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ТҮРІКМЕНСТАННЫҢ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЖАҒАЛАУЫНАН ТЫСҚА-
РЫ КЕН ОРЫНДАРЫНДА МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ БАРЛАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

Түрікменстан көмірсутегінің айтарлықтай 
қорына ие, əрі энергияға бай Орталық Азия 
елі болып, мұнай жəне табиғи газ индус-
триясы елдің экономикалық өсуіне үлкен 
үлес қосып келеді. Қазіргі уақытта табиғи 
газ, шикі мұнай жəне мұнай өнімдері ел эк- 
спортының шамамен 80%-ын құрайды. Со- 
ндықтан мұнай жəне газ индустриясы сала- 
сының тұрақты дамуын қамтамасыз ету 
жəне энергетика инфрақұрылымына жеткі-
лікті инвестициялардың құйылуы Түрікме- 
нстанның экономикалық гүлденуі үшін аса 
маңызды болып табылады. 
Болжамдарға сəйкес Түрікменстанның эне- 
ргетикалық əлеуеті 265 трлн. текше фут дə- 
лелденген газ жəне 600 млн. баррель дəле- 
лденген мұнай деп бағаланып отыр. Алай-
да Түрікменстан Каспий теңізінде түрікмен 
қайраңын дамытқан жағдайда елдің энер-
гетикалық əлеуеті айтарлықтай өсуі мүм-
кін. Сарапшылардың пікірінше, елдің жал-
пы мұнай қорының жартысынан көбі жəне 
жалпы табиғи газ қорының шамамен төрт-
тен бірі Каспий теңізінің түрікмен секто-
рында (КТТС) шоғырланған. Мысалы, Тү-
рікменстанның Каспий теңізі жағалауын-
дағы жəне құрлықтағы дəлелденген жəне 
болжамды қоры 1,9 млрд. баррель шикі мұ- 
най жəне ілеспе газдың конденсаты жəне 
19 трлн. текше фут газ көрсеткішіне жете 
алады. Каспий теңізіндегі түрікмен секто-
рының болашағы бар мұнай-газ кен орын-
дары екенін ескере отырып, Ашхабадтың 
Каспий теңізіндегі өз секторында үлкен кө- 
мірсутегі ресурстарын дамытуға бағыттал-
ған энергетикалық стратегияны жүзеге ас- 
ыру ниетінің болғаны айқындалады. 
Каспий теңізі алабындағы қорларды белс- 
енді түрде барлау үшін қолайлы жағдайлар 
жасау мақсатында Түрікменстан теңіздегі 
мұнай-газ кен орындарын дамыту жөнінде 
стратегияны іске асыру үшін заңнамалық 
база орнатты. Мысалы, 1993 жылы түрік-
мен билігі 12 мильдік аумақтық сулар мен 
айрықша экономикалық аймақты құруға 
қатысты «Мемлекеттік шекара туралы заң» 
қабылдады. Бұл жағдай іс жүзінде Ашха-
бад пен Баку арасында негізінен түрікмен-
дер тарапынан Сердар деп аталатын Кяпаз 
кен орнына қатысты дау тудырды. Кеңес-
тік кезеңде Əзірбайжан мұнайшылары тап-
қан кен орны Түрікменстан мен Əзірбай-
жан арасындағы орта сызықта орналасқан-
дықтан аралық кен орны болып саналды. 
Ашхабад құқықтық мəртебесі əлі анықтал-
маған аумақтарда жүзеге асырылатын қыз- 
меттерді тоқтатуды бірнеше рет талап ет-
кен еді. Нəтижесінде тараптар дау шешіл-
генше даулы кен орнында барлау жəне өн-
діру əрекеттерінен қалыс қалу үшін келі-
сімге қол қойды. 
Бұрынғы кеңестік республикалармен қатар 
əзірбайжандық геологтар мен мұнай кен 
орындары мамандарының қазіргі уақытта 
Түрікменстанның заңдық құзырындағы Ка- 
спий теңізі қайраңының бір бөлігінде жүр-
гізілетін барлау жұмыстарында елеулі рөл 
атқарғанын атап өткен жөн. Шын мəнінде, 
жаңа түрікмен теңіздегі мұнай-газ кен ор- 
ындарының көпшілігі кеңестік дəуірде аш- 

