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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ƏЗІРБАЙЖАН МЕН ГРУЗИЯ АРАСЫНДАҒЫ 
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 
 Əзірбайжан мен Грузия арасындағы эн- 
ергетика саласындағы қарым-қатынаст- 
ар 1992 жылдан кейін екі ел арасындағы  
байланыстарды нығайтқан басты фактор 
ретінде айтарлықтай дами түскені мəлім. 
Екі мемлекеттің Оңтүстік Кавказ айма-
ғында орналасуы энергетикалық қарым-
қатынастардың дамуына негіз болды де-
ген тұжырымдама жасауға болады. Соң-
ғы жылдары Грузия мен Əзірбайжан Ба-
ку – Тбилиси – Джейхан (БТД) мұнай 
құбыры мен Баку – Тбилиси – Эрзурум 
(БТЭ) газ құбыры сияқты екі ауқымды 
жоба бойынша ынтымақтастығын ұлға- 
йтуда. БТД-ның 443 км-і Əзірбайжан ар- 
қылы, 249 км-і Грузия елі арқылы жəне 
1,076 км-і Түркия арқылы өтеді. Құбыр 
осы бағыт бойынша Джейхан теңіз тер-
миналына дейін жетеді. БТД өз қызметін 
2006 жылы, яғни Бакуде айдалған ал-
ғашқы мұнай Джейханға жеткен кезде 
бастаған болатын.  
Бұл тұрғыда Грузия елі табиғи ресурс- 
тардың Каспий теңізінен Түркияға жəне 
одан əрі Еуропаға тасымалдануында тр-
анзиттік ел ретінде маңызды рөл атқару-
да. Энергетикалық жобалар Əзірбайжан-
ға Еуропаға мұнай-газ сату бағыттарын 
əртараптандыруға мүмкіндік беруде. 
2006 жылы БТД мұнай құбыры, Ресей 
аумағы арқылы өтетін Баку – Новоросс-
ийск мұнай құбыры бағытына балама 
энергетикалық бағыт ретінде пайда бол-
ды. Ал БТЭ газ құбыры болашақта Əзір-
байжан газын Еуропаға балама бағыт ар- 
қылы жіберуді қамтамасыз ететін бола-
ды. Осылайша Əзірбайжан мен Грузия 
елдері энергетикалық жобаларды бірле-
сіп жүзеге асыру арқылы аймақтық се-
ріктестер ретінде əрекет етуде. 
Сонымен қатар Грузия елі Əзірбайжан-
ды елдің басты газ жеткізушісі деп та-
ниды. Елдегі газдың шамамен 74,9%-ы 
Əзірбайжаннан келгендіктен, Əзірбай-
жан Грузия үшін бірінші кезекті маңыз-
дылыққа ие болып отыр. Қазіргі кезеңде 
Əзірбайжан Грузияға тəулігіне 6,5 млн. 
текше метр газ айдау қуаты бар Гаджи-
габул-Гардабани құбыры арқылы газ қа- 
мтамасыз етуде. Грузия тұтынушылары- 
на газ жіберудің екінші жолы – БТЭ құ-
быры болып табылады. Осы құбыр ар-
қылы Шах-Дениз кен орнының бірінші 
кезеңінен Грузияға тəулігіне 2,9 млн. те- 
кше метр газ жіберілуде. 

