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ҚЫРҒЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА ҚАРЖЫ САЯСАТЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРЫЛУЫ 
Əлемдік нарықта мұнай бағасының төмен-
деуі мұнай импорттаушы ел Қырғызстанда 
тұтыну қарқынын арттырып, елдің эконо-
микалық өсуіне ықпал етті. Əсіресе алтын 
экспортының айтарлықтай өсуіне байла-
нысты елдің экономикалық өсуі жеделдеді. 
Қырғыз тауарларына сұраныстың төмен-
деуіне əкеліп, соған байланысты 2015 жы-
лы елдің алтын экспортынан тыс экспорт 
тауарларының азаюына себеп болған Ресе- 
йдегі экономикалық дағдарыстын əсеріне 
қарамастан, Қырғызстан экономикасында 
2014 жылы 3,6%-ды құраған экономикалық 
өсу қарқыны негізінен алтын өндірісіндегі 
жоғары өнімділікке байланысты 2015 жы-
лы 7,3%-ға өскен болатын. 
Қырғызстан қысқа мерзім аралығында Қы-
тай, Ресей жəне Халықаралық валюта қоры 
қаржыландыратын жəне көбінесе инфра-
құрылым мен энергетикалық секторды не-
гізге алған ауқымды қоғамдық инвестици- 
ялық бағдарламаны іске асыруға кірісті. 
Осыған байланысты, 2014 жылы 76,3%-ды 
құраған сыртқы борышы/ЖІӨ арақатына-
сы, 2015 жылы 81,2%-ға дейін көтерілді. 
Сонымен қатар, сыртқы борыштардың ағ- 
ымдағы операциялар балансындағы табыс-
тар ішіндегі үлесі 2012-2015 жылдар кезе-
ңінде 30%-ды құраса, ал 2016-2019 жылдар 
аралығында оның шамамен 80%-ға дейін 
өсетінін жəне осы кезең аралығында Қыр-
ғызстанның жоғары деңгейде сыртқы бор- 
ыш жүктемесіне тап болатынын атап өткен 
жөн. Сыртқы қарыздарының ұлғаюы, əрі 
қырғыз сомының құнын жоғалтуына бай-
ланысты 2012-2015 жылдар кезеңінде 55%-
ды құраған жалпы мемлекеттік борыштың 
ЖІӨ-ге қатынасы, 2016-2019 жылдар кезе-
ңінде 70%-ға дейін өседі деген болжам жа-
салуда. Бұған қоса тікелей шетелдік инвес- 
тициялар (ТШИ) 2013 жылы 292,6 млн. до- 
лларды құраса, 2014 жəне 2015 жылдарын-
да тиісінше 757,6 жəне 818 млн. долларға 
дейін өскен болатын. Ресейдің 1 млрд. дол- 
ларлық Ресей-Қырғызстан қорын құру ар-
қылы Қырғызстанның Еуразиялық эконо-
микалық одаққа (ЕЭО) кіруіне қолдау көр-
сететіндігін мəлімдеуі жəне күн тəртібінде 
бірқатар бекітілген шетелдік келісімдердің 
болғанын ескере отырып, ТШИ 2016-2019 
жылдар кезеңінде ЖІӨ-нің 5%-ына жетеді 
деп күтілуде. 
2014 жылы 4,1% болған бюджет тапшылы-
ғы/ЖІӨ арақатынасы инвестициялық шы-
ғындар мен ағымдағы шығындардың арту- 
ына (парламенттік сайлауға дейін кейбір 
мемлекеттік қызметтердегі еңбекақының 
көтерілуі жəне кейбір тауарлар мен қызме- 
ттерді сатып алу қарқынының айтарлықтай 
ұлғаюына) байланысты 2015 жылы 5,8%-ға 
дейін өсті. Жоғары инфрақұрылым шығын- 

