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ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДА МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ ӨНДІРІСІНІҢ ІСКЕ 
ҚОСЫЛУЫ 

Экономикасы көбіне энергияға тəуелді Қазақ-
станның ең ірі мұнай кен орны Қашаған -
елдің мұнай саласы үшін стратегиялық мəнге 
ие. Соңғы үш жылда Қазақстанда мұнай өнді-
рісінің төмендегенін байқауға болады. 2013 
жылы 81,8 млн. тоннаны құраған мұнай өнді-
рісі 2014 жылы 80,8 млн. тоннаға, ал 2015 
жылы 79,48 млн. тоннаға дейін азайды. 2016 
жылы мұнай өндірісі 75 млн. тоннаға дейін 
төмендейді деп күтілуде. Басқаша айтқанда, 
мұнай өндірісі 2014 жылы 1,2%-ға, 2015 жы-
лы 1,7%-ға жəне 2016 жылы 5,5%-ға жылдан 
жылға төмендеген. Осы тұрғыдан алғанда, 
Қашаған жобасының іске қосылуы энергетика 
саласының одан əрі нашарлауын болдырмай, 
мұнай өндірісінің деңгейін арттырады деп 
көзделіп отыр. 
Жобаның іске қосылуынан 16 жылдан кейін 
құны 50 млрд. доллардан асатын жобаның 1-
ші кезеңімен Қашаған мұнай кен орнында 
мұнай жəне газ өндірісі басталды. Бұл мұнай 
кен орны 2016 жылғы 7 желтоқсанда Атырау-
да ресми түрде ашылды. Өндіріс 2005 жылы 
басталады деп жоспарланған болатын, алайда 
құны аса жоғары болғандықтан жəне техни-
калық себептерге байланысты жоба тоқтатыл-
ды. 2013 жылы жобаның іске қосылуы сəтсіз-
дікке ұшырады. Құрамында көп мөлшерде 
күкірттің болуына байланысты құбыр желісі 
коррозияға ұшырап, ағып кету себебінен жо-
баның іске қосылуы кейінге шегерілді. Құбыр 
желісін қалпына келтіру жұмыстарына байла-
нысты жобадағы кідірістен кейін 2016 жылғы 
28 қыркүйекте өндіріс қайта жанданды жəне 
2016 жылғы 14 қазанда көмірсутегінің 194 
мың баррель көлеміндегі алғашқы партиясы 
шетелге жіберілді. Оның 56 мың баррелі «Ка-
спий құбыр консорциумы» арқылы жіберілді. 
1982 жылы Ресейдегі Солтүстік Приобское-
ның ашылуынан кейінгі ең ірі көмірсутегі кен 
орны ретінде белгілі Қашаған кен орны сол-
түстік Каспий теңізінің қазақстандық бөлігін-
де орналасқан жəне су бетінде шамамен 45 x 
75 шақырымға тең ауданды алып жатыр. Ре-
зервуар тереңдігі 4200 метр жəне қабаттық 
қысым 770 бар. Кен орнында өндірілетін мұ-
най қоры 9-13 млрд. баррельге дейін жетеді 
деп бағаланады. Табиғи газ қорларының кө-
лемі 1 трлн. текше метрді құрайды. 
Қашаған 2000 жылы «Оффшор Қазақстан Ин-
тернэшнл Оперейтинг Компани» (ОҚИОК) 
халықаралық консорциумы тарапынан Кас-
пий мұнай кен орнында жүзеге асырылған 
барлау жұмыстары нəтижесінде ашылған бо-
латын. 2001 жылы «Эни» компаниясы «Ад-
жип Қазақстан Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Н.В.» (Аджип ККО) деген атпен жо-
баның эксклюзивті операторы болды. 2009 
жылы операторлық жұмыс «Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани Б.В.»-ге (НКОК) ауыс-
ты. Сонымен қатар, 2008 жылы жобадағы кі-
дірістердің салдарынан Қазақстан өз үлесін 