ылған еді. Мысалы, 1985 жылы КСРО бил-
ігі Каспий мұнай-газ кешенін құру жөнін-
дегі шаралар туралы қаулы қабылдады. Со- 
ндықтан Түрікменстан тəуелсіздік алған-
нан кейін 1960-шы жəне 1980-ші жылдары 
жасалған геологиялық жұмыстар туралы 
ақпаратқа ие бола отырып, шетелдік инвес- 
тицияларды тартуды жəне шетелдік мұнай-
газ компанияларымен Каспий теңізінде те-
ңіздегі жобаларды дамытуға бағытталған 
«Өнімді бөлісу туралы келісімдерге» (ӨБ- 
К) қол қоюды жүзеге асыра алды. 
Түрікменстан жалпы ауданы 78000 шаршы 
шақырым болатын Каспий теңізі қайраңы- 
ндағы өзіне тиесілі секторды бір блогы ор-
таша есеппен 2600 шаршы шақырым бола-
тын  32 лицензиялық блокқа бөлді. Түрікм-
енстан үкіметі КТТС-та мұнай-газды бар-
лау жəне өндіру үшін алғашқы лицензияны 
1996 жылдың шілде айында «Петронас» 
атты малайзиялық компанияға берді. Келі-
сімге сəйкес, «Петронас Чаригали» компа- 
ниясы (Түрікменстан) Мақтымқұлы, Дияр-
бекир жəне Гарагол Дениз кен орындары-
ның бір бөлігі ретінде «Блок 1» деп атала-
тын келiсiм шарттық аумақты алды. Осы-
ған байланысты, компания Каспий теңізін-
де теңіздегі кен орындарын дамытуда Тү-
рікменстанның алғашқы серіктестерінің бі- 
ріне айналды. Қазіргі уақытта оператор 
бірқатар теңіздегі өндірістік платформалар 
арқылы жоғарыда аталған кен орындарын-
да көмірсутегін əзірлеу жəне өндіру бой-
ынша түрлі жұмыстарды жүзеге асыруда. 
Жоба аясында алғашқы мұнай өндіру қыз-
меті 2006 жылы Диярбекир кен орнында 
басталды. 2015 жылы «Петронас Чарига-
ли» мұнай өндірісінде тəулігіне 10,000 
баррельге дейін артуды қамтамасыз еткен 
Батыс жəне Орталық Диярбекир кен орын-
дарында тау-кен өндіру қызметін бастады. 
Компания «Батыс Гарагол Дениз» жобасы 
іске қосылғаннан кейін өндірілген мұнай-
дың көлемін тəулігіне 17000 баррельге 
дейін арттыруды мақсат тұтып отыр. 2016 
жылдың басында компания Батыс Гарагол 
Дениз кен орнында алғашқы ұңғыманы бұ-
рғылауды бастау жоспарын жариялады. 
«Петронас Чаригали» 2011 жылы Каспий 
теңізінің түрікмен қайраңымен бірге Мақ-
тымқұлы кен орнында табиғи газдың ком-
мерциялық өндісін бастады. Сол жылы те-
ңіз кен орындарында өндірілетін табиғи га-
зды алу үшін Қиянлы кенті маңында ірі газ 
өңдеу зауыты жəне жер үсті газ терминалы 
іске қосылды. 
1999 жылы түрікмен теңіз ресурстарын ба- 
рлау үшін екінші ӨБК-ге «Dragon Oil» БА- 
Ə мен Ұлыбритания компаниясы қол қой-
ды. Компанияға Джейтун, Джыгалыбек жə- 
не Челекенянгуммез сияқты теңіздегі мұ-
най-газ кен орындарын қамтитын Челекен 
келісімшарт аймағын дамыту үшін өндіріс-
тік лицензия берілді. Челекен блогында ал-
ғашқы мұнай өндірісінің 1970-ші жылдары 
жасалғанын атап өткен жөн. 100-ден астам 
жаңа ұңғыманы бұрғылауға жəне үш жаңа 
платформа орнатуға мүмкіндік беретін жо-
баны əзірлеуге 5 млрд. доллардан астам 
инвестиция жасаған «Dragon Oil» компани- 