дары жоспарына тікелей байланысты 2016-
2017 жылдар кезеңінде бюджет тапшылы-
ғы 6%-ға дейін өседі деп күтілуде. Соны-
мен қатар, мемлекеттік борышты тұрақты 
деңгейге дейін азайту үшін үкімет эконо-
микалық өсуді жеделдетуге жəне əлеумет-
тік дамуды жақсартуға көмектесу мақсат- 
ында кейбір қарыз жобаларын шектейтін 
орта мерзімді қарызды басқару стратегия-
сы бойынша жұмыс істеп жатыр. Сондықт- 
ан, 2018-2019 жылдар кезеңінде артқан эк-
ономикалық өсу жəне жоғары кедендік та-
быстарға байланысты мемлекеттік кірісте- 
рді арттыру арқылы бюджет тапшылығы 
/ЖІӨ арақатынасы орташа есеппен 3,5%-ға 
төмендейді деп күтілуде. 
2014 жылы 38,8% болған мемлекеттік шы-
ғындар/ЖІӨ арақатынасы 2015 жылы 39,1 
%-ға дейін өсті. Мемлекеттік шығындард- 
ың артуына алып келген факторларды тө-
мендегідей атап өтуге болады: (i) парламе- 
нттік сайлауға байланысты мемелекеттік 
бюджеттің шығындануы; (ii) Қырғызстан-
ның жаңа келісім бойынша қабылдаған бі-
рыңғай ЕЭО кедендік кірістерінен табатын 
пайдаға қатысты белгісіздік; (iii) жалақы-
ның өсуі жəне тауарлар мен қызметтердің 
артуы; (iv) өнімділік ұлғаймай жалақының 
артуы. Мысалы, 2015 жылы жалақы қоры-
ның ЖІӨ ішіндегі үлесі басқа аймақ елде-
рінде шамамен 6% болса, Қырғызстанда 9 
%-дан астам болды. Үкімет бұл соманы аз- 
айту мақсатында 2013-2020 жылдар кезе-
ңіне арналған Мемлекеттік қызмет төлемд- 
ерін жетілдіру бағдарламасын жүзеге асыр- 
уға кірісті. Бұл бағдарламаның басты мақ-
саты мемлекеттік жалақылар мен жалақы 
қорының əділеттілігін, ашықтығын жəне 
болжамдылығын жақсарту болып табыла-
ды. 
Мемлекеттік кірістер тұрғысынан, мемлек- 
еттік кірістер/ЖІӨ арақатынасы 2014 жы-
лы 33%-ды құраса, 2015 жылы біраз артып, 
34%-ға дейін өскен болатын. Соңғы 10 жы- 
лдықта салық түсімдері/ЖІӨ арақатынасы 
12%-дан 2015 жылы 21%-ға дейін өсті. Ме- 
млекеттік кірістердің өнімділігіне əсер ете-
тін факторларды төмендегідей атап өтуге 
болады: (i) тауарлар мен қызметтер бойын- 
ша салық жинауда жақсы көрсеткіш бол-
ды. Мысалы, жиналған қосылған құн салы-
ғының (ҚҚС) ЖІӨ ішіндегі үлесі 1%-ды 
құрады. Сонымен қатар, Қырғызстанда Қ- 
ҚС мөлшерлемесі 12%-ды құрайды жəне 
бұл көрсеткіш аймақтағы басқа елдермен 
салыстырғанда орташа мөлшерлеме көр-
сеткішінен (18%) төмен болып табылады; 
(ii) темекі жəне алкоголь өнімдеріне акциз-
дердің жоғарылауы; (iii) 2014 жылы 31%-
ды құраған салықтық түсімдері 2015 жылы 
32%-ға дейін өсті жəне (iv) субсидияларға 

