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Рогун ГЭС жобасы: Туындаған қиындықтар мен келешекке  
қатысты болжалдар   
Кеңес одағы ыдырыған сәттен бастап 
осы уақытқа дейін Орталық Азия айма-
ғындағы екі ірі өзеңнің жоғары ағысында 
және орта мен төменгі ағысында орна-
ласқан елдер арасында электр энергия-
сын тұтынуы мен жер суару секторлары 
арасында бітпес бәсекелестік орын 
алып келеді. Өйткені Қырғызстан мен 
Тәжікстан сияқты өзеңнің жоғары ағы-
сында орналасқан елдер суды гидроэ-
лектр энергиясын өндіру үшін қолданса, 
Қазақстан, Түрікменстан және Өзбек-
стан сияқты өзеңнің орта мен төменгі 
ағысында орналасқан елдер суды көбі-
несе егіншаруашылығын суару мақса-
тында тұтынып келеді. Бұрындары 
өзеңнің жоғары ағысында және орта мен 
төменгі ағысында орналасқан елдер 
арасында жаз айларында суды шаруа-
шылық мақсатта, қыс айларында қазба 
отынын өндіру үшін ауыс-түйіске негіз-
делген келісім-шарт бойынша қолдана-
тын. Алайда қазба отындарына бай 
өзеңнің орта мен төменгі ағысында 
орналасқан елдер, кеңес одағы дәуірін-
де өзеңнің жоғары ағысында орналасқан 
елдерге ақысыз берілетін энергия көзі 
үшін арнайы баға саясатын белгілеген 
болатын. Қазіргі таңда судың шаруашы-
лық немесе электр энергия өндірісі үшін 
қолданысына қатысты өзеңнің жоғары 
ағысында және орта мен төменгі ағы-
сында орналасқан елдер арасында 
түсінбеушілік белең алуда.   Сондай-ақ, 
Рогун ГЭС-і сияқты жұмысы ауқымды 
станциялардың құрылыс жоспарлары 
нәтижесінде мемлекеттер арасындағы 
келіспеушіліктер арта түсуде.    
Өзеңнің жоғары ағысында орналасқан 
Тәжікстан да энергия тапшылығы проб-
лемасын бастан өткеруде. 2014 жылы 
тәжік халқының 70 пайызы электр энер-
гиясы тапшылығын көруде. Мысалы, 
Тәжікстанның әсіресе далалы аймақта-
рында қыста энергия тапшылығы 2,2-2,5 
миллиард кВт/сағатқа дейін жетуде. 
Елдегі электр энергиясы дағдарысы 
жылдар бойы, әсіресе 2009 жылдан 
кейін, яғни Тәжікстанның Орталық Азия 
электр жүйесі (CAPS) арқылы көршілес 
мемлекеттерді электр энергиясымен 
қамтамасыз ету мақсатында сол елдер-
мен жасалған энергетикалық сауда 
келісімінің мерзімі біткен мерзімнен 
бастап одан сайын қиындай түсті. Осы-
ған орай Тәжікстан үкіметі осы мәселе-
нің шешімін табу үшін белсенді ізденіс 
жүргізуде. Жалпы Тәжікстан гидроэнер-
гетикалық ресурстары тұрғысынан бай 
елдердің қатарында. Әлемдегі гидроэ-
нергетикалық ресурстардың 4 пайызы 
және Орталық Азиядағы гидроэнергети-
калық ресурстардың 53 пайызы Тәжік-
станға тиесілі. Қазіргі кезде елдің жыл-
дық гидроэнергетикалық әлеуеті 527 
миллиард кВт/сағатқа тең және Тәжістан 

