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РЕСЕЙДІҢ КАСПИЙ КӨЛІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ КЕШЕНІ ЖОБАСЫ: 
МƏСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
2000 жылдардың басында Ресей елдің теңіз 
порттарын дамытуды ұлттық басымдықта-
рының бірі ретінде жариялады. 2002 жылы 
Үндістан мен Солтүстік Еуропа арасында-
ғы сауда көлемін ұлғайтуға жəне Үнді мұ-
хиты, Парсы шығанағы жəне Каспий теңі-
зін байланыстыруға бағытталған «Солтүс-
тік-Оңтүстік» халықаралық көлік дəлізін 
(СОХКД) іске қосу арқылы Мəскеу Каспий 
аймағына жыл сайын 30 миллион тонна 
жүк тиеледі деп күтуде. СОХКД-ны жүзеге 
асырудағы ұзаққа созылған кідірістерден 
кейін бұл жобаның құрылтайшылары Ре-
сей, Иран, Үндістан жəне Ашхабад келі-
сімшартының басқа мүшелері 2014 жылы 
Мумбай-Баку жəне Мумбай-Астрахань ба-
ғдарлары бойынша екі сынақ өткізді. Со-
нымен қатар, 2016 жылы Чабахар порты 
ашылғаннан бері СОХКД-ға мүше мемле-
кеттер бағдар бойынша көп модальды та-
сымалдаулардың болашақ перспективала-
рын белсенді түрде талқылауға кірісті. 
Сондықтан Каспий аймағының Үндістан 
мен Еуропа арасындағы логистикалық ор-
талық ретінде пайда келтіре алатынына 
сенген ресейлік билік органдары аймақтық 
теңіз порттарын дамытуға байланысты жа-
ңа инфрақұрылымдық жобаны бастады. 
2017 жылғы 3 наурызда Солтүстік Кавказ 
істері министрлігі Көлік министрлігі, Сол-
түстік Кавказ федералдық округінің атқа-
рушы билік органдары, Астрахан облысы 
жəне Дағыстан үкіметтерімен бірге 2030 
жылға дейін Каспий бассейнінде ресейлік 
теңіз порттарын жəне байланысты темір 
жолдар мен автомобиль жолдарын дамыту 
туралы стратегияны ұсынды. Бұл страте-
гияның басты мақсаты – Каспий теңізінде-
гі барлық ресейлік порттардың əкімшілік-
тері арасындағы ынтымақтастықты жақ-
сарту жəне Үндістан мен Ираннан транзит 
тауарларының күтілетін көлемін қанағат-
тандыра алу. Жаңа Каспий көлік-логисти-
калық кешені (ККЛК) Каспий теңізі жаға-
лауындағы Ресейдің барлық порттық қон-
дырғыларын біріктіретін болады жəне 
СОХКД шеңберінде жыл бойы жүк тран-
зитін қамтамасыз ететін бірыңғай көлік 
кластерін құрады деп күтілуде. Алдын ала 
болжамдарға сəйкес, жүк ағынының осы 
Каспий орталығы арқылы қайта бағытта-
луы тасымалдау шығындарын 10-15%-ға 
азайтса, тасымалдау уақытын 1,5 есе азай-
тып, 14 күнге дейін төмендетеді. 
Бекітілген Жол картасына сəйкес, Страте-
гияның ережелері келесі үш кезеңде жүзеге 

