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ӨЗГЕРМЕЛІ АЙЫРБАС БАҒАМЫ РЕЖИМІНЕ КӨШКЕННЕН КЕЙІНГІ 
ƏЗІРБАЙЖАННЫҢ БАНК СЕКТОРЫ 

2014 жылы Əзірбайжан Орталық банкі эко- 
номикада банктердің рөлінің артуымен ма- 
кро көрсеткіштер мен ережелердің тұрақты 
оң динамикалары нəтижесінде Əзірбайжан 
банк секторының дами бастағандығын мə-
лімдеген болатын. «Азия даму банкі» дай-
ындаған «Қаржы секторын бағалау есебі-
не» (2012) сəйкес Əзірбайжанның банк се- 
кторында 44 банк бар. Бұл банктердің 5-еуі 
шетелдіктерге тиесілі, ал қалған 18-і негі-
зінен Ресей, Түркия жəне Таяу Шығыс елд- 
еріндегі кейбір шетелдік акционерлермен 
бірлесіп құрылған.  
2014 жылы Əзірбайжан манаты Ұлттық ба- 
нк тарапынан бақыланған болатын. Сол ке- 
зеңде мұнай бағалары үздіксіз төмендеген-
діктен валютаны тұрақты деңгейде ұстау 
Ұлттық банк үшін өте маңызды еді. Бұл 
жағдай Ұлттық банктегі қорлардың төмен-
деуіне жол ашқан болатын. Валюта қорла-
ры 2014 жылдың шілде айынан бастап бір-
тіндеп төмендеді. Сол мерзімде қорлардың 
жалпы көлемі 15 млрд. доллардан астам 
болатын. 2014 жылдың желтоқсанынан ке-
йін нарықта долларға деген сұраныстың 
өсуіне байланысты қор көлемі күрт төмен-
деді. 2015 жылдың ақпан айына дейін ша-
мамен 30%-ға дейін төмендеді. 2015 жыл-
дың соңында қорлардың көлемі 5 млрд. до- 
лларды ғана құрады. Бұл 2014 жылдың ші-
лде айынан бастап қор көлемінің шамамен 
65%-ға төмендегенін білдіреді. 
Бұл төмендеу қаржы балансының бұзылу 
салдарынан туындаған. Осыған орай, 2015 
жылдың 21 ақпанында Əзірбайжан Ұлттық 
банкі бұрын 0,78 болған долларға қатысты 
айырбастау бағамын 1,05 ретінде орнатуға 
қатысты шешім қабылдады. Бұл жағдай 34 
%-ға дейінгі девальвация дегенді білдіреді. 
Алайда девальвациядан кейін банк секторы 
көптеген қиыншылықтарға кездесті. Бан-
ктер доллармен берілген несиелерін қайт- 
ып ала алмады, ал салымшылар болса жи-
нақ шоттарынан өз қаражаттарын қайтып 
алып, оларды долларға ауыстыра бастаған. 
2014 жылдың соңында шетел валютасын-
дағы несиелердің жалпы несиелер ішіндегі 
үлесі 27%-ды құрады. Fitch рейтинг агент-
тігі мəліметтері бойынша, девальвациядан 
кейін бұл көрсеткіш шамамен 33% болды. 
2015 жылдың 16 желтоқсанында АҚШ Фе-
дералдық резерв жүйесі пайыздық мөлшер- 
лемелерді 25 базистік тармаққа өсіргендігі 
мəлім. Бұл 2006 жылдан бері алғашқы өсу 
болды. Осы шешімнен кейін 2015 жылдың 
21 желтоқсанында Əзірбайжан Ұлттық ба-
нкі өзгермелі айырбас бағамы режиміне ау- 