8,33%-дан 16,81%-ға дейін арттырды. Кейін, 
2013 жылы «КонокоФиллипс» компаниясы өз 
үлесін Қазақстанның «ҚазМұнайГаз» (ҚМГ) 
компаниясына сатып, жобадан шығып кетті; 
ҚМГ айрықша құқықтарын пайдаланып, өз 
үлесінің 8,33%-ын Қытайдың ҚҰМК компа-
ниясына қайта сатты жəне үлесін 0,07%-ға өс-
іріп, 16,88%-ға дейін арттырды. Қазіргі таңда 
кен орнындағы акционер компаниялар: 16,88 
%-дық үлесі бар «ҚМГ Қашаған Б.В.», əрбірі 
16,81%-дық үлеске ие «Эни», «Тоталь», «Ше-
лл» жəне «ЭксонМобил», 8,33%-дық үлесі бар 
ҚҰМК жəне 7.56%-бен жапондық «Инпекс» 
корпорациясы. 
Кен орны бірнеше кезеңнен тұратын «Толық 
кен орнын игеру жоспары» аясында одан əрі 
дамытылатын болады. Өндірілген газдың жа-
ртысы бұдан бұрын басталған Эксперимент-
тік бағдарлама деп те аталатын 1-ші кезең ба-
рысында резервуарға қайта айдалады деп жо-
спарланып отыр. 1-ші кезеңде 2017 жылдың 
соңына қарай максималды өндіріс тəулігіне 
370 мың баррельге жеткізіледі деп күтілуде. 
Ал 2-ші кезең өндіріс көлемін тəулігіне 1 млн. 
баррельге дейін арттыру əлеуетіне ие. Алайда, 
жобаның осы кезеңін дамыту барысында кей-
бір мəселелер туындады. Қазақстан Үкіметі 
2010 жылы жобаның 2-ші кезеңінің құны жо-
ғары болғандықтан 2018-2019 жылдарға дейін 
жобаның бұл кезеңін кейінге шегерді. Бастап-
қыда бұл кезең үшін ұсынылған құн 68 млн. 
доллар болатын, кейінірек 50 млрд. долларға 
дейін қысқартылуына қарамастан бұл кезең 
қабылданбай қойды. Нəтижесінде, 2-ші кезең-
нің дамуына жауапты «Шелл Девелопмент 
Қашаған» компаниясы жабылды. Келесі ке-
зеңдердің жоспарлары əлі əзірленген жоқ. 
Қашаған жобасы мұнай өнеркəсібі тарихын-
дағы ең қымбат энергетикалық жоба болып 
табылады. Таяз су, қатаң климат жəне суық 
қыс мезгілі жобаны іске асыруда кейбір тех-
никалық қиындықтарға əкеледі. Солтүстік Ка-
спий теңізі суының таяз болуы жəне қыс ай-
ларында қатуға бейім болуы қымбат жəне кү-
рделі инфрақұрылым құрылысына себеп бол-
ды. Мысалы, бұрғылау жабдықтарына қолдау 
қамтамасыз ететін жасанды аралдарды салу 
қажеттігіне байланысты жобаның аяқталуы 
ұзақ уақыт алды. Сонымен қатар, су беті тем-
пературасының төмен болуы, кен орнының 
тереңдігі, сондай-ақ жартас қысымының жо-
ғары болуы мен көп мөлшерде күкірттің бо-
луы сияқты əр түрлі факторларға байланысты 
бұл кен орнында мұнай мен газ өндіру жағ-
дайы күрделі. Сондай-ақ, Каспий теңізінің 
жағалауларында бұл кен орнындағы жұмыс-
тардың теріс əсерінен зардап шегетін алуан 
түрлі экожүйе бар. Осыған байланысты, қатаң 
экологиялық ережелер жүзеге асырылып жа-
тыр. Осы орайда Қоршаған ортаға əсерді ба-
ғалау (ҚОƏБ), биоəралуандылық ғылыми-
зерттеу жобалары, топырақ зерттеу, сондай-ақ 

