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ӨЗБЕКСТАННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ: 2015 ЖЫЛҒЫ ҚОРЫТЫН- 
ДЫЛАРЫ ЖƏНЕ АЛДАҒЫ КЕЗЕҢГЕ ҚАТЫСТЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 
Əлемдік қаржы дағдарысының Өзбек-
стан экономикасына теріс əсер етуіне 
қарамастан, 2015 жылы болған өзгері-
стер іргелі құрылымдық реформалар-
ды қамтамасыз ету, жеке меншік жəне 
шағын бизнес мүдделерін қорғау сия-
қты басымдықтары бар дəйекті эконо- 
микалық бағдарламаның жүзеге асыр- 
ылуына байланысты Өзбекстан елінің 
экономикалық өсу қарқынына əрі мак- 
роэкономикалық тұрақтылық деңгей-
іне жете алғанын көрсетеді.  
Дүниежүзілік экономикалық форумн- 
ың рейтингі бойынша, 2014-2015 жы- 
лдар кезеңіне арналған даму нəтиже-
лері жəне 2016-2017 жылдар кезеңіне 
арналған болжамдар негізінде Өзбек-
стан əлемде экономикасы қарқынды 
дамып келе жатқан алғашқы бес мем-
лекет тізіміне кіре білді. Мысалы, 20- 
15 жылдың соңында елдің жалпы ішкі 
өнімі (ЖІӨ) жəне өнеркəсіптік өндірі-
сі 8%-ға артып, ауыл шаруашылығы 
өндірісі жəне құрылыс жұмыстары ти-
ісінше шамамен 7% жəне 18%-ға өсті. 
Жылдық мемлекеттік бюджет ЖІӨ-
нің 0,1%-ына профицитпен орындал-
ды. Инфляция қарқыны болжамдық 
параметрлердің шеңберінде қалып 5,6 
%-ды құрады. Өзбекстан сыртқы сау-
да балансында профицитке қол жет-
кізді. Мемлекеттік қарыз деңгейі 2015 
жылы ЖІӨ-нің 18,5%-ынан асқан жоқ. 
Дүниежүзілік Банктің (ДБ) есебіне сə-
йкес, Өзбекстан қазіргі уақытта 2015 
жылы бизнес ортаны жақсартуда үздік 
нəтижелерге қол жеткізебілген əлем-
дегі алғашқы он елдің қатарында. Дү-
ниежүзілік банк тарапынан дайындал-
ған «Doing Business» рейтингі бойын- 
ша, Өзбекстан рейтингте 103-ші орын- 
нан 87-ші орынға шыға алды. Соным- 
ен қатар «Несие алу» көрсеткішіне сə- 
йкес, соңғы үш жылда Өзбекстанның 
рейтингі 154-ші орыннан 42-ші орын-
ға дейін көтерілді. Өткен жылы ғана 
елдің рейтингі 63 орынға жоғарыла-
ды. 
Экономикада мемлекеттің рөлін азай-
туға қатысты қабылданған шараларға 
байланысты шағын бизнестердің ЖІ- 
Ө-дегі үлесі 2000 жылы 31%-дан 2015 

жылы 56,7%-ға дейін өсті. 2015 жылы 
өнеркəсіптік өнімдердің 33%-дан аст- 
амы жəне ауыл шаруашылығы өнім-
дерінің 98%-дан астамы шағын жəне 
орта кəсіпорындар тарапынан өндірі- 
лді. Жалпы жұмыспен қамтудың 77%-
дан астамы шағын жəне орта кəсіпор- 
ындарды құрайды. 
Қызмет көрсету саласында да динами- 
калық дамуды көруге болады. Мыса-
лы 2015 жылы ақылы қызметтер көл- 
емі жəне бөлшек сауда айналымы тиі-
сінше 10,8%-ға жəне 15%-ға өсті. Қы-
змет көрсету саласының ЖІӨ-дегі үл- 
есі 2010 жылы 49% болса, 2015 жылы 
54,5%-ға жетті. Банк жүйесі одан əрі 
күшейе түсті. 2015 жылы банк жүйе- 
сінде жиынтық активтердің үлесі 2014 
жылмен салыстырғанда 23,3%-ға өсіп, 
7,8 трлн. сомға жетті. 
2015 жылы құрылымдық өзгерістер,  
жаңғырту жұмыстары, сондай-ақ қазі-
ргі заманғы инфрақұрылымды қалып-
тастыру шаралары мен инвестициял- 
ық жобалардың белсенді түрде қабыл- 
дануы инвестициялардың 15,8 млрд. 
долларға артуын қамтамасыз етті. Бұл 
көрсеткіш 2014 жылмен салыстырған-
да 9,5%-ға артық. Шетелдік инвести-
циялардың жалпы инвестициялар іш- 
індегі үлесі 21% (3,3 млрд. доллардан 
астам) болды жəне бұл шетелдік ин-
вестициялардың 73%-ын тікелей ше-
телдік инвестициялар құрады. Инвес-
тициялардың 67,1%-дан астамы өнер-
кəсіп секторын дамытуға қажетті сал- 
аларға жасалды. Нəтижесінде, жалпы 
құны 7,4 миллиард долларды құрай-
тын 158 ірі өндірістік объект пайдала-
нуға берілді. Сонымен қатар 2015 жы- 
лы ауылшаруашылығы секторында т-
үбегейлі құрылымдық өзгерістер жү-
зеге асырылды. 7,5 млн. тоннадан аст- 
ам астық жəне 3,35 млн. тоннадан ас-
там мақта жиналды. 
Статистикалық мəліметтерге қарасақ, 
жан басына шаққандағы нақты табыс 
9,6%-ға артты жəне 2014 жылы 5536 
доллардан 2015 жылы 6068 долларға 
өсті. Кəсіпкерлік қызметтен түсетін 
табыс үлесінің 2010 жылы 47,1%-ды 