ысты жəне осыған байланысты манаттың 
долларға қатысты құны жартысына дейін 
азайды (1 доллар = 1,55 манат). Əзірбай-
жан Ұлттық банкінің лауазымды тұлғала-
ры өзгермелі айырбас бағамы режиміне кө- 
шу себебін «сыртқы экономикалық сілкіні- 
стердің қарқындауымен» түсіндірді. Шын 
мəнінде, өзгермелі айырбас бағамы режим- 
іне көшу нəтижесінде пайда болған бұл де-
вальвацияны, аталмыш жылдың ішінде бо- 
лған екінші ірі девальвация деп қарастыру-
ға болады. Валютаның төмендеуі 2016 жы- 
лғы бюджетін мұнай бағасының 50 доллар-
ға жетуіне байланысты реттеген үкіметке 
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету-
ге көмектесті. Алайда бұл шешім банк сек-
торына, сондай-ақ жалақылары, зейнетақы- 
лары жəне депозиттері манатпен бекітілген 
Əзірбайжан азаматтарына кері əсерін тигі- 
зді. 
Fitch рейтинг агенттігінің 2014 жылғы есе-
біне сəйкес, 2014 жылғы маусымның аяғы- 
нда Əзірбайжан банк депозиттерінің 70%-
ы шетелдік валюталарында болған. 2015 
жылдың 31 желтоқсанында болса, Ұлттық 
банктің мəліметі бойынша, депозиттердің 
85% шетел валютасында көрсетілген. Жа- 
лпы девальвациядан кейін бүкіл банктер-
дегі депозиттер үлесі 320 млн. манатқа аза- 
йған. Fitch рейтинг агенттігі қаржы инсти-
туттарының директоры Дмитрий Васильев, 
Əзірбайжан банк секторының екі тəуекелге 
тап болғанын мəлімдеді. Біріншіден, ма-
натпен бекітілген активтердің бағасы өседі 
жəне тиісінше банк капиталының оның тə- 
уекелдеріне қатынасымен көрсетілген ка-
питалдың жеткіліктілік коэффициенті бар-
лық банктер үшін төмендейді. Екіншіден, 
ашық валюта позициясы бар кейбір банк- 
тер манаттың девальвациясына байланыс-
ты қайталанбайтын ірі шығындарды қабы- 
лдауға мəжбүр болады. Бұл жағдай капи-
талдың жеткіліктілік коэффициентіне əсер 
етеді. Fitch лауазымды тұлғалары елде де-
позиттердің долларлануы жалғасатын бо-
лады деп атап өтті. 
Бұл оқиғалар Ұлттық банкке деген сенім-
нің жоғалуына себеп болды. Бакуде айыр-
бастау пункттері бірнеше күн бойы жабық 
болды жəне банктердің көпшілігі долларды 
манатқа айырбастай алмады. Сонымен қа-
тар, 2016 жылдың 6 қаңтарында Ұлттық 
банк ғимараттар, сауда алаңдары, ойын са- 
уық орталықтары, жəрмеңкелер, қонақ үй-
лер, теміржол станциялары, порттар жəне 
почта бөлімшелері сияқты жерлерде орна-
ласқан валюта айырбастау пункттері 2016 