құс жəне итбалық популяциясына қатысты 
зерттеулер сияқты қоршаған ортаны қорғауға 
бағытталған бірқатар бағдарлама жүргізілді. 
Атқарған жұмыстарының нəтижесінде ҚОƏБ 
барлық құжаттар халықаралық ережелерге 
сəйкес келеді жəне Қазақстан Республикасы-
ның Экологиялық кодексінің талаптарына 
сəйкес болып табылады деген қорытындыға 
келді. Алайда бүкіл осы əрекеттерге қарамас-
тан, 2013 жылы болған ағып кету апатынан 
кейін Аджип ККО жəне НКОК компанияла-
рына 2,8 млн. текше метрлік күкіртті газдың 
жануына байланысты 737 млн. доллар көле-
мінде айыппұл салынды.  
Кен орнын игеру үдерісінде бүкіл тап болған 
қиындықтарға байланысты, өндіріс басталған-
нан бері жобаның 1-ші кезеңінің құны 38 мл-
рд. доллардан 53 млрд. долларға дейін өсті. 
Жобаның жалпы құны 136 млрд. доллар дең-
гейінде болады деп күтілуде. Нарықтағы мұ-
най бағасы мен кен орнын игеруге жұмсалған 
инвестиция қорларына қатысты ағымдағы жа-
ғдайды ескере отырып, инвестиция орнының 
қашан толатынын жəне жобаның қашан пайда 
əкеле бастайтынын болжап айту қиын. ҚМГ 
Басқарма төрағасы Сауат Мыңбаевтың айту-
ынша, Қашаған жобасы барреліне 100 дол-
ларлық мұнай бағасымен экономикалық жа-
ғынан жарамды болуы мүмкін деп мəлімдеді. 
Сондықтан, Қазақстан мұнай бағасының одан 
əрі өсуін күтуде. 
ОПЕК-ке мүше жəне ОПЕК-ке кірмейтін ел-
дер арасында 10 желтоқсанда Венада өткен 
кездесу алдында Қашаған кен орнындағы өн-
дірістің Қазақстан үшін стратегиялық маңызы 
бар екені жарияланды. Сондықтан, мұнай на-
рығындағы ағымдағы жағдайға қарамастан, 
кен орнында мұнай өндірісін азайту жоспары 
қарастырылмаған. Венадағы кездесудің қоры-
тындысы бойынша, Қазақстан қараша айында 
тəулігіне 1,7 млн. баррель деңгейіндегі мұнай 
өндірісін 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тəу-
лігіне 20 мың баррельге қысқартуға келісті. 
Алайда, Қашағандағы мұнай өндірісі бастап-
қыда жоспарланғандай болып қалатындықтан 
(азайтылмайтындықтан), мұнай өндірісін аз-
айту шешімі елдегі басқа кен орындарына қа-
тысты болады. 
Қазақстанның энергетика министрі Қанат Бо-
зымбаевтың айтуынша, жоба қайта іске қо-
сылғаннан бері кен орнындағы мұнай өндірісі 
3,5 млн. баррельге, ал газ өндірісі шамамен 97 
млн. текше метрге жетті. НКОК 2016 жылдың 
соңына дейін мұнай өндірісі 8 млн. баррель 
болады деп күтуде. Ал 2017 жылы кен ор-
нындағы өндіріс 58 млн. баррельге дейін ар-
тады деп жоспарлануда. Жалпы алғанда ел 
құны жоғары Қашаған жобасынан табыс та-
буға үміттенеді жəне ел экономикасына оң 
əсер ететіндей мұнай бағасының айтарлықтай 
өсуін күтуде.  