асырылады: 1) Дайындық кезеңі (2017-
2019 жж.): Бұл кезең бірыңғай көлік-
логистикалық архитектураны, сондай-ақ 
туризм жəне агроөнеркəсіптік кластерлерді 
құру үшін əкімшілік-құқықтық негіздерді 
қалыптастыруды қамтиды; 2) Негізгі кезең 
(2020-2025 жж.): Бұл кезең Каспийскте жа-
ңа терең су порт қондырғыларының құры-
лысын, арнайы режимдегі аумақтарда жаңа 
инвестициялық жобаларды əзірлеуді, сон-
дай-ақ Транскаспий круиз туризмін жəне 
негізінен Иранмен халықаралық сауданы 
дамытуды қамтиды; 3) Перспективалық ке-
зең (2026-2030 жж.): Каспий теңіз портта-
рында келесі 15-20 жылда даму стратегия-
сын əзірлеу, Каспийск порты құрылысы-
ның екінші кезеңін бастау, сондай-ақ сауда 
жəне балық аулау флоттарын құру кіреді. 
Ресей Каспийск қаласында тағы бір терең 
су портын ашуды жоспарлап отырғандық-
тан, Дағыстанға Каспийдің жүк тасымалын 
жетілдіруде шешуші рөл беріледі. Қазіргі 
уақытта Каспий теңізінің ресейлік секто-
рында үш халықаралық теңіз порты бар: 
Астрахандағы Оля жəне Астрахань теңіз 
порттары мен Дағыстандағы Махачкала те-
ңіз порты. Бұл порттар 2016 жылы аймақ-
тағы ресейлік порттар арқылы жалпы жүк 
ағынының 53,8%-ын құрады. Ресейдің Кас-
пий теңіз порттарының жылдық қуаты 25,6 
миллион тоннаға жетті. Махачкала жəне 
Астрахань теңіз порттарының жыл сайын-
ғы жүк көлемі тиісінше 10,9 миллион тон-
на жəне 10,7 миллион тоннаға тең болса, 
Оля портының өткізу қабілеті тек 4 мил-
лион тоннаға ғана жетеді. Ресейдің Каспий 
теңіз порттарын мамандандыруға сəйкес 
бөлуге болатынын айта кету керек. Мыса-
лы, Астрахань жəне Оля теңіз порттары 
2016 жылы жүк тасымалының жалпы кө-
лемінің тиісінше 98%-ын (немесе 2,56 
миллион тоннаны) жəне 99%-ын (немесе 
0,19 миллион тоннаны) құраған құрғақ жүк 
тасымалына (астық жəне қара металдар) 
маманданған. Ал Махачкала теңіз порты 
2016 жылы тасымалданған жүк көлемінің 
88%-ын (немесе 2,87 миллион тоннасын) 
құраған сұйық жүктерді тасымалдауға 
арналған. 
ККЛК жобасын əзірлеудің өзектілігі Ре-
сейдің Каспий теңіз порттарындағы жүк 
айналымын одан əрі төмендетудің алдын 
алу қажеттілігімен тығыз байланысты. 
2016 жылы аймақтық теңіз порттарының 
жалпы жүк тасымалы тек 6,04 миллион 
тоннаны ғана құрады. Бұл көрсеткіш олар-

дың белгіленген сыйымдылығынан 4 есе аз 
жəне 2015 жылғы жалпы жүк айналымы-
мен салыстырғанда 9,6%-ға төмен екенін 
көрсетеді. Шындығында, Каспий бассейні-
нің ресейлік порттардың жалпы өткізу қа-
білеті ішіндегі үлесі 2016 жылы 0,8%-дық 
болмашы деңгейге дейін төмендеді. Соны-
мен қатар, Ресейдің сауда теңіз порттары 
қауымдастығының мəліметтері бойынша, 
2017 жылдың қаңтар-сəуір айларында Кас-
пий порттары арқылы жүк тасымалдау кө-
лемі 2016 жылдың ұқсас кезеңімен салыс-
тырғанда 48,4%-ға азайып, 1,1 миллион 
тоннаға дейін төмендеді. Ресейдің Каспий 
теңіз порттары 2012 жылдан бастап өткізу 
қабілетінің тұрақты төмендеуін көрсетті. 
2005-2016 жылдары Каспий теңізі бассей-
ніндегі жүк тасымалы 42,3%-ға төмендеді, 
ал қалған барлық бассейндер, яғни Аркти-
ка (29,4%), Балтық (67,2%), Азов-Қара 
теңіз (64,2%) жəне Қиыр Шығыс (270%) 
бассейндерінде жүк транзитінің едəуір ұл-
ғаюы байқалды. 
Батыс елдерінің Тегеранға салған санкция-
ларына байланысты Иран экономикасында 
туындаған жағымсыз өзгерістер мен Ма-
хачкаладан Бакуге мұнай ағынының қайта 
бағытталуы Каспий бассейнінде жүк тасы-
малының төмендеу үрдісінің басты себеп-
терінің бірі болып табылады. Бұдан басқа, 
нашар дамыған көлік-логистикалық ин-
фрақұрылым мен қажетсіз бюрократиялық 
кедергілер (кедендік рəсімдер) шетелдік 
əріптестер, инвесторлар мен өндірушілер 
үшін аймақтың экономикалық тартымды-
лығын төмендетуде. 
Қорытындылай келе, ККЛК-ның дамуына 
кедергі келтіретін мəселелерді еңсеру үшін 
мемлекеттік қолдау шараларын қабылдап, 
бюджеттік қаржыландыруды қамтамасыз 
ету қажет. Қазіргі таңда Каспий теңізі бас-
сейні инвесторлар мен жүк жөнелтушілер 
үшін экономикалық тұрғыдан тартымды 
емес. Алайда, геосаяси тұрғыдан Каспий 
теңіз порты объектілерінің Қаратеңіз бұ-
ғаздарын, Жерорта теңізі мен Суэц кана-
лын айналып өту арқылы Иран мен Үндіс-
танның перспективті нарықтарына бара-
тын Ресейдің бағыттарын əртараптандыру 
үшін стратегиялық маңызы бар. Сондық-
тан Мəскеудің Каспий теңіз порттары мен 
оларға байланысты инфрақұрылымды Үн-
дістан мен Еуропа арасындағы негізгі жүк 
тиеу орталығына айналдыру үшін саяси 
ерік-жігерін сақтап қалатынына күмəн 
жоқ.         