ясы 2014 жылы тəулігіне орташа есеппен 
78790 баррель мұнай өндірсе, 2015 жыл-
дың соңына қарай тəулігіне 96000 баррель 
мұнай өндірді. Компания өндірісті осын-
дай жоғары деңгейде кем дегенде бес жыл 
бойы ұстап тұруға дайын. Қажетті мақсат-
қа жету үшін Челекен операторы ұңғыма 
ернеуіндегі қосымша платформалар мен 
кен орны ішіндегі құбырлар желісі сияқты 
жаңа инфрақұрылым орнатуды жоспарлап 
отыр. Сондай-ақ, «Dragon Oil» компанияс-
ының мұнайды толығымен Бакудің Санга-
чал терминалы арқылы экспорттауды жал-
ғастыратынын атап өткен жөн. 
Тағы да үш компанияға – Канаданың «Bu- 
ried Hill», Германияның «RWE Dea AG» 
жəне Ресейдің «Итера» компанияларына 
КТТС мұнай-газ кен орындарын дамыту 
үшін лицензия берілді. 2007 жылы қол қой- 
ылған Өнімді бөлісу туралы келісімге сəй-
кес, «Buried Hill» компаниясына «Блок 3» 
атты лицензияланған блокта барлау жұмы- 
старын жүргізу құқығы берілді. 2009 жылы 
Түркіменстан тарапы «RWE Dea AG» жəне 
«Итера» компанияларына тиісінше «Блок 
23» жəне «Блок 21»-ді дамытуға рұқсат бе-
ре отырып лицензия берді. Жоғарыда атал-
ған компаниялардың келісімшарт аймақта-
рында əлі де геологиялық болжау, тестілеу 
жəне ғылыми зерттеулер жүргізу сияқты 
жұмыстарды атқарып жатқандарын атап 
өткен жөн. 
Қорытындылай келе, көмірсутегі қоры тұр- 
ғысынан келешегі зор болып табылатын 
Каспий теңізі түрікмен секторының мұнай-
газ кен орындарында барлау қызметтерінің 
жүзеге асырылуы қазіргі уақытта Ашхаба- 
дтың энергетикалық стратегиясының ба-
сым бағыттарының бірі болып табылады. 
2015 жылы Түрікменстанның Каспий теңізі 
қайраңында жұмыс жасаған мердігерлер-
дің жалпы инвестициялары 3,5 млрд. долл-
ардан астам болды деп бағаланып отыр. Ал 
бұл көрсеткіш 2014 жылмен салыстырған-
да 1 млрд. долларға артты. Сонымен қатар, 
өткен жылы Түрікменстанның «Түрікмен-
мұнай» мемлекеттік компаниясы елдің мұ-
най-газ саласында алғаш рет КТТС теңіз-
дегі көмірсутек қорларын дамытуға бағыт-
талған алғашқы қадамдарын жасады. Қаз- 
іргі уақытта түрікмен мұнайшылары Сол-
түстік Готурдепе жəне Алтыгуи кен орын-
дарында терең бұрғылау жұмыстарын жүр-
гізуде. Алайда, түрікмен органдары КТТС-
тің 32 лицензиялық блогынан тек 5-ін да-
мыту туралы ӨБК-ге қол қойды. Сондықт- 
ан, шетелдік мұнай-газ компанияларының 
түрікмен теңіз кен орнында барлау жұмыс-
тарына деген қызығушылық əлі де төмен 
деп айтуға болады. Түрікмен қайраңында 
барлау жұмыстары деңгейінің төмен болуы 
жəне елдегі мұнай инфрақұрылымның на- 
шар болуы экономикалық тəуекелдерге əк-
елуде. Бұл тəуекелдер көбінесе Түрікмен-
станда Каспий теңізіндегі кен орындарын 
дамыту үшін қосымша шығындар жұмсау 
қажеттілігінен туындауда.  



 

 

x Петербург халықаралық экономика-
лық форумы аясында өткен пленар-
лық отырыста Ресей президенті Вла- 
димир Путин, Қазақстан президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев, Италия Прем- 
мьер министрі Маттео Ренци, Еуро-
палық одақ пен Еуразиялық эконо-
микалық одақ арасындағы ынтымақ-
тастықты тереңдету келешегіне на-
зар аударды. 

x Əзірбайжан Сыртқы істер министр- 
лігі Əзірбайжанның 185 мемлекет-
тен 176-сының қолдауымен 2017-
2019 жылдар үшін Біріккен ұлттар 
ұйымының Экономикалық жəне əл- 
еуметтік кеңесі (ЭКОСОС) мүшесі 
болып сайланғанын жариялады. 

x Исламабадқа ресми сапары барыс- 
ында Тəжікстан энергетика жəне су 
ресурстары министрі Усмонали Уз-
монзада жəне Пəкістан Мұнай жəне 
табиғи ресурстар Федералдық ми-
нистрі Шахид Хакан Аббаси өзара 
қызығушылық тудыратын мəселе-
лерді талқылап, көмір мен табиғи 
газға байланысты энергия көздері 
энергетика саласында ынтымақтас-
тықты арттыру жолдарын қарастыр-
ды. 