Грузияда күніне газ тұтынудың көлемі 
11 млн. текше метрден асып отыр жəне 
жылына газ тұтыну көлемі шамамен 2,5 
млрд. текше метрді құрайды. 2015 жылы 
Грузияның Əзірбайжаннан газ импорты 
көлемі 1,51 млн. тонна мұнай баламасын 
(314,3 млн. доллар) құраса, 2014 жылын- 
да бұл кқрсеткіш 1,38 млн. тонна мұнай 
эквивалентіне (287,34 млн. доллар) тең 
болды. 
Əзірбайжанның Грузиядағы энергетика-
лық нарығында монополист болуы, 2006 
жылы Грузия елінің Əзірбайжан газын 
1000 текше метріне 140 доллар көлемін-
де айтарлықтай төмендетілген бағамен 
сатып алу туралы ұзақ мерзімді келісім-
ге қол қоюынан туындап отыр. Нəтиже-
сінде Грузия елдің ішкі табиғи газ тұты-
нуының шамамен 100%-ын қанағаттан-
дыратын Ресей газының орнына Əзірба- 
йжан газын пайдалануды жөн санауда. 
Дегенмен, Грузия Ресей газының Арме-
нияға жеткізілімінде өз аумағынан өтуі 
үшін алынатын баж сомасының төлемі 
ретінде Ресейден əлі күнге дейін газ алу- 
да. Алайда Ресейден келетін газ көлемі 
айтарлықтай төмен, өйткені Арменияға 
жіберілетін ресейлік газдың тек 10%-ы 
ғана Грузияға жеткізілуде. Бұл көрсет-
кіш жылына 250 млн. текше метр газды 
құрайды. 
Бұған қоса Грузия 2016 жылдың басын-
да газ тұтынуды қанағаттандыру мақса-
тында Ресейдің «Газпром» атты компа-
ниясын балама ретінде қарастыра оты-
рып, газ тұтыну көздерін əртараптанды-
ру туралы шешім қабылдады. |Газ тұты-
ну қарқындылығы қыс мерзімінде арт- 
қандықтан жəне бұл мерзімде Əзірбай-
жан газы Грузияның қажеттіліктерін то-
лыққанды қанағаттандыра алмауына ба- 
йланысты, Грузия газ тапшылығына тап 
болды. 2012 жылмен салыстырғанда Гр-
узияда газ тұтыну қарқындылығы 38%-
ға өсті. Осыған орай, қосымша газ сатып 
алу қажеттілігі туындаған болатын. Бол- 
жамдарға сəйкес Грузия нарығының жы- 
лдық өсу қарқыны 10%-дан астам (мак-
симум жылына 250 млн. текше метр). 
Нəтижесінде елдегі газ тұтыну көлемі 
алдағы 10 жылда 5 млрд. текше метрге 
жететін болады. Осылайша газ тұтыну 
қарқынының артуы Грузияның ресейлік 
газына қатысты көзқарасына əсер етті. 
Грузия мен Əзірбайжан арасындағы газ 
туралы келісім-шарт 2017 жылы аяқтал-

