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Пы тан не 
на 10 трыльёнаў 
долараў

Кры ху «на ві га цыі». Кас пій — гі-

ганц кі ва да ём, які мож на за ліч ваць 

як да азёр (па коль кі бяс сцё ка вы), 

так і да мо раў (з-за вель мі вя лі кіх 

па ме раў). Яго пра цяг ласць з поў на-

чы на поў дзень скла дае пры клад-

на 1200 км, шы ры ня з за ха ду на 

ўсход — ад 195 да 435 км.

Даў жы ня бе ра га вой лі ніі ацэнь-

ва ец ца пры клад на ў 6500—6700 км, 

з аст ра ва мі — да 7000 км. Пло шча 

скла дае пры клад на 371 ты сячу 

кв. км, мак сі маль ная глы бі ня — 

1025 м. У Кас пій скае мо ра ўпа дае 

звыш 130 рэк, з іх най больш буй-

ныя — Вол га, Урал, Це рак. Пры-

род ныя рэ сур сы мо ра ўклю ча юць 

звыш 500 ві даў рас лін і 854 — рыб, 

з іх ка ля 30 ма юць пра мыс ло вае 

зна чэн не: бя лу га, сяў ру га, сцер-

лядзь, су дак, асетр. З Кас пія ў 

су свет ную акі ян скую аква то рыю 

суд ны трап ля юць праз Азоў скае 

мо ра — з да па мо гай Вол га-Да-

нско га ка на ла. На бе ра га вой лі ніі 

Кас пія раз ме шча ны пяць дзяр жаў: 

на паў ноч ным за ха дзе і за ха дзе — 

Ра сія (Аст ра хан ская воб ласць, Да-

ге стан і Кал мы кія; пра цяг ласць бе-

ра га вой лі ніі 695 км), на ўсхо дзе і 

паў ноч ным ус хо дзе — Ка зах стан 

(2320 км); на паў днё вым ус хо дзе — 

Турк ме нія (1200 км), на паў днё вым 

за ха дзе — Азер бай джан (955 км); 

на поўд ні — Іран (724 км).

Най буй ней шыя наф та га за выя 

ра до ві шчы рэ гі ё на рас пра цоў-

ва юц ца з удзе лам між на род ных 

транс на цы я наль ных кан сор цы у маў 

і за меж ных кам па ній з ЗША, Іта ліі, 

Фран цыі, Ні дэр лан даў і Вя лі ка бры-

та ніі. На ба га тым вуг ле ва да ро да-

мі шэль фе Кас пія, па са мых пры-

бліз ных пры кід ках аме ры кан скай 
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змя шча ец ца да 6,5 міль яр да тон 

да ка за ных за па саў наф ты і га зу ў 

наф та вым эк ві ва лен це і ў не каль кі 

ра зоў больш — пра гноз ных. Больш 

за па саў вуг ле ва да ро даў на пла не-

це скан цэнт ра ва на толь кі ў Пер-

сід скім за лі ве. Па вод ле ацэ нак 

экс пер таў, рэ сурс Кас пія — гэ та 

19 пра цэн таў су свет ных за па саў 

наф ты, 45 пра цэн таў — га зу, а 

яшчэ 90 пра цэн таў — асят ро вых, а 

зна чыць, каш тоў на га экс парт на га 

та ва ру — ік ры. Усё ра зам, па вод ле 

роз ных ацэ нак, — 8—10 трыль ё наў 

до ла раў.

Ка лі па роў ну 
не спра вяд лі ва

Праб ле ма ста ту су Кас пій ска-

га мо ра ўпер шы ню паў ста ла пас-

ля Пер сід ска га па хо ду Пят ра І у 

1722—1723 га дах. Ра сій ска-пер сід-

скія да га во ры та го ча су да ва лі Ра-

сіі вы ключ нае пра ва мець ва ен ны 

флот на Кас пій скім мо ры на веч-

ныя ча сы, а Пер сіі да зва ля лі мець 

толь кі ганд лё вы флот.

Са вец кая Ра сія ад мо ві ла ся ад 

ма на поль ных пра воў на Кас пій, 

і бес тэр мі но выя са вец ка-іран скія 

да га во ры 1921, 1935 і 1940 га доў 

за ма ца ва лі су мес ныя і роў ныя 

пра вы дзвюх су меж ных дзяр-

жаў — СССР і Іра на. Пры чым 

у ме жах да дзе ся ці мар скіх міль 

ад свай го ўзбя рэж жа кож ная з 

краін ме ла вы ключ нае пра ва ка-

ры стан ня гэ тай пра сто рай. Ра сія 

як пра ва пе ра ем ні ца СССР і Іран як 

пра ва пе ра ем нік Пер сіі ў прын цы пе 

маг лі б да лей ка рыс тац ца Кас пі ем 

па ўза ем най зго дзе.