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Астанада өткен Шанхай ынтымақтас-
тық ұйымы (ШЫҰ) саммиті аясында 
өткен отырыстарда мүше елдер Үндіс-
тан мен Пəкістанға тұрақты мүшелік 
құқығын беретін ШЫҰ-ның алғашқы 
кеңейту процедурасын мақұлдады. Ке-
здесу барысында тараптар сауда бай-
ланыстары мен өзара инвестицияларды 
күшейтудің жəне бірлескен жобаларды 
жүзеге асырудың келешегін, сондай-ақ 
«Бір белдеу, бір жол» бастамасын жү-
зеге асыру нəтижелерін талқылады. 
Саммиттің қорытындысы бой-ынша 
Астана декларациясы, Экстремизмге 
қарсы іс-қимыл туралы ШЫҰ конвен-
циясы, 2017-2018 жылдарға арналған 
Туризм саласындағы ынтымақтастық 
жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспары 
жəне ШЫҰ Хатшылығы мен Халықа-
ралық Қызыл Крест Комитеті арасын-
дағы өзара түсіністік туралы меморан-
дум сияқты бірнеше құжатқа қол қой-
ды. 

x Бішкекте Сыртқы істер министрлері-
нің орынбасарлары деңгейінде өткен 
Еуропалық Одақ пен Орталық Азия 
мемлекеттері арасындағы саяси жəне 
қауіпсіздік жөніндегі 4-ші жоғары дең-
гейдегі диалог барысында қатысушы-
лар лаңкестік, зорлық экстремизм мен 
есірткі саудасына қарсы күрес жəне 
шекаралық бақылауды қосқанда бірқа-
тар маңызды мəселелер бойынша пікір 
алмасты. Сондай-ақ, Ауғанстанды қоса 
алғанда кеңірек аймақта тұрақтылықты 
қамтамасыз ету мəселесі қарастырыл-
ды. 

x Орталық Азия сапары кезінде БҰҰ Бас 
хатшысы Антонио Гутеррес Қазақстан, 
Өзбекстан жəне Қырғызстан прези-
денттерімен кездесті. Астанада тарап-
тар антиядролық қозғалысты нығайту-
ға бағыттала отырып, жаһандық қауіп-
сіздікті қамтитын кең ауқымды мəсе-
лелерді талқылады. Ташкентте тарап-
тар əлеуметтік-экономикалық жəне эк-
ологиялық мəселелерді қарастырып, 
əсіресе Арал теңізіндегі экологиялық 
апат зардаптарын жоюға байланысты 
аймақтық жəне халықаралық сипатта-
ғы өзекті мəселелерді талқылады. Біш-
кекте тараптар Қырғызстанның демок-
ратия, құқық үстемдігі жəне адам құ-
қықтарын қорғау үшін күш-жігері, 
сондай-ақ жанданған жəне белсенді 
азаматтық қоғам құру туралы пікір ал-
масты. 