атындықтан, Грузияның «Газпром»-нан 
қосымша 300-400 миллион текше метр 
газ сатып алу жөнінде Ресеймен келіссө-
здер жүргізуі мүмкін деген болжам жа-
сауға болады. 
Алайда Əзірбайжан Грузияны 463 млн. 
текше метр қосымша газбен қамтамасыз 
ету туралы Тбилисимен келіскен болат- 
ын. 2016 жылдың 4 наурызында Əзірба-
йжанның «SOCAR» мемлекеттік энерге-
тикалық компаниясы мен Грузия үкіметі 
арасында осы мəселе бойынша келісімге 
қол қойылды. Шах-Денизден БТЭ арқы-
лы жеткізілетін газ көлемі жылына 800 
млн. текше метрден жылына 1,5 млрд. 
текше метрге дейін жəне «SOCAR»-дан 
Гаджигабул – Гардабани құбыры арқы-
лы қамтамасыз етілетін газ көлемі жы-
лына 1,5 млрд. текше метрге дейін арт-
тырылады. Сондай-ақ, «SOCAR» компа- 
ниясы Грузияның газ құю стансаларын-
да 1000 текше метр коммерциялық газ 
тарифтерін 35-40 доллар арасында төме- 
ндетуге дайын екендігін білдірді. 
Осылайша Əзірбайжан Грузияның маң- 
ызды энергетикалық əріптесі болып қала 
берді. Сонымен қатар Грузия болашақта 
газ жетіспеушілігін болдырмау мақсат- 
ында 2016 жылдың соңына дейін 210-
280 млн. текше метр газды сақтау үшін 
алғашқы газ қоймасын салуды жоспар-
лап отыр. Бұл ретте «SOCAR» компан- 
иясы жобаға қатысу ниетін білдірді. 
Қорытындылай келе, БТД жəне БТЭ си- 
яқты кең ауқымды ортақ энергетикалық 
жобалар аймақтағы қауіпсіздікті қамта- 
масыз етіп, тұрақтылықты сақтауды та-
лап еткендіктен, Грузия мен Əзірбайжан 
арасындағы энергетикалық қатынастары 
нығаюда жəне тұрақтануда. Грузия мен 
Əзірбайжан арасындағы энергетикалық 
қарым-қатынастардың берік жəне тұрақ-
ты сипат алғанын назарға ала отырып, 
бұл елдердің қатынастарының болашағы 
дамып, жетілдірілетін болады деген бол- 
жам жасай аламыз. Бұл елдер ұзақ мер-
зімді перспективада бір-бірін энергети-
калық əріптес ретінде тануды жалғасты-
ратын сияқты. Себебі Грузия мен Ресей 
арасындағы дау, Əзірбайжан мен Арме-
ния арасындағы жанжал сияқты сыртқы 
факторлар бұл елдердің энергетикалық 
əріптестерді таңдау мүмкіндігін шектеу-
де. Сонымен қатар, TANAP жəне AGRI 
сияқты алдағы ауқымды жобалардың 
Грузия мен Əзірбайжан арасындағы эне- 
ргетикалық қатынастарды кеңейтуге үл-
кен септігін тигізеді деп күтілуде. 



 

 

x Əзірбайжан президенті Ильхам Əли- 
ев Польшаға ресми сапары барысы- 
нда ЕҚЫҰ Минск тобының тең төр- 
ағалары Джеймс Уорлик, Игорь По-
пов, Пьер Андре жəне ЕҚЫҰ Іс бас- 
ындағы төрағасының жеке өкілі Ан-
джей Каспрчикамен кездесті. Кезде-
су барысында тараптар Таулы Қара-
бақ қақтығысын реттеуге байланыс-
ты ағымдағы оқиғалар туралы пікір 
алмасты. 

x Тбилисиде өткен ЕҚЫҰ Парламент-
тік Ассамблеясының (ПА) жыл сай-
ынғы сессиясының соңғы пленарлық 
отырысында Əзірбайжан Парламенті 
мүшесі жəне ЕҚЫҰ ПА Саяси істер 
жəне қауіпсіздік жөніндегі комитет-
тің Бас вице-президенті Азай Гулиев 
119 дауыспен ұйым вице-президенті 
болып сайланды. 

x Ресей елінің президенті Владимир 
Путин террорға қарсы заңдар паке-
тіне қол қойды. Бұл пакеттегі заңд- 
арға сəйкес, шетелді қоса алғанда за- 
ңсыз қарулы топ құру жəне бұл топ-
қа қосылуға байланысты жазалар қа-
таңдатылды. Сонымен қатар, осы за- 
ңнамаға сəйкес, əсіресе ұялы телеф- 
он операторлары мен интернет про- 
вайдерлер дауыстық деректер жəне 
хабарларды, суреттер жəне дыбыс-
тар мен бейнені қабылдау, жіберу, 
тарату жəне өңдеуге байланысты ақ-
паратты үш жыл бойы сақтауға мiн- 
деттi. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік кеден ком- 
итеті Əзірбайжан-Грузия шекарасы- 
нда Сынык көрпү кедендік өткізу 
пунктінде көптеген жолаушылар ме- 
н көліктердің Грузияға жол тартуы-
нан туындаған кептелістің үш қос- 
ымша өту желісі ашылғаннан кейін 
тарағанын жариялады.  