Але пас ля рас па ду СССР 

у 1991 го дзе на кар це з’я ві лі ся яшчэ 

дзяр жа вы, якія ма юць бе ра га вую 

лі нію на Кас пій скім мо ры: Азер-

бай джан, Турк ме нія і Ка зах стан. 

І паў стаў ту пік, па коль кі пры няць 

кан вен цыю аб пра ва вым ста ту се 

мож на толь кі кан сэн су сам, са зго ды 

ўсіх за ці каў ле ных ба коў. А яго да-

сяг нуць не ўда ло ся. Раз ме шча нае 

на сты ку Еў ро пы і Азіі, Кас пій скае 

мо ра мно гія га ды не ме ла дак лад-

ных тэ ры та ры яль ных ме жаў.

Тэ ге ран пра па на ваў пе ра тва-

рыць Кас пій у «кан да мі ні ум», гэ та 

зна чыць ва ло даць мо рам, у тым лі ку 

яго не тра мі, ра зам. Рас па ра джац ца 

агуль най част кай па ві нен быў ка лек-

тыў ны ор ган, які вы да ваў бы лі цэн зіі 

наф та зда бы ва ю чым і ры ба лоў ным 

кам па ні ям. Ба ку быў не су праць 

та го, каб па дзя ліць Кас пій на пяць 

роў ных на цы я наль ных до лей — па 

20 пра цэн таў кож най з пя ці дзяр жаў. 

Ра сія ж вы сту пі ла су праць па дзе лу 

мо ра на сек та ры. У 2002 го дзе на 

са мі це пры кас пій скіх дзяр жаў Ра-

сій ская Фе дэ ра цыя пра па на ва ла 

ін шы спо саб дэ лі мі та цыі — па дзе-

лу і вы зна чэн ня ме жаў Кас пій ска га 

мо ра — па фор му ле «ма ды фі ка ва-

най ся рэ дзін най лі ніі» (лі нія, кож ная 

кроп ка якой зна хо дзіц ца на роў ным 

ад да лен ні ад ад па вед ных най блі-

жэй шых кро пак на ўзбя рэж жах гэ-

тых дзяр жаў). Па вод ле гэ та га прын-

цы пу, вод ная па верх ня за ста ец ца 

агуль най для суд на ход ства, а дно 

Кас пія дзе ліц ца з да па мо гай ся рэ-

дзін ных лі ній.

У гэ тым вы пад ку Ра сіі на ле жа-

ла б 20 пра цэн таў дна, Ка зах ста-

ну — 29,5, Азер бай джа ну — 21, 

Турк ме ні ста ну — 17. Іран атры маў 

бы менш за ўсіх — 12,5 пра цэн-

та. Вя до ма, Тэ ге ран не па га дзіў-

ся. Аста на і Ба ку, якія атры ма лі б 

больш за ўсіх, па га дзі лі ся. Ашха-

бад так са ма быў су праць, Турк-

ме нія за ўва жа ла, што дэ лі мі та цыя 

Кас пій ска га мо ра па він на ажыц-

цяў ляц ца без улі ку паў вост ра ва 

Апшэ рон і вост ра ва Жы лы, якія 

з’яў ля юц ца «асаб лі вы мі аб ста ві на-

мі» па між на род ным мар скім пра-

ве і, ад па вед на, не па він ны пры-

мац ца пад ува гу пры пра вя дзен ні 

ся рэ дзін най лі ніі або дзя лен ні мо-

ра на на цы я наль ныя сек та ры па 

20 пра цэн таў кож на му.