жылдың наурыз айына дейін жабық бола-
ды деп жариялады. Бұған қоса Ұлттық ба- 
нк банктерге жіберген нұсқаулықпен рес-
ми мөлшерлеменің -4%-ын сатып алу ар-
қылы жəне ресми мөлшерлеменің +4%-ын 
сату арқылы валюталық айырбас бағамы 
дəлізін ресми мөлшерлеменің 4%-ы шегін-
де шектеді. Бұл өзгерістердің салдарынан 
елде қара нарық пайда болды. 
Сыншылардың айтуы бойынша Əзірбайжа- 
нның экономикасы мұнайға тəуелді болға-
ндықтан, өзгермелі айырбас бағамы режи-
міне ерте ме, кеш пе көшуі керек еді. Де-
генмен, мұндағы негізгі сын сəйкес мерзі- 
мді таңдауға қатысты болып отыр. Бұл қа-
дам қорлардың 14 млрд. долларға төменде- 
уінен əлдеқайда бұрын қабылдануы тиіс 
еді. 21 желтоқсан айындағы шешімнен бұ-
рын тек төрт банк қана капитал талаптары-
на сай келуге қатысты қиындықтарды ба-
сынан кешірді, алайда бүгін көптеген бан-
ктер осы мəселеден зардап шегуде. Расын-
да да, үш банк жабылды жəне төрт банктің 
жағдайы белгісіз болып тұр. Экономистер 
бұл банктердің саны жақын арада 23-24-ке 
дейін өседі деп болжауда. Шоғырландыру 
капитал талабын қанағаттандырудың ең 
тиімді жолы болып табылады. Сол себепті, 
банктердің көпшілігі шоғырландыру мүм-
кіндігін талқылауда. Шын мəнінде, Əзірба- 
йжан Ұлттық банкі банктерге капиталдан-
дыру мен шоғырландыру немесе бизнестен 
шығу сияқты дамыту нұсқаларын ұсынуда. 
Банк секторының ағымдағы жағдайы мұ-
най бағаларына тəуелділіктің елдің, əсіресе 
банк секторының болашақта тұрақты да-
муына тосқауыл болуын тағы да бір рет ай- 
қын көрсетуде. Сондықтан, мұнайға деген 
тəуелділік ең төменгі деңгейге дейін азай-
тылуы тиіс. Шетел инвестицияларын мұна- 
йдан басқа секторларға тартып, бұл инвес-
тициялар үшін бизнес ортаны жетілдіру қа- 
жет. Сауда кедергілерін азайту керек. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалар 
неғұрлым тиімді қолданылуы тиіс. Соным- 
ен қатар, капитал жəне қаржы нарықтарын 
кеңейту қажет. Əзірбайжан «Дүниежүзілік 
банктің» бизнесті жүргізу оңайлығы рей-
тінгінде 80-ші орында тұр. Жоғарыда кел-
тірілген ұсыныстар жəне қаржы нарықтары 
мен бизнес ортаны жақсарту мақсатында 
қабылданатын басқа да шаралар арқылы, 
Əзірбайжан экономикасы тек қаржы нары-
қтарын тұрақтандырып, ішкі нарықтарға 
одан да көп инвесторларды тартып қана 
қоймай, халықаралық нарықтарда өз рей-
тингін арттыра алатын болады. 



 

 

x Астанада өткен Шанхай ынтымақта- 
стық ұйымы (ШЫҰ) Қорғаныс ми-
нистрлерінің 13-ші конференциясы- 
нда тараптар ынтымақтастық нəти-
желерін қорытындылады жəне ха-
лықаралық лаңкестік қаупінің өсуіне 
байланысты ШЫҰ елдерінің қорға-
ныс бірліктері мен қарулы күштері 
арасындағы ынтымақтастықты өңір-
лік қауіпсіздік пен тұрақтылықты 
сақтау үшін одан əрі дамыту қажет 
екендігін атап өтті. Конференцияда 
ШЫҰ елдері Қорғаныс министрле-
рінің Бірлескен коммюникесіне жəне 
басқа да құжаттарға қол қойылды. 

x Бішкекте өткен Тəуелсіз Мемлекет-
тер Достастығы (ТМД) Үкімет бас-
шылары кеңесінің отырысында та-
раптар ТМД атқарушы органдары-
ның қызметін дамытуға жəне ұйым-
ның тиімділігін арттыруға бағыттал-
ған ұсыныстарды дайындау туралы 
хаттамалық шешімді бекітті. Бұл 
ұсыныстар 16 қыркүйекте Бішкекте 
өтетін ТМД Мемлекет басшылары 
кеңесінде ұсынылатын болады. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында 
Израиль премьер-министрі Беньям- 
ин Нетаньяху жəне Ресей президенті 
Владимир Путин əлеуметтік қолдау, 
кедендік реттеу жəне энергетика са-
лаларындағы ынтымақтастық тура-
лы бірқатар келісімге қол қойды. Та- 
раптар Кеңес одағы мен Ресейден 
шет елге кеткен соң азаматтықтарын 
сақтамаған израильдықтарды ресей-
лік жүйеге сəйкес зейнетақымен қа-
мсыздандыру мəселесіне ерекше кө-
ңіл бөлді. 