оның 4-5 пайызын ғана игеруде. Осы 
себептен Рогун ГЭС-тің құрылысы энер-
гия тапшылығы проблемасының шешімі 
ретінде қабылдануда. Тәжікстан Прези-
денті Эмомали Рахмон онсыз да Рогун 
жобасын елдегі энергетикалық дағда-
рысты шешуге септігін тигізеді деген 
оймен гидроэлектр станцияның құрылыс 
жұмыстарын белсенді түрде жүргізуде.  
Жоба аяқталғаннан кейін Рогун ГЭС-і 
1255-1290 метрлік жабдықтау деңгейі 
мен 13 куб км.-ден жоғары жалпы көлемі 
бойынша әлемнің ең биік станциясы 
болмақ. Станцияның гидроэнергетика-
лық әлеуеті жылына 3600 мегаватт және 
орташа есеппен жылдық электр энер-
гиясын өндіру қуаты 13,1 кВт/сағат 
болады деп жоспарлануда. Аты аталған 
станция жобасы, қауіпсіз әрі тұрақты 
электр энергиясы ағынымен қамтама-
сыз ету арқылы елдегі энергия тапшы-
лығын жоюға атсалысады деген мақсат-
та жасалған болатын. Алғашында 1959 
жылы станция құрылысын бастау жөнін-
де шешім қабылданғанымен, Рогун ГЭС-
тің құрылысы 1976 жылы басталды. 
Алайда кеңес одағының ыдырауынан 
кейін жоба өз жұмысын тоқтатты. 18 
ақпан 1992 жылы Орталық Азия елдері 
арасында кеңес одағы суларының өзара 
бөлісін жалғастыру жөнінде жасалған 
келісім-шартқа Өзбекстанның қарсы 
шыққанына қарамастан, Тәжікстан Рогун 
станция көлінің құрылысын бастау тура-
лы шешім қабылдаған болатын. Алайда 
Тәжікістанның бұл шешімі қолданысқа 
енбей, 1997 жылы Тәжікстандағы аза-
маттық соғыс біткенге дейін аталмыш 
жоба күн тәртібінен түсіп қалады. Аза-
маттық соғыс кезінде елдің экономикасы 
құлдырап, жобаның тоқтатылуына әкеп 
соқтырды. Тек 2000-шы жылдары Тәжік-
стан осы мәселеге қатысты халықара-
лық қолдау жолдарын іздестіреді және 
Ресеймен ұзақ мерзімді диалог бастай-
ды. 2008 жылы құрылыс жұмыстары 
тоқтаған жерінен қайта жалғастырылып, 
Вахш өзені бойындағы тоннельдердің 
бірі 2010 қайта қалпына келтіріледі. 
Алайда 2012 жылы Дүниежүзілік банктің 
жылдық есебінің қорытындылары кел-
генге дейін жоба уақытша тоқтатылады.    
Жоғарыда атылмыш мәселелерге қоса, 
Тәжікстан мен Өзбекстан арасындағы су 
даулары Рогун станциясы жобасының 
себебінен арта түскен. Тәжікстанның 
станция құрылысына деген үміті зор. 
Тәжік үкіметі бұл жобаға экономикалық 
мүмкіндік, гидроэлектр энергия мүмкінді-
гі ретінде қараса, Өзбекстан елі Вахш 
өзенінің тасып кету қаупіне көбірек мән 
беруде. Сондай-ақ жоба болашақта су 
тапшылығын 22 пайызға арттырып, 
аймақтағы құрғақшылықты үдете түседі 
деген сындар айтуда.  Өзеннің орта мен 
төменгі ағысында орналасқан Өзбек-