 

 

x Өзбекстан Орталық сайлау комиссиясы 
Шавкат Мирзиеев 88,61% (15,906 мил-
лионнан астам сайлаушы даусы) дауыс 
жинап, президенттік сайлауда жеңіске 
жетті деп хабарлады. Сайлауға 84,8% (17, 
951 млн.) тіркелген дауыс беруші қатыс-
ты. Президенттік сайлауға қатысқан тағы 
үш үміткер Сарвар Отамуратов, Хотам-
жон Кетмонов жəне Наримон Умаров 
тиісінше 2.35% (421,055), 3.73% (669,187) 
жəне 3.46% (619,972) дауыс жинады. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында Түр-
кия Үкімет басшысы Бинали Йылдырым 
жəне Ресей президенті Владимир Путин 
елдер арасында екіжақты сауда-эконо-
микалық ынтымақтастықты дамыту мə-
селелерін талқылады. Атап айтқанда, та-
раптар «Түрік ағыны» жобасы мен «Ак-
кую» атом электр станциясының құры-
лысына қатысты мəселелерді талқылады. 
Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы, ту-
ризм, теңіз ісі жəне өнеркəсіп салаларын-
дағы инвестициялар талқыланды. 

x Бакуге ресми сапары барысында Түркия 
Сыртқы істер министрі Мевлют Чаву-
шоглу жəне Əзірбайжан президенті Иль-
хам Əлиев Карабах қақтығысы бойынша 
қаулыны қоса алғанда, екі елдің өзара 
мүддесіне қатысты бірқатар мəселелерді 
талқылады. 

x Бейжіңге ресми сапары барысында Қа-
зақстан Республикасы Парламенті Сена-
тының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев 
жəне Бүкілқытайлық халық өкілдері жи-
налысы Тұрақты комитетінің төрағасы 
Чжан Дэцзян заңдардың реттелуі мен же-
тілдірілуін қоса алғанда екі ел арасында-
ғы парламенттік ынтымақтастықты одан 
əрі арттыру мүмкіндіктерін талқылады. 

x Бакуге ресми сапары барысында Ресей 
Ішкі істер министрі Владимир Колоколь-
цев жəне Əзірбайжан президенті Ильхам 
Əлиев ішкі істер министрліктері арасын-
дағы ынтымақтастық мəселелерін талқы-
лады, сондай-ақ тараптар арасындағы екі-
жақты байланыстардың одан əрі дамиты-
нына сенімділік білдірді. 

x Гамбург қаласында өткен 23-ші ЕҚЫҰ 
Министрлер кеңесі отырысында ЕҚЫҰ 
аймағынан 50-ден астам сыртқы істер 
министрі азаматтық дағдарысты басқару-
да ұйымның əлеуетін нығайту жолдары, 
кəдімгі қару-жарақты бақылауды жаң-
ғырту, сондай-ақ ЕҚЫҰ-ның жаңа жа-
һандық мəселелерді тиімді түрде шешу-
дегі мүмкіндіктерін кеңейту тақырыпта-
рын талқылады. 

x Гамбург қаласында C5+1 форматында өт-
кен отырыста бес Орталық Азия елінің 
сыртқы істер министрлері мен АҚШ-тың 
Сыртқы істер министрі Джон Керри сая-
си, экономикалық жəне басқа да салалар-
дағы ынтымақтастықтың болашағы тура-
лы пікір алмасты. Сонымен қатар, тарап-
тар 2017-2018 жылдарға арналған көп-
жақты ынтымақтастықтың болашағын та-
лқылады. 

x Қазақстан Қорғаныс министрлігінің мə-
ліметінше, елдің Ақтау теңіз портында 
Қазақстан Əскери-теңіз күштерінің əске-
ри кемелері үшін алғашқы айлақ ашыл-
ды. Қазақстан Қорғаныс министрі гене-
рал-полковник Сəкен Жасұзақов жеткі-
лікті инфрақұрылымға ие айлақтың құ-
рылуы Қазақстан Əскери-теңіз күштері-