құрап, 2015 жылы %52-ға дейін өске-
нін атап өткен жөн. 
Өзбекстан 2030 жылға қарай елдің на- 
қты ЖІӨ-н кем дегенде екі есе артты-
руды жоспарлап отыр. Осы мақсатқа 
жету үшін орташа жылдық өсу қарқ- 
ыны 4,8%-дан кем болмауы тиіс. Со-
нымен қатар, 2015 жылы 33,5% болғ- 
ан өнеркəсіп секторының ЖІӨ ішінде-
гі үлесін 2030 жылға қарай 40%-ға өс- 
іру жəне ауыл шаруашылығы сектор- 
ының үлесін 2015 жылғы 16,6%-дан 
2030 жылға қарай 10,8%-ға дейін тө-
мендету мақсаты көзделген. Сондай-
ақ Өзбекстанның мақта өндірісін 3,35 
млн. тоннадан 2020 жылға қарай 3 мл- 
н. тоннаға төмендетуге назар аударат- 
ынын атап өткен жөн. Бұл бағдарлама 
елдің суару стратегиясын оңтайланд- 
ыруға көмектеседі. Өзбекстан билігі 
2030 жылға дейін жалпы ұлттық энер-
гия үнемдейтін технологияларды енгі-
зу арқылы энергия қарқындылығының 
ЖІӨ ішіндегі үлесін 2 есе азайту, сон-
дай-ақ тоқыма жəне жеңіл өнеркəсіп 
өнімдері мен жеміс-жидек пен көкөніс 
өндірісін тиісінше 5,6 жəне 5,7 есе ар- 
ттыруды жоспарлап отырғандары ту-
ралы мəлімдеді. 
Бұған қоса, Өзбекстан 2020 жылға қа-
рай ақпараттық жəне коммуникациял- 
ық технологияларды (АКТ) экономика 
секторына кеңінен енгізуді жоспарлап 
отыр. 2015 жылы АКТ-ның Өзбекстан 
ЖІӨ-і ішіндегі үлесінің тек 2%-ын құ-
рағанын айту қажет. Осыған байланы- 
сты өзбек үкіметі «Электронды үкім- 
ет» жүйесін құруды жеделдетуге ерек- 
ше көңіл бөлуде. 
Сондықтан жақын болашақта Өзбекс- 
тан экономиканың бəсекеге қабілетті-
лігін күшейтіп, экспорттық кəсіпоры- 
ндарға көрсетілетін қолдауды артты-
ратын шаралар қабылдауы тиіс. Елде 
терең құрылымдық өзгерістер мен жа- 
ңғыртуды қамтамасыз ету үшін жоба-
ланатын экономикалық көрсеткіштер-
ге жету мақсатында Өзбекстанның ба- 
рлық қолда бар резервтерін пайдалан- 
атыны анық.  