стан, әсіресе аймақтағы сейсмикалық 
жағдайдың салдарынан станция жұмы-
сы апаттық жағдайға душар болса үлкен 
зардап шегуі мүмкін. Апаттық жағдай 
орын алатын болса, Тәжікстан, Ауған-
стан, Түрікменстан және Өзбекстан 
территориясында орналасқан 1,5 мил-
лион га аудан және 700-ден астам елді 
мекендер су астында қалу қаупі бар 
және соның салдарынан 5 миллион 
халық зардап шегуі мүмкін. Сонымен 
қатар Тәжікстан, Өзбекстан егер жобаға 
қаржыландыру көзін қамтамасыз ететін 
болса, судың жылдық ағын көлемін өз 
бақылауына алу мүмкіндігі бар екенін 
ескертуде.  
Екі ел арасындағы келіспеушіліктерді 
шешу үшін Дүниежүзілік банк те өз 
үлесін қосты. Дүниежүзілік Банк, «Ұсы-
нылған Рогун ГЭС жобасына қатысты 
бағалау жұмыстарына қатысты ақпарат 
бөлісу және кеңес жиыны» атты 5 жина-
лыс өткізген. Екі ірі өзеңнің жоғары 
ағысында және орта мен төменгі ағы-
сында орналасқан елдер 2014 жылдың 
маусымында Алматыда өткізілген соңғы 
жиналысқа қатысады. Жиналыс соңын-
да Экология және әлеуметтік мамандар 
кеңесі, Рогун станциясының құрылысын 
жүргізуге болады деген шешімге келеді. 
Кеңес мүшелері сондай-ақ, станцияның 
экологиялық және әлеуметтік әсерлерін 
азайтуға болады деген шешімді де 
қабылдайды. Аталмыш жобаның қолда-
нысқа енгізілу мүмкіндігі осылайша 
дәлелденсе де, Өзбекстан әлі күнге 
дейін станция құрылысының елдегі 
шаруашылық саласына зардабы тиеді 
деп қауіптенуде. Осы себептен, жоба-
ның қауіпсіздігі, сенімділігі, тиімділігі 
және қолданысқа енгізілуін кепілдікке 
алу үшін қажетті іс-шаралар көбейтілуі 
тиіс.  
Сонымен қатар, Өзбекстанның жобаға 
қатысты ықылассыздығына қарамастан 
Тәжікстан әлі күнге дейін ГЭС құрылы-
сының жұмыстарын жалғастыруда. 
Алайда құрылыс үшін қажетті қорлар-
дың 3-5 миллиард доллар болады деп 
болжануда және Тәжікстанның бұл 
жобаны жеке өзі алып шығуы мүмкін 
емес. Дүниежүзілік банк станция құры-
лысын қаржыландыруға байланысты 
нақты әрекет етіп жатқан жоқ. Осы 
себептен Тәжікстан үкіметі халықаралық 
ұйымдардан және көршілес елдердің 
үкіметтерінен қаржылай көмек іздестіру 
үстінде. Сондай-ақ, жобаның толықтай 
жүзеге асырылуы біршама уақыт алса 
да, станция құрылысы біткен кезде (егер 
құрылыс жүргізілетін болса) тек Тәжік-
стан елі емес, сонымен қатар көрші 
мемлекеттер болып табылатын Ауған-
стан мен Пәкістан да өз елдерін электр 
энергия көздерімен қамтамасыз ету 
мүмкіндігіне ие болады.   



 

 
 Қазақстан 2016 жылы «Еуразия 

экономикалық одағының» Бас-
шылық кезеңін өзіне алды. Осы 
тұрғыда Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев «Еуразия 
жоғары экономикалық кеңесі-
не» төрағалық етеді. Қазақстан 
басшысы елінің аталмыш ұй-
ымға төрағалық кезеңінде 
«Еуразия экономикалық одақ-
тың»  қарқынды дамуы мен 
«Шанхай ынтымақтастық ұй-
ымымен» байланыстарын кү-
шейту бағытында жұмыстар 
жүргізетінін атап өтті.  

 Түрікменстан Президенті Гур-
бангулы Бердімұхамедов үкі-
метте жаңа тағайындауларды 
жүзеге асырды. Түрікмен бас-
шысы Индустрия министрлігі, 
Еңбек және әлеуметтік қорғау 
министрлігі және Ауылшаруа-
шылық және су ресурстары ми-
нистрлігіне жаңа министрлерді 
тағайындады.  