қолдау көрсетуге байланысты субсидияла- 
рдың республикалық бюджет ішіндегі үле-
сі 2014 жылы 2,4%-дан 2015 жылы 2,5%-ға 
дейін өсті; (v) елдің ЕЭО-ға кіруі кедендік 
кірістер/ЖІӨ арақатынасын шамамен 1,5% 
-ға арттырады деп күтілуде. Алайда ҚҚС 
жинау рəсімі шекарада ҚҚС төленген кед- 
ендік басқармалардың орнына тауардың ел 
аумағына кіруінен кейін декларациялау не-
гізінде төленетін мемлекеттік салық басқа- 
рмаларында жүзеге асырылуына орай, жи-
налған ҚҚС сомасы азаюы мүмкін; (vi) са-
лық базасының тар болуына байланысты 
кірістер мен корпоративтік табыс салықта-
рының көрсеткіші төмендейді жəне бұл 
жағдай салық жүйесінде əділетсіздік туды-
руда. Əсіресе ауыл шаруашылығы мен қай- 
та өңдеу секторларында қолданылатын жə- 
не ЖІӨ-нің шамамен 3,5% құрайтын са- 
лық салудан босатулар, мемлекеттік кіріс-
тердің көрсеткіштерін жақсартудың орны-
на салық жүйесінің тұрақтылығына нұқсан 
келтіріп жатқандығын байқауға болады. 
Қорыта айтқанда, Қырғызстан экономикас- 
ында мемлекеттік шығындарды азайту жə- 
не мемлекеттік табыстарды арттыру мақса-
тында қабылданатын ықпалды шаралар ар-
қылы фискалдық баланс орта мерзімді ке-
лешекте жақсарады деп күтілуде. Мемлек- 
ет ішіндегі жəне аймақ елдеріндегі баяу эк- 
ономикалық өсу бұл үдерісті шектесе де, 
фискалдық саясаттың іске асырылуы фис-
калдық балансты да, нақты экономиканы 
да тұрақтандыруға көмектеседі. Осыған ба- 
йланысты, фискалдық саясаттарды мұқият 
түрде қайта қарастыру қажет. Мемлекеттік 
шығыстар тұрғысынан үкімет тауарлар мен 
қызметтерге жұмсалатын шығындарды ұт- 
ымды ету арқылы, мемлекеттік шығындар-
ды ұйымдастырып, елдің ЕЭО кедендік тү-
сімдері ішіндегі үлесін мұқият бақылау қа- 
жет. Мемлекеттік кірістер тұрғысынан, үк- 
імет салық базасын кеңейтіп, корпоратив-
тік жəне жеке табыс салығының көрсетк- 
іштерін жақсарту арқылы мемлекеттік та-
бысты ұлғайтуы керек. Сондай-ақ, үкімет 
мемлекеттік қарыз саясатында тұрақтанды- 
ру іс-шараларын қабылдауы тиіс. Бұл ретте 
орта мерзімді қарызды басқару стратегия-
сын ескеретін болсақ, үкімет ең алдымен, 
ұсынылған инфрақұрылымдық жобаны мұ- 
қият бағалауы қажет, екіншіден, ішкі неме- 
се сыртқы нарықтан қарыз алу туралы ше-
шім қабылдау қажет жəне үшіншіден, қол-
жетімді пайыздық мөлшерлеме бойынша 
шешім қабылдауы аса маңызды. Сондай-
ақ, іске асырылатын мемлекеттік инвести-
циялық жобалар бойынша шешімдер қа-
былдаған кезде басымдықтар анықталып, 
бұл тұрғыда өсудi ынталандыратын жоба-
ларға басымдық берілуі тиіс.  



 

 

x Тəжікстан Орталық сайлау комис-
сиясының Төрағасы Бахтиер Ху-
доерзода төрағалық мерзіміне бай- 
ланысты шектеулерді алып тастау 
үшін Президент Эмомали Рахмон-
ға рұқсат беретін Конституциялық 
референдумның алғашқы нəтиже-
леріне сəйкес, заңнамалық рефор-
маның сайлаушылардың 94,5%-
ының қолдауына ие болғанын жа-
риялады. 

x Астанада өткен Еуразиялық эконо- 
микалық одақ (ЕЭО) Жоғары ке-
ңес отырысында ЕЭО-ға мүше ел-
дердің басшылары Армения прези- 
денті Серж Саргсян, Беларусь пре-
зиденті Александр Лукашенко, Қа- 
зақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев, Қырғызстанның Президе- 
нті Алмазбек Атамбаев жəне Ресей 
Президенті Владимир Путин мұ-
най жəне газ нарығын құру жəне 
ЕЭО-ның үшінші елдермен сауда 
жəне экономикалық қарым-қаты- 
настарын кеңейтуді қоса алғанда 
одақ ішінде интеграцияны арттыру 
перспективаларын бағалады.  

x Түркияның премьер-министрі Би-
нали Йылдырым премьер-министр 
болып сайланғаннан кейін Əзірба- 
йжанға жасаған алғашқы ресми са- 
пары барысында Əзірбайжан пре-
зиденті Ильхам Əлиевпен достық 
жəне бауырлас қарым-қатынаста- 
рын одан əрі дамыту жəне эконом- 
икалық ынтымақтастық пен Таулы 
Қарабақ қақтығысын қоса алғанда 
екі елде де қызығушылық туғыза-
тын мəселелер бойынша пікір ал-
масты. 