Кож ная з пры кас пій скіх дзяр жаў 

да гэ туль без праб лем рас пра цоў-

ва ла ра до ві шчы, пры на леж насць 

якіх пры кож ным дзя лен ні Кас пія не 

вы клі ка ла су мнен няў. Ад нак перс-

пек тыў ныя бло кі на пры меж ных 

пля цоў ках шэль фа вы клі ка лі бяз лі-

тас ныя спрэч кі, і спра ва да хо дзі ла 

да браз ган ня збро яй. Раз горт ваў ся 

пра цяг лы кан флікт Іра на з ад ным з 

га лоў ных атры маль ні каў са вец кай 

кас пій скай спад чы ны — Азер бай-

джа нам. Асаб лі ва ён аб васт рыў ся ў 

2011 го дзе пас ля ад крыц ця ра до ві-

шча Сар дар Джан гал, на які за яві лі 

свае афі цый ныя прэ тэн зіі і Тэ ге ран, 

і Ба ку. Іран цы знай шлі са юз ні ка ў 

асо бе Турк ме ніі, якая так са ма ж ме-

ла ня вы ра ша ную спрэч ку па ра до ві-

шчах з Азер бай джа нам. У вы ні ку да 

апош ня га ча су сі ту а цыя вы гля да ла 

ту пі ко вай. Іран не ха цеў іс ці на са-

ступ кі. Ка рыс та ю чы ся ня вы зна ча-

нас цю пра ва во га пы тан ня аб ста-

ту се аква то рыі, афі цый ны Тэ ге ран 

лі чыў за леп шае асвой ваць той жа 

спрэч ны Сар дар Джан гал са ма стой-

на, ста вя чы свай го су се да, на яго 

не за да валь нен не, пе рад фак там.

Та ды ў ба коў быў ар гу мент: 

ста тус Кас пія не вы зна ча ны, та му 

спрэч ныя пы тан ні па він ны раз вяз-

ваць усе пяць дзяр жаў. За раз гэ-

та спра ва су се дзяў. «Па вы шэн не 

прад ка заль нас ці і зні жэн не роз-

ных ры зык у ад ным з най важ ней-

шых ра ё наў Еў ра зіі вы гад нае ўсім 

нам, — за ўва жыў статс-сак ра тар, 

на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў 

Ра сіі Ры гор Ка ра сін у ін тэр в’ю га зе-

це «Коммерсантъ». — Мы ж су се-

дзі і хо чам жыць мір на і друж на».

Сі ту а цыя не ча ка на змя ні ла ся, 

ка лі сё ле та ў маі ЗША вый шлі з 

ядзер най здзел кі з Іра нам. У гэ-

тых умо вах Тэ ге ран па га дзіў ся з 

пра па но вай Ра сіі па так зва най 

ся рэ дзін най лі ніі. Пры пад пі сан ні 

па гад нен ня прэ зі дэнт Іс лам скай 

Рэс пуб лі кі Ха сан Роў ха ні ўсё ж зра-

біў ага вор ку з на го ды па дзе лу дна 

пра тое, што да гэ тай тэ мы прый-

дзец ца вяр нуц ца. Але ця пер гэ та 

не ада б’ец ца на дзей нас ці ін шых 

пры кас пій скіх кра ін.

Аст ра вы 
і тру ба пра во ды

Як рас тлу ма чыў Ры гор Ка ра сін, 

Кас пій не бу дзе лі чыц ца ні мо рам, 

ні во зе рам. Па вод ле яго слоў, 

у гэ та га ва да ёма бу дзе асаб лі вы 

пра ва вы ста тус. «Гэ та тлу ма чыц-

ца на бо рам спе цы фіч ных геа гра-

фіч ных, гід ра ла гіч ных і ін шых ха-

рак та рыс тык. Кас пій уяў ляе са бой 

унут ры кан ты нен таль ны ва да ём, 

які не мае пра мой су вя зі з Су свет-

ным акі я нам, а та му не мо жа раз-

гля дац ца ў якас ці мо ра, — ад зна-

чыў дып ла мат. — Але ад на ча со ва 

ў сі лу сва іх па ме раў, скла ду ва ды 

і асаб лі вас цяў дна Кас пій не мо жа 

лі чыц ца і во зе рам. У гэ тай су вя зі 

да яго не пры мя няль ныя як па ла-

жэн ні Кан вен цыі ААН па мар скім 

пра ве 1982 го да, так і прын цы пы, 

якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў да чы-

нен ні да транс гра ніч ных азёр: на 

сек та ры раз мя жоў ва ец ца толь кі 

яго дно, су ве рэ ні тэт у да чы нен ні 

да вод най тоў шчы ўста наў лі ва-

ец ца на пад ста ве ін шых прын цы-

паў».

Згод на з кан вен цы яй, аква-

то рыя Кас пія дзе ліц ца на ўнут-

ра ныя і тэ ры та ры яль ныя во ды, 

ры ба лоў ныя зо ны і агуль ную вод-

ную пра сто ру. Тэ ры та ры яль ныя 

во ды — гэ та 15 мар скіх міль для 

кож най кра і ны. Іх знеш няя мя жа, 

згод на з кан вен цы яй, на бы вае ста-

тус дзяр жаў най. Да іх пры мы кае 

10-міль ная ры ба лоў ная зо на, у 

якой кож ная кра і на ва ло дае вы-

ключ ным пра вам на про мы сел. 