 Ашхабадта өткен Түрікменстан 
мен Чехия республикаларының 
Сыртқы істер министрлері 
орынбасарларының кездесуін-
де тараптар, саясат, экономика, 
мәдениет және гуманитарлық 
қарым-қатынастар жөнінде ын-
тымақтастық бойынша пікір ал-
масты. Құзырлы тұлғалар сон-
дай-ақ, Түрікменстан мен 
«Еуропалық одақ» арасындағы 
қарым-қатынастардың даму 
процесіне де тоқталды.  

 Әзірбайжанға сапармен барған 
«Еуропалық одақ» (EO) өкілде-
рінің мәлімдемесіне сай Еуро-
палық комиссия Сыртқы істер 
және қауіпсіздік саясаты бой-
ынша жауапты жоғарғы өкіл 
Федерика Могерини 2016 жыл-
дың ақпан айының соңы мен 
наурыз айының басында Әзір-
байжанға ресми сапармен ба-
рады. Сапар барысында Әзір-
байжан, ЕО-мен келешекке қа-
тысты ынтымақтастық деңгейін 
белгілейтін стратегиялық әріп-
тестікке қатысты келісім-шарт 
негізінде келіссөздер жүргізу 
үшін ЕО Кеңесінен рұқсат алуға 
ниет білдіреді деп күтілуде.   

 Әзірбайжан Қорғаныс минис-
трлігінің мәлімдемесіне сай  
жоспарлы ротацияда болған 42 
әзірбайжан әскери қызметкері 
«НАТО-ның Тұрақты қолдау 
миссиясы» шеңберінде Ауған-
станға аттанды 

 Әзірбайжан Ұлттық мұнай ком-

паниясының (SOCAR)  мәлім-
демесіне сай Баку-Тбилиси-
Джейхан мұнай құбыры арқылы 
тасымалданатын әзірбайжан 
мұнайының жалпы көлемі 2014 
жылы 28,51 миллион тонна 
болса, 2015 жылы 28,85 тонна-
ға жеткен.  

 Түрікменстан Президенті Гур-
бангулы Бердімұхамедов Тү-
рікмен Ұлттық мұнай және та-
биғи газ компаниясын 
(NAPECCO) құру жөнінде жар-
лыққа қол қойды. Бқл компания 
Түрікменстадағы көмірсутегі 
ресурстарын табу,  игеру және 
өндірумен қатар, ол ресурстар-
дан шығарылатын өнімдердің 
ел ішіне және шетел нарығына 
шығарылуына қызмет етеді.  

 Қазақстан Энергетика минис-
трлігі мен Қазақ ұлттық мұнай 
және табиғи газ компаниясы 
Қазмұнайгаз арасында келісім-
шартқа қол қойылды. Бұл келі-
сім-шартқа сәйкес Қазақстан-
ның Көкел мұнай компаниясы, 
елдің Маңғыстау аймағында 
орналасқан Бектұрлы Восточ-
ный табиғи газ қорын қолдану 
құқығының 50 пайызына ие 
болды. Қазмұнайгаз қалған 50 
пайызына ие.  

 SOCAR, Oil Rocks аймағында 
жаңа кеніштің ашылуымен жы-
лына 3,600 тоннадан артық мұ-
най өндірісін жоспарлауда. Ке-
ніш құдығының жоспарланған 
тереңдігі 1,070 метр және күні-
не 10 тонна мұнай өндіру жос-
парлануда.  

 SOCAR төрағасының орынба-
сары Рахман Гурбанов, Әзір-
байжанның 2015 жылында сау-
да газ өндірісін 18,9 миллиард 
текше метрге жеткізді. Бұл көр-
сеткіш 2014 жылға қарағанда 
0,2 миллиард текше метрге ар-
тық. Сонымен қатар, Әзірбай-
жанда жалпы газ өндірісі (мұ-
най кеніштері мен жанатын жә-
не мұнай ұңғымасына кері ай-
далатын газ) 2015 жылы 29,4 
миллиард текше метрге жеткен 
және бұл көрсеткіш 2014 жылға 
қарағанда 0,2 миллиард текше 
метрге артық.  

