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ҚЫТАЙ МЕН КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЖАҒАЛАУЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІ 
АРАСЫНДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР	  
Қытай соңғы жылдары əәлемдегі электр 
энергиясын ең көп тұтынатын елдері 
арасында алдыңғы қатарға шықты. 2000 
жылы Қытайда электр энергиясын тұтыну 
мөлшері 1,470 миллион тонна көмір 
эквивалентіне тең келсе, 2014 жылы бұл 
көрсеткіш 4,260 миллион тонна көмір 
эквивалентіне дейін көтерілді. Осы жылы  
Қытай АҚШ-тан кейін əәлемдегі электр 
энергиясын ең көп тұтынатын ел болып 
табылды. 2014 жылдың соңындажалпы 
энергия көздерін тұтынуда шамамен 66 
пайызды құраған көмір, Қытайдың энергия 
көздерін тұтынуында əәлі де үлкен үлеске 
ие. Сонымен қатар, Қытай үкіметі қоршаған 
ортаға зияны аз, неғұрлым тиімді энергия 
жүйелерін құру мақсатында көмірдің 
орнына табиғи газ, мұнай жəәне қазып 
алынбайтын отындар қолданысын 
көздейтін саясат ұстана бастады. Осы 
саясат аясында мысалы, табиғи газдың 
жалпы энергия көзін тұтынудағы үлесі 2000 
жылы 2,2 пайыздан 2014 жылы 6,2 пайызға 
өсті. Осы мерзім ішінде мұнайдың жалпы 
энергия көзін тұтынудағы үлесі 18 пайыз 
бен 19 пайыз төңірегінде өзгеріссіз қалған. 
Осылайша қарқынды өсіп келе жатқан 
мұнай мен табиғи газға деген сұраныс, 
елдің энергетикалық қауіпсіздігін тиімді 
түрде қамтамасыз ету үшін шетелдерде 
энергия көздерін іздеуге деген сұранысты 
тудыруда. Мұнай жəәне табиғи газ қорына 
бай Каспий теңізі аймағы маңызды 
шетелдік энергия көздерінің бірі болып 
табылады. Энергия көздеріне деген 
сұранысы жоғары Қытайдың Каспий теңізі 
аймағына басқа мемлекеттерден кеш 
келгеніне қарамастан, Каспий теңізінің 
жағалауы мемлекеттері болып табылатын 
Қазақстан жəәне Түрікменстанмен энер-
гетикалық ынтымақтастық саласы бойын-
ша маңызды ілгері қадамдар жасап отыр.  
Каспий теңізі аймағында шығарылатын 
энергия ресурстарының басым бөлігі 
экспортқа шығарылатын болғандықтан, 
экспортты қамтамасыз ететін құбырлардың 
құрылысына қатысты аймақ елдері 
арасында айтарлықтай бəәсеке бар. 
Сондай-ақ, өңдеу зауыттарының ин-
фрақұрылымын дамыту сияқты көптеген 
жағдайлар да, Каспий теңізінің жағалауы 
мемлекеттерінің мұнай жəәне газ өндірісін 
арттыру қабілеттеріне байланысты болып 
келеді. Осы себептен мұнай жəәне газ 
қорларын табу жəәне игерумен қатар, оның 
импортын жүйелі түрде қамтамасыз ету 
Қытай үкіметінің энергетикалық 
стратегиясының басты міндеттерінің бірі 
болып табылады. Сонымен қатар 
Қытайдың Каспий теңізінің жағалауы 
мемлекеттерімен энергетика саласындағы 
ынтымақтастығы Қытайдың батысында 
орналасқан Шыңжан аймағының 
экономикалық тұрақтылығы мен қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету стратегиясы үшін 
аса маңызды екенін естен шығармаған 
абзал. Мұнымен қоса, Пекин импортталған 
мұнай мен газ ресурстарын жəәне импорт 
бағыттарын құрлық мекендерде салынатын 
құбыр желілері арқылы əәртараптандыруға 
бағытталған энергетикалық саясатқа 
басымдық беруде. 