Агуль ная вод ная пра сто ра за хоў-

ва ец ца за ме жа мі ры ба лоў ных зон, 

па-за якіх бу дзе дзей ні чаць сва бо-

да ма ра плаў ства для суд наў пад 

сця га мі пры бя рэж ных кра ін.

Та кім чы нам, боль шая част ка 

аква то рыі і бія рэ сур саў Кас пія за-

ста ец ца ў агуль ным ка ры стан ні. 

Суд на ход ства, ры ба лоў ства, на-

ву ко выя да сле да ван ні і пра клад ка 

ма гіст раль ных тру ба пра во даў пра-

вод зяц ца па ўзгод не ных пра ві лах. 

У аба вяз ко вым па рад ку ўліч ва ец ца 

эка ла гіч ны фак тар пры рэа лі за цыі 

маш таб ных мар скіх пра ек таў. За-

ба ра ня ец ца дзей насць, якая на но-

сіць шко ду бія ла гіч най раз на стай-

нас ці. Дно і не тры бу дуць па дзе-

ле ны кра і на мі па між са бой пас ля 

за клю чэн ня двух ба ко вых па гад-

нен няў. У кра ін «кас пій скай пя цёр-

кі» ёсць пра ва бу да ваць штуч ныя 

аст ра вы і рэ гу ля ваць іх ства рэн не 

і вы ка ры стан не. Іх зо ны бяс пе кі не 

бу дуць рас па сці рац ца больш чым 

на 500 мет раў.

У пры ня тай «кан сты ту цыі Кас-

пія» дак лад на вы з нача на, што 

кра і ны мо гуць пра клад ваць па дне 

ва да ёма тру ба пра во ды, пры чым 

для гэ та га па тра бу ец ца ўзгад-

нен не толь кі та го бо ку, праз сек-

тар яко га ён прой дзе. Су се дзям 

толь кі не аб ход на па ве да міць аб 

марш ру тах пра клад кі тру ба пра-

во да. Та кім чы нам, фар маль на 

гэ та ад чы няе дзве ры для бу даў-

ніц тва Транс кас пій ска га га за пра-

во да з Турк ме ніі ў Азер бай джан. 

Па доб ны пра ект аб мяр коў ва ец-

ца з ся рэ дзі ны 1990-х га доў, яго 

сут насць у тым, каб, злу чыў шы 

га за транс парт ныя сіс тэ мы гэ тых 

кра ін, па стаў ляць турк мен скі газ 

тран зі там праз Гру зію і Тур цыю 

ў Еў ро пу. Гэ ты план заў сё ды ка-

рыс таў ся ак тыў най пад трым кай 

ЗША і Еў ра ка мі сіі, па коль кі да ваў 

Ста ро му Све ту рэ аль ную аль тэр-

на ты ву ра сій ска му га зу дзя ку ю-

чы до сту пу да знач ных турк мен-

скіх рэ сур саў (чац вёр тае мес ца 

ў све це па за па сах «бла кі та на га 

па лі ва»). Га лоў най пе ра шко дай 

для пра ек та заў сё ды лі чыў ся 

не ўрэ гу ля ва ны ста тус Кас пія. З 

пры няц цем кан вен цыі гэ та пе ра-

шко да фар маль на зні кае. Праў да, 

згод на з гэ тым да ку мен там, кра-

і ны «пя цёр кі» фак тыч на мо гуць 

за бла ка ваць бу даў ніц тва лю бо-

га тру ба пра во да, пра кла дзе на га 

праз аква то рыю Кас пія.

Ход фла ты ліі
«Важ на, што кан вен цыя дак-

лад на рэг ла мен туе пы тан ні не аб-

ход ных раз ме жа ван няў, рэ жы маў 

суд на ход ства і ры ба лоў ства, фік-

суе прын цы пы ва ен на-па лі тыч на-

га ўза е ма дзе ян ня кра ін-удзель ніц, 

га ран туе вы ка ры стан не Кас пія 

вы ключ на ў мір ных мэ тах і не пры-

сут насць на мо ры ўзбро е ных сіл 

па за рэ гі я наль ных дзяр жаў», — 

пад крэс ліў Ула дзі мір Пу цін.