 Қытай Темір металдар алтын 
компаниясының (CNG) басшы-
сы Ву Шиан алғашқы алтын 
құймаларын жобамен Тәжік-
станның 5,02 миллиондық қорға 
ие Пакрут алтын кенішінде жа-
салғанын мәлімдеді. CNG жо-
баның алғашқы кезеңінде Тә-
жікстан бюджетіне жылдық 6 
миллион доллар салық төлеуді 
жоспарлауда.  

 Дүниежүзілік банк (ДБ) кейбір 
Орталық Азия елдері үшін 2016 
жылға арналған ЖҰІӨ болжам-

дарының қайта қарап шықты. 
ДБ-нің Ғаламдық экономикалық 
болжамдар есебіне сай, Қазақ-
стан ЖҰІӨ 2016 жылы 2,9 пай-
ыздан 1,1 пайызға төмендейді 
деп күтілуде. 2016 жылы Тәжік-
станның ЖҰІӨ 4,8 пайызға ар-
тқан, Қырғызстан 4,2 пай-
ыз,артады деп күтілуде. 2016 
жылы Өзбекстанның ЖҰІӨ 7,5 
пайыз, Түрікменстан болса 8,9 
пайыз деп көрсетілген.  

 Түрікменстан Экономика және 
даму министрлігінің мәліметіне 
сай, 2015 жылы мемлекеттік 
табыстар мен шығындар 100,6 
пайыз бен 90 пайыздық көрсет-
кіш көрсеткен. Сондай-ақ, 2015 
жылы бюджет қорының 78,7 
пайызының әлеуметтік мұқтаж-
дықтарын қаржыландыруға 
жұмсалатыны айтылған.  

 Әзірбайжан орталық банкі 
(CBA), банк пен банк филиал-
дарынан тыс қызмет көрсететін 
валюталық пункттердің жабы-
луына қатысты шешімін 2016 
жылдың наурыз-сәуір айла-
рында жүзеге асырылатынын 
хабарлады. Кейінірек СВА бан-
ктердің валюталық пункттерін 
бөлек ғимараттарда, үлкен 
сауда орталықтары мен көңіл 
көтеру орындарында, теміржол 
стансаларында, порттарда жә-
не почталарда орналасуына 
рұқсат берген болатын.         

 

Қоғам және мәдениет 
 

 Ресейдің Камчатка ауданында-
ғы Шевелуч вулканы оянды. 
Вулкан ауа қабатына 7 км кө-
лемінде бұлтты жаюда. Жары-
лыс себебінен Камчатка вулкан 
жарылыстарына қарсы әрекет, 
дабыл қақты. Қазіргі таңда үл-
кен жарылыс болады деп күті-
луде, бірақ жарылыс себебінен 
әуе ұшуларына қауіп төндіруі 
мүмкін екені айтылуда.  

 Куриль аралдарында 5,2 күшін-
де зілзала орын алған. Зілзала 
Куриль аралдарының солтүсті-
гінде орналасқан орыс ауылы 
Северо-Курильсктің оңтүстік 
батысында 93 миль қашықтық-
та (150 шақырым) орын алған. 
Аймаққа қатысты қандай да бір 
зарар немесе цунами қаупі ту-
ралы ақпар жоқ.  

 Қырым Президенті Сергей Ак-
сенов, ресейлік Черномор-
нефтьгаз компаниясының Ук-
раинаның оңтүстігіндегі Херсон 
аймағында орналасқан Хени-
ческ қаласына гуманитарлық 
көмек беру мақсатында бүгінге 
дейін 33,000 текше метр табиғи 
газ бергенін мәлімдейді.      

 Тәжікстан Президенті Эмомали 
Рахмон Сауд Арабиясы еліне 
ресми сапар шегіп, умра қажы-
лығын жасады.   

     Саясат, сыртқы қатынастар 

және қауіпсіздік 

     Экономика, қаржы және энергия 
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