Қазақстан мен Қытай арасындағы 
энергетикалық ынтымақтастығын басқа да 
Каспий теңізінің жағалауы мемле-
кеттерімен салыстырғанда қарқынды 
дамығандығын көруімізге болады. Қазіргі 
таңда Қытай компаниялары Қазақстанның 
мұнай саласында ең белсенді акторлардың 
қатарында орын алуда. Қазақстанда 
шығарылатын мұнайдың 25 пайызын 
Қытай өндіруде. Мысалға айтар болсақ, 
Қытайдың басты мұнай-газ опера-
торларының бірі Қытай ұлттық мұнай-газ 
корпорациясы (CNPC) «АқтөбеМұнайГаз» 
компаниясында 85,42 пайыздық үлеске ие 
болумен қатар, Жаңажол, тұзүсті Кеңқияқ 
жəәне тұзасты Кеңқияқ мұнай кеніштерінде 
өндіріс лицензиясына ие. Бұған қоса CNPC 
«Маңғыстаумұнайгаз» жəәне «Петро-
Қазақстан» компанияларының 100 пайыз 
акцияларына ие. Бұл компания сондай-ақ, 
Қоныс жəәне Бектас (KAM жобасы) 
кеніштері акцияларының 50 пайызына 
жəәне Арыс жəәне Блинов (ADM жобасы) кен 
орындары акцияларының 100 пайызына 
ие. CNPC компаниясы Солтүстік Бұзашы 
мұнай кенішінде 100 пайыздық үлеске ие 
Chevron Texaco North Buzachi Inc. 
компаниясының барлық акцияларын сатып 
алған болатын. Алайда 2013 жылы Қытай 
ұлттық мұнай-газ корпорациясының 
жасаған ең маңызды келісім-шарттарының 
бірі шашамен 5 миллиард долларға 
Қашаған Каспий жобасының 8,33 пайыздық 
үлесін сатып алуы болды.   
Қытай елі Қазақстан мұнайын қауіпсіз 
тасымалдау үшін 2006 жылында ең 
алғашқы халықаралық мұнай құбыры 
жобасын бастаған болатын. CNPC жəәне 
Қазақстанның «ҚазМұнайГаз» ұлттық 
компаниясының (KMG) ортақ бастамасы 
ретінде бастау алған бұл мұнай құбыры 
Қытай үкіметі тарапынан берілген несие 
арқылы қаржыландырылуда жəәне Каспий 
теңізі бойында орналасқан Атырау мен 
Қытайдың Шыңжан ауданындағы Алаша-
нькоу қаласын бір-біріне байланыстырып, 
Батыс жəәне Орталық Қазақстандағы мұнай 
кеніштерінен шығарылатын мұнайды 
Қытайға тасымалдайды. Қазақстан-Қытай 
мұнай құбырының құрылысы екі сатыда 
жүзеге асырылған болатын. Тараптар 2006 
жылы Атасу-Алашанькоу бөлігінің 
құрылысын, 2009 жылы Кеңқияқ-Құмкөл 
бөлігінің құрылысын бастады. Бастапқы 
қуаты жылдық 10 миллион тонна (mt/y) деп 
есептеліп, бұл қуат 2013 жылы жылына 20 
миллион тоннаға дейін көтерілген болатын. 
Алайда Қашаған кенішіндегі мұнай 
өндірісінде орын алған кешігулерге байла-
нысты Қазақстанның мұнай құбырының 
əәлеуетін толықтай қолданылуын қамтама-
сыз ететіндей көмірсутек мөлшеріне əәлі 
қол жете қоймаған. Қазіргі таңда Қазақстан, 
Қытайға жылына 12 миллион тоннадан аса 
мұнай экспорттау əәлеуетіне ие. Мысалға 
айтарлық, 2013 жылы Қазақстанның 
Қытайға мұнай экспорты 11,8 миллион 
тоннаны құраған. Бірақ 2014 жылы 
Қазақстанның Қытайға мұнай тасымалы 4,8 
миллион тоннаға дейін төмендеп кеткен. 
Бұл төмен көрсеткіштің басты себебі 
ретінде Қазақстанның ресейлік «Рос-