Ця пер Кас пій дэ-юрэ пе ра тва-

ра ец ца ў ва да ём для ўнут ра на га 

ка ры стан ня, дзе чу жым з’яў ляц ца 

бу дзе як мі ні мум скла да ней. Як за-

ўва жыў экс перт у га лі не энер ге ты кі 

і між на род най бяс пе кі Вы шэй шай 

шко лы эка но мі кі Аляк сандр Сі ма-

наў, рэ сурс ны па тэн цы ял Кас пія 

з’яў ля ец ца знач ным фак та рам 

гла баль най бяс пе кі. За раз пры-

кас пій скія дзяр жа вы аба вя зу юц ца 

не да ваць сваю тэ ры то рыю ка му-

не будзь «для здзяйс нен ня агрэ сіі і 

ін шых ва ен ных дзе ян няў су праць 

лю бо га з ба коў». Са мі ж яны ма юць 

на мер за бяс печ ваць «ста біль ны 

ба ланс уз бра ен няў» і «ажыц цяў-

ляць ва ен нае бу даў ніц тва ў ме жах 

ра зум най да стат ко вас ці з улі кам 

ін та рэ саў усіх ба коў».

Ак тыў на раз горт ва юць сваю ва-

ен ную пры сут насць на Кас піі Ра сія 

і Іран. У пры ват нас ці, у кра са ві ку 

мі ністр аба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі Сяр гей Шай гу за явіў аб пла нах 

па пе рад ыс ла ка цыі га лоў най ба-

зы кас пій скай фла ты ліі (з ка раб-

лёў якой ад быў ся за пуск кры ла тых 

ра кет комп лек су «Ка лібр» па цэ лях 

у Сі рыі) з Аст ра ха ні ў Кас пійск. Як 

па ве дам ляў «Коммерсантъ», гэ тае 

ра шэн не пра дык та ва на жа дан нем 

«па вы сіць ма біль насць асноў ных 

сіл аб’ яд нан ня»: вай скоў цы па лі-

чы лі, што ка раб лі фла ты ліі ма юць 

за над та пра цяг лы вы хад з Аст-

ра ха ні. Як ча ка ец ца, но вая ба за 

ў Кас пій ску пач не паў на вар тас на 

функ цы я на ваць ужо ў кан цы гэ та-

га го да.

«Уво гу ле ка жу чы, пры ня тая кан-

вен цыя — асноў ны да ку мент, які 

рэ гу люе боль шасць усіх пы тан няў, 

якія ёсць у Кас пій скім ба сей не, — 

рас тлу ма чыў vz.ru ды рэк тар ра сій-

ска га Цэнт ра вы ву чэн ня су час на га 

Іра на Ра джаб Са фа раў. — Гэ та га 

цал кам да стат ко ва, каб па чаць 

рас пра цоў ку ра до ві шчаў, пры цяг-

нуць ін вес ты цыі і ары ен та ваць эка-

но мі ку на рэ сур сы Кас пія».

За хар БУ РАК.

ВО ЗЕ РА&МО РА
На вош та Кас пію асаб лі вы ста тус?

У кан цы мі ну ла га тыд ня ў ка зах скім 

го ра дзе-пор це Ак тау ад бы ла ся на са мрэч 

гіс та рыч ная па дзея. Тут прай шоў юбі лей ны — 

пя ты — Кас пій скі фо рум. Ме ра пры ем ства 

за вяр шы ла ся за цвяр джэн нем кан вен цыі аб 

пра ва вым ста ту се Кас пій ска га мо ра (якую 

ўжо ахрыс ці лі «кан сты ту цы яй Кас пія») — 

зна ка ва га для рэ гі ё на да ку мен та, пра ца 

над якім вя ла ся з 1996 го да. Под пі сы пад 

кан вен цы яй на ўра чыс тай цы ры мо ніі 

па ста ві лі пяць прэ зі дэн таў: Азер бай джа на — 

Іль хам Алі еў, Іра на — Ха сан Роў ха ні, 

Ка зах ста на — Нур сул тан На за рба еў, Ра сіі — 

Ула дзі мір Пу цін і Турк ме ніі — Гур бан гу лы 

Бер ды му ха ме даў. Та кім чы нам, кра і ны 

«кас пій скай пя цёр кі» пас ля амаль трох 

дзе ся ці год дзяў раз ла ду вы ра шы лі спы ніць 

спрэч кі пра ста тус най буй ней ша га ў све це 

за мкнё на га ва да ёма. У вы ні ку да мо ві лі ся 

фак тыч на лі чыць дно мо рам, а тоў шчу 

ва ды — во зе рам. На вош та Кас пію та кі 

муд ра ге ліс ты ста тус?