x Қырғызстан Қорғаныс кеңесінің хат- 
шысы Темір Жұмақадыров сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті күшей-
ту мақсатында елдің құқық қорғау 
органдарында радикалды реформал- 
ардың жасалатынын хабарлады. Жа- 
салатын реформаларға қатысты іс-
əрекеттер пакетінің дайындалғаны 
атап өтілді. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Қазақстан Энергетика министрлігін- 
ің айтуынша, Қазақстан жəне «Шев-
рон» тарапынан басқарылатын мұн- 
ай компанияларының тобы Теңіз мұ- 
най кен орнындағы өндірісті артты-
ру үшін жүзеге асырылатын 36,8 мл- 
рд. долларлық жоспарды растады. Б- 
ұл жоспарға сəйкес, «Теңіз» жоба-
сында мұнай өндірісі 2022 жылға қа- 
рай жылына 27 млн. тоннадан жы-
лына 39 млн. тоннаға дейін артты-
рылатын болады. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік мұнай ком- 
паниясы «SOCAR» компаниясының 
Кулевидегі Қара теңіз мұнай терми-
налында жаңа резервуар паркі құры-
лысының аяқталғанын жариялады. 
Жобада 60,000 текше метр жалпы 
сыйымдылығы бар алты танктің жə-
не 26 танкерді бір мезгілде түсiру 
жəне тиеу үшiн пайдаланылатын екі 
желілі теміржол өтпесінің құрылысы 
қарастырылған. Жаңа резервуар пар- 
кінің жұмыс көлемі жылына 1,5 млн. 
тонна мұнай жəне мұнай өнімдері 
деп бағаланады. 

x Ресей мемлекеттік газ компаниясы 
«Газпром» 2010-2015 жылдары ара-
сында түркімен газы үшін төленген 
бағаға қатысты ретроспективалық 
қайта санаудың орындалуын жəне 
шығыстармен бірге 5 млрд. доллар-
дың қайтарылуын талап етуді жос-
парлап отырғанын растады. Газпром 
Стокгольм сауда палатасының төре-
лік институтына «Түркіменгазға» қа- 
тысты талабын ұсынды. 

x Итальяндық өнеркəсіптік компания-
лар тобы «Салини Импреджило» Тə- 
жікстанда 3,600 мегаваттық Рогун Г- 
ЭС-нің құрылысы үшін шамамен 3,9 
млрд. долларды құрайтын негіздем- 
елік келісімге қол қойылғаны тура-
лы жариялады. 1,95 млрд. долларл- 
ық жобаның бірінші кезеңі Вахш өз- 
енінде  335 метр биіктігінде бөгет қ- 
ұрылысын қамтитын болады. 

x Қырғызстан Ұлттық электр желісі 
Бас директорының бірінші орынба-
сары Алексей Бородин, күніне 1,5-2 
млн. киловатт-сағат электр энергия-
сын өндіруге байланысты компа-
нияның Тəжікстанмен келісім жаса-
суды жоспарлағанын мəлім етті. Бұл 
жағдай жылыту маусымында елде 
энергия тапшылығын болдырмайды 
жəне Тоқтағұл су қоймасының то-
лып кету ықтималдығын азайтады. 

x Əзірбайжан экономика министрінің 
орынбасары Севинч Хасанова 2016 
жылдың қаңтар-мамыр кезеңінде 
сыртқы нарыққа жасалатын тауар 
экспортының 28%-ға артып, 1,826-
ны құрағанын хабарлады. Бұл көр-
сеткіш 2015 жылдың сəйкес кезеңін-
де 1,424 болды. Есеп кезеңінде Əзір- 
байжанның тауар экспорты 3,05 мл- 
рд. долларды құрады жəне бұл со-
маның 1,65 млрд. долларын ЕО ел-
деріне жасалған экспорт құрады. 