 

 

x Түркия Президенті Режеп Тайып Ер- 
доған жаңа премьер-министр Бинали 
Йылдырым басшылығындағы жаңа 
үкіметті мақұлдады. Тугрул Түркеш, 
Мехмет Шимшек жəне Нуман Кур-
тулмуш жаңа үкіметте Премьер Ми- 
нистр орынбасарлары ретінде қыз-
меттерін жалғастырады жəне оларға 
Вейси Кайнак пен Нуреттин Джа-
никли де қосылды. 

x Ташкентке ресми сапары барысында 
Ресей Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавров жəне Өзбекстан Президенті 
Ислам Каримов 2015-2019 жылдары 
экономикалық ынтымақтастықты д- 
амытудың жəне нығайтудың негізгі 
бағыттары туралы келісім шеңбер- 
інде көпқырлы Ресей-Өзбекстан ын-
тымақтастығының перспективалар-
ын талқылады. 

x Ташкентте өткен Шанхай ынтымақ-
тастық ұйымының (ШЫҰ) Сыртқы 
істер министрлері кеңесінің отыры-
сында тараптар Үндістанның жəне 
Пəкістанның ШЫҰ-ға мүшелігін, 
2025 жылға қарай ШЫҰ даму стра-
тегияларын іске асыру үшін 2016-
2020 жылдар кезеңіне қатысты Іс-
шаралар жоспарының жобасын жəне 
ШЫҰ-ның 15 жылдығына орай Та-
шкент декларациясын қоса алғанда 
бірқатар құжаттарға қол қойды. 

x Бакуге ресми сапары барысында ЕҚ- 
ЫҰ Парламенттік Ассамблеясының 
Оңтүстік Кавказ бойынша арнайы 
өкілі Кристиан Вигенин жəне Əзір-
байжан Сыртқы істер министрі Эль-
мар Мамедъяров Таулы-Қарабақ мə-
селесінің қазіргі жай-күйін талқыла-
ды жəне Армения-Əзірбайжан қақ-
тығысының бейбітшілік үдерісіне 
парламентарийлердің қолдауын кү-
шейту қажеттігін атап өтті. 

x Бішкекке ресми сапары барысында 
Премьер-министрдің бірінші орын-
басары əрі Ішкі істер министрі Сауд 
Аррабиясының мұрагер ханзадасы 
Мұхаммед бин Найеф ибн Абдель 
Азиз Аль Сауд жəне Қырғызстан Іш- 
кі істер министрі Мэльс Тұрғанбаев 
қауіпсіздік саласында екі ел арасын-
дағы ынтымақтастықты нығайту жо- 
лдарын талқылады. Тараптар лаңке- 
стік, ұйымдасқан қылмыс, заңсыз ес- 
ірткі айналымы, сыбайлас жемқор-
лық жəне кибер қылмысқа қарсы кү-
рес саласындағы кешенді ынтымақ-
тастық туралы келісімге қол қойды. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x BP Əзірбайжан есебіне сəйкес, 2016 
жылдың бірінші тоқсанында ел 8 
млн. тонна мұнай өндірді. Əзірбай-
жанның тəуліктік мұнай өндіру кө-
лемі есеп кезеңінде 651000 баррель-

ге жетті. Есепке сəйкес, Əзірбайжан 
2014 жылы 31,5 млн. тонна Azeri Li- 
ght мұнайын өндірсе 2015 жылы 31, 
3 млн. тонна өндірді. 

x Қытай ұлттық мұнай-газ корпорац- 
иясы (CNPC), Түркіменстанда Багт- 
ыярлык келісім-шарт аумағы жоба-
сына компания тарапынан жасалған 
инвестициялардың жалпы көлемі 5, 
93 млрд. долларға жетті деп хабар-
лады. Сонымен қатар, келісім-шарт 
аумағының ағымдағы күнделікті өн-
дірістік қуаты 47,9 млн. текше мет-
рге жетті деп мəлімдеді. 2009 жыл-
дан бастап Түрікменгаз мемлекеттік 
компаниясы тарапынан Багтыярлык 
келісім-шарт аумағынан Қытайға 46 
млрд. текше метрден астам мұнай 
жеткізілді. 

x Еуропа қайта жаңарту жəне даму ба- 
нкі (ЕҚДБ) президенті Сума Чакра-
барти жəне «ҚазТрансГаз» Басқарма 
төрағасы Қайрат Шəріпбаев мемле-
кет ішінде өндірілген табиғи газ 
пайдалануды арттыруға жəне Қазақ-
станда көмір пайдалануды айтар-
лықтай дəрежеде ауыстыруға бағыт-
талған 294 млн. евролық жобаларға 
қатысты келісімдерге қол қойды. 
Табиғи газ сақтау көлемін 2,6 млрд. 
текше метрден 4 млрд. текше метрге 
арттыру үшін 242 млн. еуроға бала-
малы ЕҚДБ несиесі «ҚазТрансГаз-
дың» еншілес құрылымы «Интергаз 
Орталық Азия» компаниясына бөлі-
нетін болады. 