x Өзбекстан Мемлекеттік шекара қыз- 
меті төрт көрші елмен (Қырғызстан, 
Тəжікстан, Қазақстан жəне Түрік-
менстан) өзбек шекарасының уақ- 
ытша жабылғанын жариялады. Ше-
караны жабу туралы шешімнің Өз-
бекстан билігінің 2016 жылы маус- 
ымда Ташкентте өтетін Шанхай ын-
тымақтастық ұйымы (ШЫҰ) самми-
тінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
ниетімен байланысты екені хабар-
ланды. 

x Санкт-Петербург қаласында өткізіл-
ген үш жақты кездесу барысында 
Ресей, Əзірбайжан мен Армения пр- 
езиденттері Владимир Путин, Иль-
хам Əлиев жəне Серж Саргсян Тау-
лы-Қарабах байланыс желісі мəрте-
бесін талқылады. Кездесу қорытын-
дысы бойынша тараптар байланыс 
желісін қалыпқа келтіру үдерісіне 
бейілділігін жəне ЕҚЫҰ бақылауш- 
ыларының санын ұлғайтуды растай-
тын үшжақты декларация бойынша 
келісті. 

x Ресей Орталық əскери округінің өкі-
лі Ярослав Рощупкин негізінен БТР-
82А бронетранспортердан тұратын 
жаңа жабдықтың 100-ге жуық дана-
сының, сондай-ақ 10-нан астам Т-
72B1 танкінің Ресейдің шетелдегі ең 
ірі əскери базасы – Тəжікстандағы 
201-ші əскери базаға жеткізілгенін 
хабарлады. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x ҚР Статистика комитетінің деректе-
рі бойынша, 2016 жылдың қаңтар-
мамыр айларында мұнай жəне газ 
конденсат өндірісі 4,4%-ға азайып, 

шамамен 32,38 млн. тоннаға дейін 
төмендеді. Мұнай өндірісі 2,8%-ға 
азайып, 27,67 млн. тоннаға дейін тө-
мендесе, табиғи газ конденсатының 
өндірісі 13,4%-ға азайып, 4,71 млн. 
тоннаға дейін төмендеді. Сол кезең-
де табиғи газ өндірісі 2,3%-ға азай-
ып, 18,99 млрд. текше метрді құра-
ды. Ал ілеспе газ өндірісі 10,63 
млрд. текше метрді құрады, бұл көр-
сеткіш 2015 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 5%-ға көп. 

x Ресей энергетика министрі Алексан- 
др Новак, Балтық СТГ, Сахалин-2 
жəне Южно-Киринское кен орны си- 
яқты жобаларды дамыту үшін жа-
салған жалпы инвестициялар 13 мл- 
рд. доллардан асты деп мəлімдеді. 
Бұл жобалар Ресейдің «Газпром» ат- 
ты мемлекеттік табиғи газ компани- 
ясы мен «Шелл» компаниясы арасы- 
ндағы ынтымақтастықтың бір бөлігі 
болып саналады. 

x Қырғызстан Отын жəне энергетика 
кешенін бақылау мемлекеттік агент-
тігі табиғи газдың 1000 текше метрі 
үшін сатып алу бағасының 165 дол-
лардан 150 долларға төмендеуіне ба- 
йланысты «Газпром Қырғызстан» 
ЖШС-ның тұтынушылар үшін газ 
тарифтерін қайта есептегені жөнінде 
мəлімдеді. 

x Петербург халықаралық экономика-
лық форумы аясында өткен отырыс-
тарда «Газпром» Директорлар кеңесі 
төрағасының орынбасары Алексей 
Миллер мен «Gazco» Коммерциялық 
директоры Георгий Мамаладзе 2016 
жылдың шілде-желтоқсан айларын-
да Грузияға 100 млн. текше метр ре-
сейлік табиғи газды сату туралы ке-
лісімшартқа қол қойды. 

x ОПЕК есебіне сəйкес, Əзірбайжан-
ның мұнай өндірісі 2016 жылдың 
екінші тоқсанында тəулігіне орташа 
есеппен 0,85 млн. баррель болады. 
Бұл көрсеткіш жылдың бірінші тоқ-
санындағы көлеммен салыстырғанда 
тəулігіне 20,000 баррель мөлшерінде 
төмен. Сонымен қатар, жылдық өн-
діріс те жыл сайын 20,000 баррельге 
азайып, тəулігіне 0,84 млн. баррель 
болады деп күтілуде. 