x Шығыс Еуропаға сапары шеңберінде 
Əзербайжан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Халаф Халафов Словения 
жəне Польша əріптестері Дарья Бавдаз 
Курет пен Бартош Чихоцкиймен кез-
десті. Люблянада тараптар сауда, өнер-
кəсіп, көлік, ауыл шаруашылығы, 
энергетика, туризм жəне мəдениет са-
ласындағы ынтымақтастықты дамыту 
туралы пікір алмасты. Ал Варшавада 
тараптар аймақтық оқиғалар, саяси, эк-
ономикалық жəне гуманитарлық сала-
лардағы ынтымақтастық, сондай-ақ 
екіжақты қарым-қатынастарды дамыту 
перспективаларын талқылады. 

x Əзірбайжан, Грузия жəне Түркияның 
Қорғаныс министрліктері үш елдің ар-

найы операциялық күштерінің қаты-
суымен əскери жаттығуларды бастау 
туралы хабарлады. «Кавказ бүркіті-
2017» деп аталатын он күндік жатты-
ғулар кезінде əскери бөлімдер өздері-
нің кəсіби мүмкіндіктерін, жауынгер-
лік дайындығын жəне үш елдің өзара 
қырағылығын арттырады. Грузия үш-
жақты əскери жаттығуларды алғаш рет 
өткізгелі отыр. Бұған дейін жаттығулар 
Түркияда өткен болатын. 

x Ресейдің қорғаныс министрі Сергей 
Шойгу елдің Тəжікстан мен Қырғыз-
стандағы əскери базаларын заманауи 
қару-жарақ пен əскери техникамен жа-
бдықтау арқылы нығайту жоспарлары 
туралы хабарлады. Сондай-ақ, елдің 
Ауғанстаннан Орталық Азия аймағына 
лаңкестік əрекеттердің өтуіне кедергі 
жасау жөнінде шаралар қабылдағанын 
атап өтті. Тəжікстан аумағында орна-
ласқан ресейлік əскери база Ресейдің 
елден тыс жерде орналасқан ірі əскери 
базасы болып табылады.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Əзербайжанның SOCAR мемлекеттік 
мұнай компаниясы 2017 жылдың ба-
сынан 2017 жылдың 1 маусымына дей-
ін елдегі жер асты газ қоймаларына 
шамамен 547 миллион текше метр газ 
жіберді деп мəлімдеді. Есепке сəйкес, 
255,5 миллион текше метр газ Гарадаг 
сақтау қоймасына, ал 291,5 млн текше 
метрі Калмаз қоймасына құйылды. Қа-
зіргі уақытта елдегі жер асты газ қой-
маларында газ көлемі 1,33 миллиард 
текше метрден асады. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында 
Өзбекстан Премьер-министрінің орын-
басары, «Өзбекмұнайгаз» АҚ Басқарма 
Төрағасы Гуломжон Ибрагимов жəне 
«Газпром» ААҚ Басқарма төрағасы 
Алексей Миллер екі компания арасын-
дағы стратегиялық ынтымақтастық ту-
ралы келісімге қол қойды. Құжатта газ 
инфрақұрылымын жаңғырту, көмірсу-
тек шикізатын барлау, өндіру, қайта 
өңдеу жəне сақтау жəне Өзбекстанға 
газ берудің Бас схемасын əзірлеу сияқ-
ты салаларда Өзбекстандағы жаңа жо-
баларды жүзеге асыру бойынша бір-
лескен əрекеттердің қарастырылғаны 
атап өтілді. 

x Еуропа қайта құру жəне даму банкі 
(ЕҚДБ) Қазақстандағы 50 МВт «Бур-
ное Солар-2» жобасын көпжақты Таза 
технологиялар қорымен (CTF) бірлесіп 
қаржыландыру жоспары туралы хабар-
лады. ЕҚДБ жоба үшін 15 жыл мерзім-
ге 44,5 миллион доллар мөлшерінде 
несие берсе, CTF 20 жылға дейін 10 
миллион долларлық несие қамтамасыз 
етеді. Қалған 80 миллион доллар бо-
лашақта салынатын күн электр стан-
цияларына жасалатын инвестициялар-
да қолданылады. 

