрөнгө оруулалт хамгийн их татсан улсуудаар газрын тосоор 
баялаг Нигери, Ангола нарыг нэрлэж болно.

Дэд бүтцийн хамтын ажиллагаа

Нигерийн эргийн дагуу баригдаж буй 11 тэрбум ам.долларын өртөгтэй 
төмөр зам, 11 тэрбум ам.доллароор босох Танзанийн боомт, 4.5 тэрбум 
ам.долларын Аддис Абаба – Жибути чиглэлийн төмөр зам зэрэг нь 
дээрх Хятадын хөрөнгө оруулалтуудаар баригдаж эхэлсэн томоохон 
дэд бүтцийн төслүүдийн жишээ юм. Дээрх санхүүжилтууд Африкийн 
орнуудыг “өрийн занга”-д оруулж байна гэх хардлага сүүлийн жилүүдэд 
барууны орнуудын зүгээс багагүй гарах болсон. Гэвч бодит байдал дээр 
Африк тивийн орнуудын нийт өрийн хэмжээний таван хувь нь Хятадаас 
байх ба Ангол, Жибути, Замби гэх гурван улс л ДНБ-тэй харьцуулсан 
байдлаар их хэмжээний зээл авсан гэж тооцогддог байна (Lwanda, 
2019). 

Санхүүгийн интеграц

Дээрх төслүүдийн санхүүжилтыг Хятадын хөгжлийн банк, худалдаа, аж 
үйлдвэрийн банк, экспорт-импорт банк голлон гаргаж, Хятадын барилга 
бүтээн байгуулалтын компани (China Civil Engineering Construction Cor-
poration), Төмөр зам бүтээн байгуулалтын корпораци (China Railway 
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Construction Corporation), Арилжааны боомт холдинг (China Merchants 
Port Holdings) тэргүүтэй төрийн өмчит компаниуд гүйцэтгэдэг байна. 
Тухайлбал 2019 оны байдлаар дан ганц Хятадын экспорт-импорт банк 
(Exim Bank) гэхэд л Африкийн 46 оронд нийт 87 тэрбум ам.долларын 
төслийн санхүүжилт хийсэн (Xinhua, 2019) бөгөөд нийт 10 мянга гаруй 
Хятадад бүртгэлтэй компани Африкт үйл ажиллагаа явуулж, 200 мянга 
орчим Хятад иргэд уг бүс нутагт ажиллаж байгаа гэсэн тооцоо байна 
(Klovert, 2019).

Иргэдийн харилцаа

Африкийн залуучууд баруунд суралцах нь багасч харьцангүй төлбөр 
багатай Хятадын чанартайд тооцогдох их дээд сургуулиудыг зорих 
болжээ. ЮНЕСКО-ын Статистикийн институтын судалгаагаар Америк 
болон Англи жилд 40 мянга орчим оюутан  тус бүр Африк тивээс 
хүлээн авдаг байсан бол 2014 оноос эхлэн Хятад энэ тоог гүйцэж 
одоогоор Францын (95 мянган оюутан жилд хүлээн авдаг) дараагаар 
хоёр дугаарт орж байна. Тив дотроосоо Гана улс хамгийн их буюу 6500 
оюутанг Хятадын их дээд сургуулиудад илгээсэн хэмээн Гана дахь 
Хятадын элчин сайд мэдэгджээ. Мөн Хятадын зүгээс Өмнөд Суданд 
4100 оюутанд тэтгэлэг, богино хугацааны сургалт дамжаанд оролцох 
боломж олгосон байна. Түүнчлэн Африкийн нийт 49 оронд “Күнзийн  
Институт” байгуулж Хятадын хэл, соёл, философи зэргийг дэлгэрүүлэх 
ажилд ханцуй шамлан оржээ(Han, 2019). 
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