x Бішкекке екі күндік сапары барыс- 
ында Ресей премьер-министрі Дм- 
итрий Медведев жəне Қырғызстан 
Президенті Алмазбек Атамбаев са- 
уда, инвестиция, энергетика жəне 
мəдениет сияқты салаларда Ресей-
Қырғызстан ынтымақтастығын қо-
са алғанда екі жақты күн тəртібін-
дегі маңызды мəселелерді талқы-
лады. Келіссөздер нəтижесінде та-
раптар мұнай жəне мұнай өнімдері 
саласында Қырғызстан жəне Ресей 
арасында ынтымақтастық туралы 
келісімді қоса алғанда энергетика, 
еңбек, инвестиция жəне басқа да 
салаларда бес бөлек ынтымақтас-
тық туралы келісімге қол қойды. 

x Тəжікстан Шекара қызметінің рес- 
ми өкілі Мухаммад Улугходжаев 
қарулы контрабандашылар, адам 
ұрлаушылар жəне төтенше ради-
калдар тарапынан қауіпсіздікке қа- 
уіп төнгендіктен елдің Ауғанстан-
мен шекарасында тəжік сарбазда-
рының санын арттырғаны туралы 
хабарлады. 

x KADEX-2016 қару-жарақ жүйелері 
жəне əскери техника халықаралық 
көрмесі Қазақстан елордасы Аста-
нада ашылды. KADEX-2016-ға 350 
-ге жуық қазақстандық жəне ше-
телдік компания жəне 40-тан астам 

елден 3500-ден астам қатысушы 
келді. Көрменің бағдарламасында 
құрлық жəне əуе күштерінің жаңа 
техникалық бірліктері жəне Қазақ-
станның тактикалық операцияла-
ры көрсетілді. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түркіменстан Президенті Гурбангу-
лы Бердімұхамедов жобаның Ауған-
стан-Пəкістан бөлімінде Түркіменст- 
ан-Ауғанстан-Пəкістан-Үндістан (Т- 
АПИ) газ құбыры құрылысының ба- 
стапқы кезеңін қаржыландыру үшін 
45 млн. доллардан астам қаражат бө- 
лу туралы Жарлыққа қол қойды. 

x Əзербайжанның SOCAR мемлекетт- 
ік мұнай компаниясының Бірінші 
вице-президенті Хошбакыт Юсуфза- 
де Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) мұ- 
най кен орындарында қазіргі таңда 
тəулігіне 90000 тонна мұнай жəне 36 
млн. текше метр ілеспе газ өндіріле-
тіні туралы мəлімдеді. 2016 жылдың 
қаңтар-мамыр аралығында АЧГ-де 
13,5 млн. тонна Azeri Light мұнай 
өндірілді. 

x Ресей Федералдық статистика қыз- 
меті Росстат Ресей 2016 жылдың 
наурыз айында мұнай өндірісінде 
Сауд Арабиясын артта қалдырды 
деп хабарлады. Қызмет мəлімдеме-
сіне сəйкес, Ресей күнделікті 10.93 
млн. баррель мұнай өндірсе, Сауд 
Арабиясы күнделікті 10,12 млн. бар-
рель мұнай өндірді. Сонымен қатар 
Ресейдің 2016 жылдың наурыз ай-
ында құны 10 млрд. доллардан астам 
мұнайды сатқанын мəлімдеді. 2016 
жылдың бірінші тоқсанында Ресей-
дің мұнай экспортының елдің жалпы 
экспорты ішіндегі үлесі 23%-ға тең 
болса, бұл көрсеткіш өткен жылдың 
осы кезеңінде 25,2%-ды құрады. 

x Түрікменстан Мұнай жəне газ ми-
нистрлігі «Түркіменбашы» мұнайды 
өңдеу кешенінің (ТМӨК) өңделген 
мұнай көлемін арттыруды жəне ха-
лықаралық нарықтарда ТМӨК көле-
мін ұлғайтатын жаңа мұнай өнім 
түрлерін өндіруді жоспарлап жатқа-
ны туралы жариялады. Болжамдарға 
сəйкес, ТМӨК жылына 10 млн. тон-
налық көмірсутегін өндіру қуатын 
2020 жəне 2030 жылға қарай тиісін-
ше 20 млн. тонна жəне 30 млн. тон-
наға дейін арттырады. 