x Өзбекстан Президенті Шавкат Мир-
зияев бекіткен 2017-2021 жылдарға ар-
налған гидроэнергетика секторын одан 
əрі дамыту жөніндегі бағдарламаға 
сəйкес, ел гидроэнергетика саласын да-
мытуға 2,65 миллиард доллар бөлуді 
жоспарлап отыр. Бағдарламаны іске 
асыру 2026 жылға қарай Өзбекстан 
гидроэлектр станцияларының қуатын 

1,7 есеге дейін ұлғайтып, 3,038 МВт-қа 
дейін арттыруға мүмкіндік береді. Нə-
тижесінде, гидроэнергетиканың өнді-
рістік қуаты 12,7%-дан 15,8%-ға дейін 
артады. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық Бан-
кінің Төрағасы Данияр Ақышевтың ай-
туынша, ұлттық валютаның қалпына 
келуі мен инфляцияның төмендеуін ес-
кере отырып банк базалық мөлшерле-
мені 11%-дан 10,5%-ке дейін төмен-
детті (+/-1% дəлізімен). Банк өзінің ба-
залық ставкасын инфляция деңгейінен 
4%-ға жоғарылатуды жоспарлаған. 

x Əзірбайжан Экономика министрі Ша-
хин Мустафаев Еуропалық Одақпен 
(ЕО) екіжақты қатынастардың басынан 
бері елдегі негізгі капиталға ЕО тара-
пынан салынған инвестициялар шама-
мен 20 миллиард долларды (инвести-
циялардың жалпы көлемінің 46%-ын) 
құрады деп хабарлады. Бұған қоса, ЕО 
елдері Əзірбайжан экономикасының 
шикізаттық емес секторына 3 милли-
ард доллар инвестициялады. Бұл көр-
сеткіш осы сектордағы инвестицияның 
жалпы көлемінің 35%-ын құрайды. Қа-
зіргі уақытта Əзірбайжанда 1,300-ден 
астам еуропалық компания жұмыс іс-
тейді. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түрікменстан Президенті Гурбангулы 
Бердымұхамедов Үкіметке халықты 
электр қуатымен, газбен жəне сумен 
тегін қамтамасыз ететін əлеуметтік же-
ңілдіктердің күшін жоюға бұйрық бер-
ді. Министрлер кабинетіне мұндай əле-
уметтік жеңілдіктерді тек шын мəнінде 
мұқтаж адамдарға беру үшін жеңілдік-
тер жүйесін алып тастау туралы ұсы-
ныс дайындау тапсырылды. 

x 2017 жылдың 10 маусымында Астана-
да «Болашақ энергиясы» тақырыбында 
ЭКСПО-2017 халықаралық мамандан-
дырылған көрмесі ашылды. Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
айтуынша, Қазақстан ТМД жəне Шы-
ғыс Еуропа елдері арасында 115 ел мен 
22 халықаралық ұйымның қатысуымен 
ЭКСПО көрмесін өткізген алғашқы ел 
болып табылады. ЭКСПО-2017 аясын-
да 6,000-нан астам түрлі іс-шара өткі-
зіледі. 

x Түрікменстан Парламенті Босқындар 
туралы заңның жаңартылған нұсқасын 
мақұлдады жəне қабылдады. БҰҰ-ның 
Босқындар ісі жөніндегі Жоғарғы Ко-
миссары Бағдарламасы Атқарушы Ко-
митетінің тұрақты мүшесі Түркімен-
станның босқындарға көмек көрсету 
жəне олардың құқықтарын қорғау бой-
ынша тиімді шаралар қабылдау арқы-
лы əлемдік қоғамдастықтың күш-жі-
геріне елеулі үлес қосқаны атап өтілді. 

x Ресейдің Хруничев атындағы ғарыш 
орталығының бас директоры Андрей 
Калиновский биылғы жылы «Протон-
М» зымыран тасығышын бес рет іске 
қосуды жоспарлап отырғанын мəлім-
деді. Оның үшеуі коммерциялық мақ-
сатта іске асырылатын болады. Сон-
дай-ақ, орталықтың 2023 жылға дейін 
15 ұшыруды жүзеге асыру үшін сегіз 
келісімге қол қойғаны атап өтілді. 
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