x Дүниежүзілік банктің (ДБ) Атқару-
шы Директорлар кеңесі мемлекеттік 
басқаруда реформаларды жүзеге ас-
ыру мен бəсекеге қабілеттілікті да-
мыту үшін бюджеттік қолдау ретін-
де Қырғызстанға 24 млн. доллар кө-
лемінде көмек беруді растады. Бө-
лінген қаражат 13,2 млн. долларлық 
жоғары даму несиесі мен ДБ Халы-
қаралық даму қауымдастығынан қа-

мтамасыз етілген 10,8 млн. долларл- 
ық көмекті қамтиды. 

x Ресей Федералдық кеден қызметі ел- 
дің сауда балансының профициті 41, 
5 млрд. долларды құрады деп хабар-
лады. Сондай-ақ, тиісті кезеңде Ре-
сейдің сыртқы сауда көлемінің 170,8 
млрд. долларға жеткені атап өтілді. 

x Қырғызстан Қаржы министрлігі ме-
млекеттік қарыз 2016 жылдың шілд- 
есінде 4 млрд. долларға жеткенін ха- 
барлады. Бұл көрсеткіш 2016 жылд- 
ың наурыз айында 3,7 млрд. доллар 
болды. Сонымен қатар шетелдік кре- 
диторлардың Қырғызстан мемлекет-
тік қарызының 3,7 млрд. долларын 
құрғаны мəлімделді. Мысалы, Қыр-
ғызстан Қытай мемлекеттік экспо- 
рт-импорт банкіне 1,4 млрд. доллар 
жəне ДБ Халықаралық даму қауым-
дастығына 642 млн. доллар қарыз. 

x Өзбекстанда сауда банктері тарапы-
нан валюталық операцияларға са-
лынған жаңа шектеулерге сəйкес, 
шетелде тұратын Өзбекстан азамат-
тары банкоматтардан айырбастау ка- 
рточкалары арқылы айына тек 300 
доллар ғана ала алатын болады. Бұл 
сома бұдан бұрын тəулігіне 100 дол-
лар болған еді. Сонымен қатар, Түр-
кия, Қытай жəне Біріккен Араб Əм- 
ірліктерінде көтерме жəне бөлшек 
саудамен айналысатын кəсіпорынд- 
ардың терминалдары бұдан былай 
қолма-қол ақшадан тыс шетел валю-
тасын сатуда Өзбекстан билігі тара-
пынан ұсынылған шетел валютасы-
на несие карточкаларын қабылдама- 
йтын болады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Грузия Ұлттық туризм басқармасын- 
ың төрағасы Георгий Чоговадзе 2016 
жылдың қаңтар-маусым аралығында 
Грузияға саяхат жасаған адамдар са-
ны 12,9%-ға артып, 2,636,313-ке жет-
ті деп мəлімдеді. Тиісті кезеңде елге 
саяхат жасаған туристер саны 18,1%-
ға өсіп, 1,011,680-ді құрады. Саяхат-
шылардың көбісі Əзірбайжан, Түркия 
жəне Армениядан келді. 

x АҚШ Сыртқы істер министрлігінің 
2016 жылғы Адам саудасы есебіне сə- 
йкес, Өзбекстан жəне Түрікменстан 
адам саудасымен күресте сəтсіздікке 
ұшыраған елдердің тізімінде ең на-
шар санатта орналасқан. Бұл санатқа 
сондай-ақ Мьянма, Гаити, Джибути, 
Папуа-Жаңа Гвинея, Судан жəне Су-
ринам кірген. 

x Роскосмостан Анатолий Иванишин, 
ДЖАКСА-дан Такуя Ониши жəне 
НАСА-дан Кейт Рубинстен тұратын 
48-экспедиция экипажын тасымал-
дайтын «Союз МС-01» ғарыш кемесі 
Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш ай-
лағынан табысты ұшырылды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 
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