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ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЫРТҚЫ САЯСАТЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
ТАСЫМАЛЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ
Әлем келешекте тапшылығын шеккелі отырған энергия кӛздерінің орасан зор қоры,
Еліміздің жер асты қойнауы байлығында жеткілікті дәрежеде мол. Соның ішінде, локалдық және
аймақтық деңгейдегі жанжалдарға себеп болып отырған мұнай және газ саласының орнын ерекше
атап ӛткен жӛн. Қазақстанның тәуелсіздіктен кейінгі жылдардағы жүргізіп келе жатқан
кӛпвекторлы сыртқы саясатының бір бағыты, қолдағы бар мұнай-газ құбырларын пайдалана
отырып, тасымалдың жаңа балама желілерін қалыптастыру дегенге келіп саяды.
Президент Н.Назарбаев «тәуелсіз экспорт арналары кӛп болғанда ғана біз кӛршіміздің біріне
тәуелді болудан және келесі тұтынушыға баға жӛнінен кіріптар болудан құтыламыз» деп
«Қазақстан-2030» даму стратегиясында атап ӛткен болатын. Мәселен, «2006-2012 жылдардағы
теңіз транспортының дамуы» «Қазақстан-2030» ұзақ мерзімді даму стратегиясының дәйекті түрде
жүзеге асырылуы болса, «Қазақстан Республикасының транспорттық стратегиясы» Отандық теңіз
транспортының бәсекелестік қабілеттілігі мен дамуы мәселесін қамтамасыз етеді. Яғни сайып
келгенде, кӛлік-коммуникация әлеуеті дегеніміз – бұл мемлекеттің саяси, экономикалық және
әлеуметтік қауіпсіздігі екендігін нық сеніммен айта аламыз.
Экономиканың қантамыры саналған кӛлік жүйесінің қалыптасуы және инфрақұрылым
кӛздерінің дұрыс ұйымдастырылуы ішкі нарықтың кеңеюіне және сыртқы сауда айналымының
тереңдеуіне бірден бір себеп. Әсіресе, Қазақстанның жаңа кӛлік жүйелерін қалыптастырушы
мемлекеттерге географиялық тұрғыдан кӛршілес орналасуы, Еуразия континентіндегі сауда және
транзиттік байланыстардың қалыптасуында байланыстырушы қызметін атқару мүмкіндігін береді.
Қазіргі кездегі Еуразия континентіндегі кең таралған басты халықаралық желілер ретінде
тӛмендегі бағыттарды айта аламыз:
 Транс Сібір бас желісі – Тынық мұхитындағы Ресей Федерациясы порттарынан Ресей,
Беларусия, Украина арқылы Батыс Еуропаға;
 Еуразия бас желісі – Оңтүстік-Шығыс Азиядан Қытай және Қазақстан арқылы Ресей,
Беларусия, Украина топырақтарын баса ӛтіп Батыс Еуропаға;
 Транс Азия бас желісі – Оңтүстік-Шығыс Азиядан Қытай, Қазақстан, Ӛзбекстан,
Түрікменстан, Иран және Түркия арқылы Жерорта теңізі жағалауларына;
 Таяу Шығыс-Сібір, Транс Сібір және Еуразия бас желілерін байланыстырады;
 TRACECA – Еуропа-Кавказ-Азия (Каспий және Қара теңіздерінен кеме арқылы ӛту);
 Солтүстік-Оңтүстік – Солтүстік Еуропадан Кавказ немесе Каспий арқылы Иран, Түркия
топырақтарымен Үнді мұхиты жағалауларына.
Бұл арада, Мемлекет басшысы, үстіміздегі жылдың 22-23 тамызында Бішкекте ӛткен Түркі
тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің екінші саммитінде «Орталық Азия ежелден
Шығыс пен Батысты, Еуропа мен Азияны жалғайтын кӛпір саналып келгендігін» атап ӛте келе
«Бұл – құрлықтар мен құндылықтардың тоғысқан жері. Біз ӛзімізді бүкіл дүние жүзіне танытқан
Ұлы Жібек Жолын қайта жаңғыртуымыз керек. Ол үшін әлемнің басқа аймақтарымен жақындата
түсетін жаңа магистральдар салу қажет. Еуропаны Тынық мұхитпен біздің аймақ арқылы
жалғайтын жаңа теңіз, теміржол, автомобиль жолдарының құрылысы ерекше маңызды.
Қазақстанда «Қорғас» халықаралық шекаралық ынтымақтастығы орталығы құрылды. «Ақтау»
теңіз портын кеңейту жобасы мен Ақтӛбеде логистикалық орталықтың құрылысы іске асуда.
Бұлар Қазақстанның Каспий ӛңіріне, Ресейге, одан әрі Еуропаға жол ашатын батыстағы қақпасы
болады. 2015 жылы Қазақстан арқылы ӛтетін «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автокӛлік дәлізі
ашылады. Біздің басты міндетіміз – батыстан шығысқа ғана емес, сондай-ақ солтүстіктен
оңтүстікке қарай жүретін кӛлік жолын да қамтамасыз ету», - деген болатын.
Сонымен қатар, Еуразияның энергетикалық тұрақтылығының гаранты ретінде Қазақстанның
халықаралық беделі ӛсуде. Үкімет басшысы К.Мәсімов жыл сайынғы Астанада дәстүрлі ӛткізіліп
келе жатқан Үшінші Еуразиялық энергетикалық форумының ашылу салтанатында сӛйлеген
сӛзінде «Қазақстан бұдан кейін де энергетикалық экспорты стратегиясын әртараптандырады,
мемлекет бұл бағыттардың қауіпсіздігіне маңыз бере отырып, кӛпвекторлы саясатын
жалғастыратын болады. Біздің ел бұрынғыдай, Еуразиядағы барлық ірі құбыр желісі жобаларына
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қатысады, соның ішінде Каспий құбыр консорциумы, «Баку-Тбилиси-Джейхан», «ҚазақстанҚытай», «Бургас-Александруполис» және Каспий газ құбыры» дей отырып, Үкімет басшысы
Қазақстан құбыр желісі стратегиясының географиясын кӛрсетіп берген болатын.
Қазіргі таңда, кӛріп отырғанымыздай Қазақстан мұнай-газын ашық теңіздерге және әлемдік
отын кӛздерін тұтынушылар нарығына шығарудың тӛрт айқын бағыты бар. Олар сәйкесінше
батыс, шығыс, солтүстік және оңтүстік бағыттар, немесе:
1. Каспий теңізінің солтүстігінен Ресей арқылы Еуропа Одағы мен Атлант мұхитына;
2. Каспий теңізінің батысынан Әзербайжан және Түркия арқылы Жерорта теңізіне;
3. Шығыс бағыты Қытай арқылы Тынық мұхитына;
4. Каспий теңізінің оңтүстігінен Иран арқылы Үнді мұхитына.
Әрине, әр бағыт ӛз ішінде сан тарамлы желілерге ажыратылғанмен, түпкі бару бекеттері бір
болғандықтан, аталмыш тӛрт топқа бӛліп қарастырғанды жӛн деп санаймыз.