x Қазақстан энергетика министрлігі 
жаңартылатын энергия нысандары-
ның белгіленген қуаты мен жасыл 
энергия өндірісінің 2016 жылдың бі-
рінші тоқсанында 251.55 мегаватт 
(МВт) екенін мəлімдеді. Бұл көрсет-
кіш өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 1,4 есе артық. Соны-
мен қатар, елде жасыл энергияның 
жалпы өндірісі 2016 жылдың қаң-
тар-наурыз айларында 186,9 млн. 
кВт/сағатқа жетті. Бұл көрсеткіш 20- 
15 жылдың осы кезеңінде 82,3 млн. 
кВт/сағат еді. Сонымен қатар, электр 
энергиясының көп бөлігінің шағын 
су электр станцияларында (117,63 
МВт) жəне жел электр станциялары- 

нда (59,76 МВт) өндірілгені мəлім 
болды. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік статистика 
комитеті 2016 жылдың қаңтар-мам- 
ыр айлары кезеңінде елдің ЖІӨ-інің 
14,2 млрд. долларды құрағанын ха-
барлады. Бұл көрсеткіш 2015 жыл-
дың осы кезеңімен салыстырғанда 
4,2%-ға кем. 

x Қазақстанның Қаржы министрі Ба-
қыт Сұлтанов 2015 жылы əлеуметтік 
шығындардың ЖІӨ ішіндегі үлесі-
нің 7%-ға артқанын жəне 8,28 млн. 
долларға жеткенін мəлімдеді. Қо-
ғамдық бюджетте əлеуметтік шы-
ғындардың үлесі 2015 жылы 39,4%-
ға дейін өсті. Сондай-ақ 2015 жылы 
мемлекеттік  бюджет 20,7 млрд. дол- 
ларды құрады деп мəлімдеді. 

x Қырғызстан Орталық банкі маусым 
айында доллар бағамының төмен-
деуін тоқтату үшін валюта нарығына 
екі рет араласқанын жариялады. Ал- 
айда, Қырғызстанда доллар бағасы 
2016 жылдың басынан бері 8,5 сом 
жоғалтып, демалыс күндері 50 тиын- 
ға төмендеді. Бүгінгі күні номинал-
ды айырбас бағамы 67,75 сом дең-
гейінде бекітілген. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан Ұлттық Мəжілісі елдің 
ASAN виза жүйесі арқылы электрон-
дық виза беру ережелеріне қатысты 
Көші-қон кодексінде жасалған өзгер-
тулердің қабылданғаны туралы жа-
риялады. Жарлыққа Əзірбайжанға ке- 
лген шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдарға виза беру үдерісін же-
ңілдету мақсатында қол қойылды. 

x АҚШ мемлекеттік хатшысының Ор-
талық Азия жөніндегі көмекшісінің 
орынбасары Дэниэл Розенблюм АҚ- 
Ш-тың 2017 жылы Орталық Азияға 
164,1 млн. доллар жұмсауды жоспар-
лап отырғанын мəлім етті. Қаржы-
ландырудың басым бөлігі, яғни 51,8 
млн. доллары Қырғызстанда демок-
ратиялық институттарды дамытуға 
бағытталған іс-шараларға бөлінетін 
болады. 2015 жылмен салыстырғанда 
қаржыландыру 39%-ға артады. 

x Қазақстан Ұлттық экономика минис-
трлігі Статистика комитетінің дерек-
тері бойынша, ел халқының саны 17, 
753 млн. адамнан асты. Комитет Қа-
зақстан тұрғындарының 10,129 млн.-
нан астамы немесе тұрғындардың 57 
%-ы қалада тұрады жəне 7,624 млн. 
адам немесе тұрғындардың 43%-ы 
ауылдық жерлерде тұрады деп атап 
өтті. Сонымен қатар, 2016 жылдың 
қаңтар-сəуір айлары кезеңінде Қазақ-
станға келген мигранттар санының 
2015 жылдың сəйкес кезеңімен салы- 
стырғанда 23,9%-ға азайғанын жəне 
4,142 адам болғанын хабарлады. 

x Формула-1 Еуропалық Гран-при 2016 
жарысы биылғы жылы алғаш рет Əз- 
ірбайжанда ұйымдастырылды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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