x Сауда, экономикалық жəне техника-
лық ынтымақтастық Ресей-Катар 
комиссиясының отырысында Ресей 
Энергетика министрі Александр Но-
вак жəне Катар Энергетика министрі 
Мохаммед бен Салех Əл-Сада ел-
дердің өзара саудасын 500 млн. дол-
ларға дейін арттыру қажеттілігіне 
назар аударды. 

x Қазақстан Қаржы министрлігі Мем-
лекеттік кіріс комитеті төрағасының 
орынбасары Госман Амриннің мəлі-
меті бойынша, Баку халықаралық те- 
ңіз сауда портынан Əзірбайжанның 
Алят елді мекеніне жеткізілетін жүк- 

тердің кедендік тексеруден өтуіне 
кететін уақыт 5-6 есе азайды. Жүкт- 
ерді тексеруден өткізу рəсімі бұдан 
бұрын 10-12 сағатқа созылса, бүгін 
шамамен 2 сағаттық уақытты алады. 

x «Ресей темір жолдары» мемлекеттік 
корпорациясының бірінші вице-пре- 
зиденті Александр Мишарин Мəс-
кеу-Қазан жоғары жылдамдықтағы 
темір жол жобасына Қытайдың 20 
жылдық мерзімге 5,9 млрд. доллар 
мөлшерінде несие бөлетінін жария-
ланды. Несиенің бірінші бөлігі үшін 
20-жылдық несие түрінде 3,7 млрд. 
доллар бөлінсе, екінші бөлігі үшін 
2,2 млрд. доллар бөлінетін болады. 

x Əзірбайжан Есеп палатасының есе-
біне сəйкес, 2015 жылы халықарал- 
ық қаржы институттарының қорын- 
ан 4,97 млрд. доллар немесе бұл қор- 
лардың 62%-ынан астамы елде көлік 
саласындағы жобаларды қаржылан-
дыруға бөлінді. Сондай-ақ, 1,88 мл- 
рд. доллардың жəне 355.9 млн. дол-
лардың тиісінше су жəне энергетика 
секторларына жұмсалғаны жəне 345, 
4 млн. доллардың ауыл шаруашылы-
ғы секторын қаржыландыруға қол-
данылғаны мəлімделді. 

x Өзбекстан Қаржы министрлігі 2016 
жылдың қаңтар-наурыз айында мем- 
лекеттік бюджеттің профициті 9,99 
млн. доллар болғанын жариялады. 
Есептік кезеңде мемлекеттік кірістер 
2,96 млрд. долларға жетсе, мемлек- 
еттік шығыстар 2,95 млрд. долларды 
құрады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Қазақстан Ішкі істер министрлігі өкі-
лі Алмас Садубаевтың айтуынша, қа-
ру-жарақ дүкендері мен əскери бір-
лікке шабуыл салдарынан Ақтөбе қа-
ласында өткен лаңкестікке қарсы опе- 
рация барысында 4 қылмыскер қаза 
тапты жəне 2-еуі жарақат алып, 7 ад- 
ам қамауға алынды. Қылмыскерлер-
дің қалғанын қамауға алу мақсатында 
жедел шаралар мен тергеу шарала-
рының қабылданатыны хабарланды. 

x Түрікменстан Президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов 2016-2018 жылдар 
кезеңінде адам құқықтары мен боста- 
ндығын қамтамасыз ету жəне халық-
ты əлеуметтік жəне құқықтық тұрғы-
да қорғауға қатысты ережелерді кү-
шейтуге бағытталған адам саудасына 
қарсы күрес жөніндегі ұлттық жос-
парды бекітті. 

x Қазақстанның Инвестиция жəне даму 
министрлігі Аэронавтика жəне косм- 
онавтика комитеті төрағасының ор- 
ынбасары Мейірбек Молдабеков жə-
не Біріккен Араб Əмірліктері ғарыш 
агенттігі президенті Халифа Аль Ру-
маити ғарыш зерттеу, ғарыш ғылы-
мы, ғылыми-зерттеу жəне техноло-
гиясы салаларында тараптар арасын-
да ынтымақтастықты қамтамасыз 
ететін өзара түсіністік туралы мемо-
рандумға (ӨТМ) қол қойды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 
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