нефть» компаниясымен бірге жасаған 
айырбастау жоспарын атап көрсетуге 
болады. Бұл жоспар бойынша Роснефть, 
KMG-ның 7 миллион тонна мұнайын 
Қазақстан-Қытай мұнай құбыры арқылы 
Қытайға тасымалдануы орнына Қазақ-
станның Павлодар мұнай өңдеу зауытына 
сол мөлшерде мұнай беруге келіседі.  
Табиғи газға қатысты айтар болсақ, 
Түрікменстан Қытайдың стратегиялық 
серіктесі болып табылады. Шынында да, 
құбырлар арқылы импортталатын газдың 
81 пайызын Түрікменстан қамтамасыз етіп 
отыр. CNPC қазіргі кезде əәлі күнге дейін 
Амудария өзенінің оң жағалауында 
орналасқан Самантепе жəәне Алтын Аср 
(Бахтиярлык жобасы) газ кеніштерінде 
жұмыс істеуде. Сонымен қоса, 2013 
жылдан бері бұл компания Галкыныш газ 
кенішін (ескі атауы Оңтүстік Йолотан) 
жобалау, жабдықтау жəәне құрылыс келісім-
шарты бойынша игеруде. Түрікмен 
газының Қытайға тасымалдануы үшін 
CNPC 2021 жылдан бастап жылына 65 
миллиард текше метр газ тасымалын 
қарастыратын келісім-шартқа қол қойған 
болатын. Бұл келісім-шарт түрікмен-өзбек 
шекарасында орналасқан Гедаим 
қаласынан бастау алып, Өзбекстанның 
орталық аудандарынан жəәне Оңтүстік 
Қазақстаннан өтіп Қытайдың Шыңжан 
ауданындағы Қорғас қаласына дейін 
жететін Орталық Азия-Қытай газ құбыры 
(CACGP) арқылы газ тасымалын жүзеге 
асырады деп күтілуде.  
Қазіргі кезде Орталық Азия-Қытай газ 
құбырының үш параллель желісі бар. Бұл 
желілер А, В жəәне С желілерінен тұрады, 
əәрбір желі реттік кезек бойынша 2009, 2010 
жəәне 2015 жылдары іске қосылған. С 
желісінің іске қосылуынан кейін Орталық 
Азия-Қытай газ құбырының қуатын жылына 
30 миллиард текше метрден 55 миллиадр 
текше метрге дейін көтерілген. Ал 2013 
жылы Қытай елі газ құбырының жылдық 
тасымалдау қуатын 85 миллиард текше 
метрге дейін жеткізе алатын D желісі 
жобасына қатысты Өзбекстан, Тəәжікстан 
жəәне Қырғызстан үкіметтерімен 
келісімдерге қол қойды. CNPC мəәліметтері 
бойынша 2014 жылы Орталық Азиядан 
Қытайға CACGP арқылы (Түрікменстан 
25,9 миллиард текше метр жəәне Өзбекстан 
2,7 миллиард текше метр) жалпы 28,6 
миллиард текше метр газ экспорты жүзеге 
асырылған. Осы себептен Түрікменстан 
газын тасымалдау инфрақұрылымын 
дамыту үшін əәлі бірқатар істер атқарылуы 
қажет.  
Қорыта айтқанда, Каспий теңізі 
аймағындағы энергия ресурстары үшін 
бəәсекелестікте Қытайдың əәлі де болса 
қолайсыз жағдайда екенін атап өту қажет. 
Қытай елі Қазақстан мен Түрікменстаннан 
басқа Каспий теңізінің жағалауы мемлекет-
терімен энергетикалық қарым-қатынасты 
дамытуда көптеген қиындықтарға тап 
болуда. Алайда Қытай Каспий 
аймағындағы энергия көздері үшін 
бəәсекелестікте өз позициясын нығайтуды 
жалғастыра беретіні сөзсіз. 



	  

• Грузия Парламентінің жалпы 
отырысында Георгий Квирика-
швилидің Премьер-министрлік кан-
дидатурасы қабылданды. Жалпы 
отырысқа қатысқан 114 депутаттың 
86-сы Георгий Квирикашвилиді 
қолдап дауыс берсе, 28-і қарсы 
дауыс берген. Георгий Квири-
кашвили премьер-министр лауазы-
мына тағайындалмастан бұрын 
Грузияның Сыртқы істер министрі 
қызметін атқарған болатын.  