нің жауынгерлік қабілетін арттырады деп 
мəлімдеді. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының 
(ОПЕК) төрағасы Катар энергетика ми-
нистрі Мохаммед бен Салех əл-Сада ОП-
ЕК-ке кірмейтін елдердің тəуліктік мұнай 
өндірісін 558,000 баррельге азайтуға ке-
ліскенін хабарлады. Бөл көрсеткіш бас-
тапқыда ұсынылған 600,000 баррельден 
сəл кем болып табылады. Ресей 2017 жы-
лы өндірісті тəулігіне 300,000 баррельге 
азайту шешімін қабылдады. Ал Мексика, 
Əзірбайжан, Оман жəне Қазақстан тəу-
ліктік өндірісті тиісінше 100,000 баррель, 
30,000 баррель, 40,000 баррель жəне 20-
000 баррельге азайтуға уəде берді. 

x Қытай Бас кедендік басқармасының мə-
лімдемесіне сəйкес, Түркіменстан 2016 
жылдың қаңтар-қыркүйек айларында Қы-
тайға газ жеткізуде көшбасшы атанды 
деп хабарлады. Тиісті кезеңде ел Қытайға 
18.32 млн. тонна газ жеткізді. Бұл көрсет-
кіш 2015 жылдың осы кезеңімен салыс-
тырғанда 11,2%-ға артты. Сондай-ақ, 20-
16 жылдың қаңтар-қазан айларында Өз-
бекстанның Қытайға 2,73 млн. тонна газ 
жібергені мəлімделді. Бұл көрсеткіш 2015 
жылғы қаңтар-қазан айларындағы сомаға 
қарағанда 2,4 есе артық. 

x Қазақстан «Қазатомөнеркəсіп» Ұлттық 
атом компаниясының мəліметі бойынша, 
компания мен Қытай бас ядролық-энер-
гетикалық корпорациясы (CGNPC) ядро-
лық сектордағы бірлескен инновациялық 
жобаны жүзеге асыруға кірісті. Тараптар 
жылына 200 тонналық отын құрамасын 
өндіру қуаты бар зауыт салуды бастайды. 
Бұл жоба 2020 жылы пайдалануға беріле-
ді деп жоспарланып отыр. Жоба «Қаза-
томөнеркəсіп»-тің еншілес компаниясы 
«Үлбі металлургиялық зауыты» мен «CG-
NPC»-ның еншілес компаниясы «CGN-
URC»-ның бірлескен кəсіпорны «Үлбi-
ЖБҚ» ЖШС тарапынан басқарылатын 
болады. 

x Қытайдың «Tebian Electric Apparatus» ко-
мпаниясы Тəжікстанның Душанбе қала-
сында 350 млн. доллар көлемінде электр 
станциясы құрылысының аяқталғаны ту-
ралы хабарлады. Компания электр стан-
циясы үшін жұмсалатын инвестиция құ-
нын өтеу үшін Солтүстік Тəжікстанда ал-
тын кенішін пайдалану мүмкін деп атап 
өтілді. 

x Əзірбайжан, Қазақстан, Түркия жəне Гру-
зия темір жол компанияларының басшы-
лары Бакуде өткен кездесу барысында 
Транскаспий халықаралық көлік бағда-
рын (TCITR) дамыту перспективалары 
жөнінде өзара түсіністік туралы мемо-
рандумға қол қойды. Тараптар сондай-ақ 
осы бағдар арқылы жүк тасымалын одан 
əрі арттыру болашағын жəне кеден та-
рифтерін оңтайландыруды талқылады. 

x Əзірбайжан мемлекеттік мұнай компа-
ниясы «SOCAR» 2017 жылдың бірінші 
тоқсанында Түркиядағы Петлим контей-
нерлік портының екінші кезеңінің құры-
лысын аяқтау жоспарын хабарлады. Бұл 
порттың құрылысының бірінші кезеңі 
бойынша жұмыстардың аяқталғаны жəне 
1,5 млн. TEU қуаты бар жүк терминалы-
ның пайдалануға берілгені мəлім болды. 