x Тəжікстан Инвестициялар жəне мем- 
лекеттік мүлікті басқару мемлекет-
тік комитеті төрағасының орынбаса-
ры Нигина Анвари елдің алдағы үш 
жылда тау-кен секторына 1 млрд. 
доллар тікелей шетелдік инвестиция 
тартатыны туралы мəлімдеді. Соны-
мен қатар, 2016-2018 жылдар кезе-
ңінде елде жалпы қуаты 2 млн. тон-
на болатын екі мұнай өңдеу зауыты-
ның, жалпы сыйымдылығы 3 млн. 
тонна болатын үш цемент зауыты-
ның жəне үш химия өнеркəсібі кəсі-
порындарының іске қосылатыны ат- 
ап өтілді. 

x Өзбекстанның Экономика министрл- 
ігі 2016 жылы 500 млн. кВт/сағаттан 
астам электр энергиясын жəне 150 
млн. текше метр табиғи газ сақтау 
жоспарлары жөнінде жариялады. Ө- 
неркəсіп кəсіпорындарында энергия 
тиімділігі қондырғысы жобасын іске 
асыру арқылы елде энергия тұтыну-
ды қысқарту мүмкін болады. 

x Қазақстан Энергетика министрі Қа-
нат Бозымбаевтың айтуынша, 2016 
жылы Қазақстан 24,080 тоннадан ас-
там уран өндіруді жəне бұл секторда 
жаһандық деңгейде көшбасшылы-
ғын сақтап қалуды жоспарлауда. 

Сонда- ай-ақ, 2016 жылдың қаңтар-
наурыз аралығында Қазақстанның 
6000 тон- надан астам уран өндіргені 
анықталды. 

x Ресей Премьер министрі Дмитрий 
Медведев, Ресейге қарсы санкция-
ларға қатысқан елдерге қарсы шек-
теулер 2017 жылдың соңына дейін 
ұзартылады деп жариялады. 

x Дүниежүзілік банктің (ДБ) Атқару-
шы Директорлары Кеңесі Мүлікті 
тіркеу жəне кадастр жобасын жаң-
ғырту үшін Өзбекстанға 20 млн. дол- 
лар несие беруді растады. Келісімге 
бірнеше ай ішінде қол қойылады деп 
жоспарланып отыр. Жобаның мақса-
ты Өзбекстан мемлекеттік комитеті 
аясында электрондық жəне бірыңғай 
жылжымайтын мүлік тіркеу жəне 
кадастр жүйесін құру болып табы-
лады. 

x Астана экономикалық форумы 2016 
сессияларында Қазақстан Республи-
касы Ұлттық Банкінің (ҰБ) төрағасы 
Данияр Ақышев 2016 жылғы ҰБ 
болжамдарына сəйкес тұтынушы ба-
ғаларының индексі ескеріле отырып 
өлшенген инфляцияның 8%-дан ас-
пайтынын мəлімдеді. 

x Тегеранға ресми сапары барысында 
Үндістан Премьер-Министрі Нарен-
дра Моди аймақтың экономикалық 
дамуын нығайту үшін Иранның Ча-
бахар портын аумақтық сауда орта-
лығына айналдыру үшін Үндістанн- 
ың Иранға 500 млн. доллар беру жо- 
спарларын жариялады. 

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Ашхабадта өткен Халықаралық Ар- 
алды құтқару қорының (ХАҚҚ) Тұ-
рақты даму жөніндегі мемлекетара-
лық комиссиясы отырысында тарап-
тар Орталық Азияда қоршаған орта-
ны қорғау жəне мемлекетаралық ын-
тымақтастық мəселелерін талқылады. 

x Қырғызстан Төтенше жағдайлар ми-
нистрлігі Ош облысының Қара Құл-
жа, Ноқат жəне Алай сияқты əр түрлі 
аудандарында қатты нөсер жауын 
салдарынан сел болды деп хабарла-
ды. Сел нəтижесінде Ноқат-Папан ж- 
əне Гулча-Будалык жолдары жабыл-
ды. 

x Ресей Əуе орман қорғау қызметі ор-
ман өрттері салдарынан елдің үш ай-
мағында (Амур облысы, Бурятия мен 
Забайкальский облысында) төтенше 
жағдайдың енгізілгені туралы жария-
лады. Қызметтің мəлімдемелеріне 
сəйкес, Ресей жерінде орман қоры-
ның 81175 гектарлық аумағында бол-
ған 17 өртті қоса алғанда 128973 гек-
тар аумақты қамтыған 97 орман өрті 
тіркелді. 39 ауданда өрттің алдын 
алудың арнайы режимі жарияланды.  

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 
Нурбаев 
 