• Ресей Президенті Владимир Путин 
Қырым Республикасының Севас-
тополь қаласының Ресейге қосылуы 
жəәне 2016 жылғы бюджет 
есептерінің жəәне бюджеттерінің 
жүзеге асырылуы жөнінде феде-
ралды конституциялық заңға 
өзгерістер еңгізу туралы құжатқа 
қол қойды.  

• Нормандия төрттігі, Ресей 
Президенті Владимир Путин мен 
Германия канцлері Ангела Меркель, 
Франция Президенті Франсуа 
Олланд жəәне Украина Президенті 
Петр Порошенко арасында өткен 
кездесуден кейін Минск келісім-
шартын 2016 жылға дейін ұзату 
туралы шешім қабылданды.  

• Ташкентте өткен Өзбекстан мен 
Қазақстан шекара комиссиясының 
арнайы жиынында тараптар 2000 
км.-ден асатын ортақ шекараның 
соңғы халін нақтылайтын келісімге 
келді.  

• Ресей Ұлттық антитеррор комитеті 
Дағыстан орталығындағы Гунип 
аймағындағы антитеррор режимін 
тоқтатылғанын мəәлімдеді.   

• Болгар энергетика холдингі EAD 
басшысы Жаклен Коэннің 
мəәлімдемесі бойынша ресейлік 
Газпром экспорт компаниясы 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Болгариядағы тұрмыстық тұтыну-
шыларға арналған табиғи газ 
жеткізуді тоқтатқан. Орын алған 
энергетикалық қиындықтың 1,5 
миллион текше метр отын 
тұтынатын 200 мыңға жуық 
тұтынушы үшін айтарлықтай мəәселе 
тудыруы мүмкін екендігі айтылған. 
Болгарияның орташа тұтыну 
мөлшері 11-13 миллион текше метр 
аралығында.  

• Қазақстан Ұлттық экономика ми-
нистрі Ерболат Досаев, Теңіз-
шевройл (TCO) мұнай өндірісін 
арттыру жобасының 2016 жылдың 
көктемгі айларында қолданысқа 

енгізілетінін хабарлады. Сондай-ақ 
жобаны жүзеге асыру шығыны 40 
миллиард доллардан 30 миллиард 
долларға төмендетілгенін де атап 
өтті. Бұл жоба TCO өндіріс 
қуаттылығын жылдық 27 миллион 
тонна болып табылатын қазіргі 
деңгейін 2021 жылдан бастап 
жылына 38 миллион тоннаға 
шығаруды көздеуде.   

• Ресей табиғи газ алпауыты Газпром, 
Солтүстік ағын-2 жобасы үшін аса 
маңызды болып табылатын 89,8 
шақырым Ухта-Торжок құбырының 
құрылысы үшін жоспарланған 2,879 
миллиард рубльдік (39 миллион 
доллар) тендерді тоқтатты. Сонымен 
қатар, Газпром 822 шақырым Сібір 
күші табиғи газ құбырының 
құрылысы үшін жоспарланған 156 
миллиард рубльдік (2,15 миллиард 
доллар) тендерді де тоқтатты.  

• Түрікменстанның мемлекеттік 
Түрікменгаз табиғи газ компаниясы 
ресейлік Газпром экспорттың 2016 
жылдың қаңтарынан бастап 
түрікмен табиғи газын сатып алуды 
тоқтатынын хабарлады. Газпром 
экспорт, бұл шешімнің кейбір 
экономикалық жəәне қаржылай 
себептерден бөлек халықаралық 
табиғи газ нарығындағы өзге-
рістердің де себебінен туындағанын 
атап өтті.  

• Иран Атом энергетикасы ұйымының 
басшысы Али Акбар Салехи 2015 
жылдың маусымында Иран мен  
P5+1 елдері арасында жасалған 
ядролық келісім-шарттың бір бөлігі 
ретінде Иранның Ресейден 200 
тоннаға жуық уран оксидін алғанын 
мəәлімдеді. Жан-жақты қамтылған 
бірлескен іс-қимылдар жоспарына 
(JCPOA) сай Иран уран оксидінің 
орнына Ресейге 11 тоннаға жуық 
байытылған уран жіберген. Сондай-
ақ, «Қазатомөнеркəәсіп» Қазақ ұлт-
тық атом компаниясы жан-жақты 
қамтылған бірлескен іс-қимылдар 
жоспарында міндеттелген коммер-
циялық шарттары мен басқа да 
шарттар бойынша Иранға 60 
метрикалық тонна табиғи уран 
жеткізді.  