x «Солтүстік-Оңтүстік» энергетикалық дə-
лізінің Қырғызстан аумағындағы бөлімін 

қалпына келтіруді қаржыландыру үшін 
Азия даму банкі (АДБ) жəне Қырғызстан 
үкіметі 95,1 млн. доллар көлемінде қар-
жыландыру туралы келісімге қол қойды. 
Сонымен қатар, АДБ Қашқадария про-
винциясындағы 77 шақырымдық Қаршы-
Шахрисабз-Китаб автожолын жаңғырту 
жəне кеңейту жөніндегі жобаны жүзеге 
асыру үшін Өзбекстанға берілетін 198 
млн. долларлық несиені мақұлдады деп 
жариялады. 

x Азия даму банкі мұнай бағасының тө-
мендеуінің Əзірбайжан экономикасына 
кері əсерін азайту мақсатында əлеуметтік 
шығындарды қолдау, жұмыс орындарын 
құру, сондай-ақ ел экономикасын əрта-
раптандыру үшін Əзірбайжанға берілетін 
500 млн. доллар көлеміндегі несиені ма-
құлдады деп мəлімдеді. Бұл пакет арқы-
лы шамамен 3,7 млн. адамға (халықтың 
үштен бірінен астамына) əлеуметтік кө-
мек көрсетілетіні атап өтілді. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік кеден комитеті 
2016 жылдың қаңтар-қазан айында Əзір-
байжан өнімдерінің Қазақстанға экспор-
ты өткен жылдың осы кезеңімен салыс-
тырғанда 74%-ға өсіп, 22 млн. доллардан 
асты деп хабарлады. Сондай-ақ, 2016 
жылдың қаңтар-қазан айларында қазақ-
стандық өнімдердің Əзірбайжанға им-
порты 12%-ға өсіп, 84 млн. долларға арт-
ты деп атап өтілді. Нəтижесінде, екі ел 
арасындағы сауда айналымы 107 млн. 
долларға өсті жəне бұл көрсеткіш 2015 
жылдың қаңтар-қазан айларынан 22%-ға 
артық. 

x Əзірбайжан Орталық банкінің мəліметі 
бойынша, шетелдік валютадағы ақша 
аударымдарына шек қойылды. Жаңа ере-
желерге сəйкес, адамдар шетелге банк 
шотын ашпай күніне 1,000 доллардан жə-
не айына 10,000 доллардан артық ақша 
аудара алмайды. Қазіргі уақытта ақша ау-
дарымдары үшін айлық шек 30,000 дол-
ларды құрайды. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Ре-
сей, Өзбекстан жəне басқа да Еуразия ел-
дерінің президенттері Ыстамбұлда 44 адам 
(36 полиция қызметкері жəне 8 бейбіт тұр-
ғын) қайтыс болып, 155 адам жарақат ал-
ған лаңкестік оқиғадан кейін Түркия Рес-
публикасының президенті Режеп Тайып 
Ердоғанға жəне бүкіл түрік халқына көңіл 
айту жеделхатын жолдады. Ыстамбұлдағы 
Бешикташ «Водафон-Аренада» екі жары-
лыстан кейін Түркияда бір күндік аза тұту 
күні жарияланды. 

x Еуропалық комиссияның мəліметі бойын-
ша, Қазақстанда авиациялық қауіпсіздік 
шарттары назарға алына отырып елдегі 
барлық əуе жолдары Еуропалық Одақтың 
Əуе қауіпсіздігі тізімінен шығарылды. Қа-
зіргі таңда тізімде ЕО-ға ұшуға тыйым са-
лынған 18 мемлекеттен жалпы 193 əуе жо-
лы орын алған. 

x Ресейдің ғарыш агенттігі Ұшуларды бас-
қару орталығы шамамен 5,400 кг зымыран 
отыны, азық-түлік, су жəне жаңа ғарыш 
кемесін тасыған «Прогресс МС-04» жүк 
кемесі Қазақстаннан ұшырылғаннан кейін 
көп ұзамай атмосфералық қабатта жарыл-
ды деп мəлімдеді. Жарылуға байланысты 
жүк тасымалдаушының «Союз» үдеткіші-
нің үшінші сатысында мəселенің туында-
ғанына қатысты дəлелдер бар. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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