Осы стратегиялық жоба аясында ағымдағы онжылдықта үш жаңа экспорттық: Қара теңізге
құбыр консорциумы, Атырау-Кеңқияқ-Атасу-Алашанькоудан Қытайға дейінгі мұнай құбыры,
Орта Азия мен Шығыс Азияны байланыстыратын, мұнайлы Атырау-Самара және газды САЦ
магистральдарын ӛткізуге қабілетті, кеңейтілген Азиялық газ құбырлары жасақталды.
Нәтижесінде, соңғы он жылда еліміздің мұнай және газ экспорттау кӛлемі екі есе ӛсті. Қазақстан
негізінен батыс елдерін біріктіретін Еуропа экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
елдерінің рыногына, Еуразияның негізгі бӛлігін құрайтын Шанхай Ынтымақтастығы Ұйымы
мемлекеттері отын жүйесінің басты ойыншысына айналды.
Мұнай экспортының нақты және болжамдық көрсеткіштері
Бағыт
1991ж.
2011ж.
(нақты)
(күтілген)
28,0
КТК
7,4
15,0
Атырау-Самара
4,9
9,0
Порт Актау
11,0
Қазақстан-Қытай
1,6
Орынбор
газ
өңдеу зауыты
0,7
7,4
Темір
жол
бойымен
13,0
72,0
Барлығы:
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2020ж.
(болжам)
52,0
15,0
12,0
20,0
11,0
110,0

Қазақстан сыртқы саясатын жүргізу барысында, ашық теңізге шығу мүмкіндігі жоқ ішкі
құрлық мемлекеті болуы, қосымша міндеттер алуға итермелейді. Себебі, мемлекет мұнай және газ
саясатын жүргізу барысында транзит мемлекеттердің де мүдделерін есепке алуға мәжбүр. Мұнай
және газ тасымалының ӛзге де балама жолдарын іздеген Қазақстанның сыртқы саясатта
кӛпвекторлылықты ұстануының бірден бір себебі де осында жатқан болуы керек.
Әдебиеттер
1. Н.Назарбаев, «Қазақстан-2030: Барлық қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі
және әл-ауқатының артуы: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы». Алматы, «Білім»,
1998, 62 б.
2. Приветственное обращение к участникам Форума Премьер-министра РК К.Масимова,
«Kazenergy», №7(22) Сентябрь 2008, 20 с.
3. «20 лет развития энергетического сектора Республики Казахстан. Достижения. Проблемы.
Перспективы». Выступление Министра нефти и газа Мынбаева С.М. на VI Евразийском
энергетическом форуме, 4-5 октября 2011г.
4. Т.Құлыбаев, «Қазақстанның дамуы ӛкімет, қоғам және бизнес мүмкіндіктерін біріктіруді
талап етеді», http://news.nur.kz/209570.html

3