• ƏӘзірбайжан Республикасының Пре-
зиденті Илхам Алиев ƏӘзірбайжан 
Мемлекеттік мұнай қорының 
(SOFAZ) 2016 жылғы бюджетін 
бекітті. Бекітілген бюджетке сай 
қордың 2016 жылғы табыстары мен 
шығындары 6,7 миллиард манат 
жəәне 8,18 миллиард манат деп 
белгіленген. ƏӘзірбайжан мұнай мен 
табиғи газдың сатылуынан түсетін 
пайданың 6,09 миллиард манатқа 
жеткізу жəәне ƏӘзірбайжан 
территориясынан транзит өтетін 
мұнай жəәне газ табыстарын 12,6 
миллиард манатқа жеткізу 
жоспарлануда. 2016 жылы қордың 

инвестициялық протфелінің жалпы 
жобалық құны (өлшенген орташа 
құн) болса 2015 жылы жоспарланған 
көлемнің (28,2 миллиард манат) 
орнына 51,3 миллиард манат деп 
белгіленген.  

• Ресей Президенті Владимир Путин 
капитал рақымшылығын 2016 
жылдың 20 маусымына дейін 
ұзатуды қарастыратын заңға қол 
қойды. Федералды жиналыс, Қаржы 
министрлігі жəәне Экономика жəәне 
даму министрлігі капитал амнис-
тиясын 2014 жылдың наурыз-сəәуір 
айларында еңгізген болатын. 
Капиталды заңдастыруға бағы-
тталған бұл əәрекет кейіннен Ресей 
қаржы нарығына кіретін транс-
шекаралық номиналды капиталдың 
еліне қайтарылуы үшін жүзеге 
асырылған болатын.  

• «ƏӘзірбайжан Теміржолы» ЖАҚ 
төрағасы Джавид Гурбанов 2015 жылы 
компанияның шамамен 17 миллион 
тонна жүк тасымалын жүзеге 
асырғанын мəәлімдеді. Түрікменстан 
жəәне Қазақстаннан жеткізілген жүк 
тасымалынан бөлек ƏӘзірбайжан 
территориясы арқылы өткен транзиттік 
тасымал 2015 жылы 10 пайызға өскен.  

• Ресей Төтенше жағдайлар минис-
трлігі Қырғызстанда зілзаладан 
зардап шеккен оңтүстік аймақта 
мекендейтін халыққа жəәрдем беру 
мақсатында 40 тоннадан астам 
гуманитарлық көмек өнімдерін 
жіберді.  

• ƏӘзірбайжан Төтенше жағдайлар 
министрлігі Каспий теңізінің 
Түрікменстанға тиесілі бөлігінде екі 
əәзірбайжандық мұнайшының 
денесін елге алып келді. SOCAR 
Гүнешли кенішіндегі өрттің 
салдарынан жоғалып кеткен екі 
жұмысшының кім екендігі белгілі 
болғанын хабарлады.  

• Қазақстан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Алексей Волков, 
Экономикалық ынтымақтастық жəәне 
даму ұйымына мүше 34 ел мен 
Біріккен Араб ƏӘмірліктері, 
Сингапур, Малайзия жəәне Монакко 
үшін 2017 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап виза режимі жеңілдетілетінін 
хабарлады.  

• Ресей Федералды космос агенттігі 
бюджетін азайтуға бағытталған 
қайта қараудан кейін 2016-2025 жж. 
арналған Федералды космос 
агенттігі бағдарламасының жаңар-
тылған нұсқасын əәзірледі. Бағдар-
лама бойынша айға адамдармен 
бірге ұшуларына қатысты барлық 
жобалар тоқтатылған.   

Саясат, сыртқы қатынастар жəәне 
қауіпсіздік 

Экономика, қаржы жəәне энергия 

Қоғам жəәне мəәдениет 
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