x Грузия Премьер-Министрінің орын-
басары Экономика жəне тұрақты да- 
му министрі Дмитрий Кумсишвили 
Астанаға ресми сапары барысында 
Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрі Кəрім Мəсімовпен кездес-
ті. Кездесу барысында екі елдің сау-
да-экономикалық қатынастарын ны-
ғайту, сауда-саттық көлемді арттыру 
жəне іскерлік əлемдегі байланыс-
тарды қарқындату мəселелері тал-
қыланды. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысын-
да Ресей қорғаныс министрі Сергей 
Шойгудың Түркіменстан Президенті 
Гурбангулы Бердімұхамедовпен рес- 
ми кездесуінде Ресей əскери күште-
рінің Сирияда жалғастырып жатқан 
əскери операциялары мен түркімен-
ауған шекарасындағы соңғы жағдай 
талқыланды. 

x  «Антонов» украиналық авиақұрыл- 
ыс компаниясы Əзірбайжанға АН-
178 əскери-көліктік ұшақтың 10 да-
насын сатқаны туралы келісімге қол 
қойды. Келісімге сəйкес, екі жыл іш- 
інде бірінші жөнелтімде екі ұшақ, ал 
екінші жөнелтімде қалған сегіз ұшақ 
Əзірбайжанға жеткізілетін болады. 
Бір əскери-көлік ұшағы 18 тоннаға 
жуық жүк таси алады. 

x Əзірбайжанның Қорғаныс минис-
трлігі мен НАТО арасында 2016 жы-
лы өткен Серіктестік іс-əрекеттері- 
нің жеке жоспарына сəйкес өткізіл-
ген отырыста тараптар палуба іздеу 
бірліктерінің теңізде іздеу опера-
циялары жаттығу үдерісінде Əзір-
байжанның жəне НАТО Əскери те- 
ңіз күштерінің жүзеге асырған қыз-
меттері мен қолданған стандарттары 
туралы пікір алмасты.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Ресей президенті Владимир Путин 
Минскке сапары барысында «Газпр- 
ом» Ресей мемлекеттік компаниясы-
ның 2020 жылға қарай Беларусь газ 
құбыры жүйесін дамытуға 2,5 млрд. 
доллар инвестиция жасауды жос-
парлағанын мəлімдеді. Бұған қоса, 
«Газпром» компаниясының 2020 
жылға қарай Беларусьта жер асты 
газ қоймаларының қуатын арттыру 
үшін 1,1 млрд. доллар инвестиция 
жоспарлап отырғанын айтты. «Газ-
пром» 2015 жылы Беларусьқа 18,8 
млрд. текше метр газ берді. Соны-
мен қатар, 45,4 млн. текше метр та-
биғи газ Беларусь арқылы ТМД жə-
не ТМД-дан тыс елдерге, сондай-ақ 
Ресейдің Калининград облысына жі-
берілді. 

x «Азнефть» Əзірбайжан мемлекеттік 
мұнай-газ компаниясы 2016 жылдың 
қаңтар-мамыр аралығында 2.619 
млн. тонна мұнай өндіргенін жария-
лады. Компания 2016 жылдың сол 
кезеңінде 2,386.1 млн. текше метр 
табиғи газ өндіргенін жариялады. 
Бұл көрсеткіш жоспарланған көлем-
нен 2,7%-ға астам. 

x АҚШ-тың Энергетикалық ақпарат 
басқармасы (EIA) болжамдарына сə- 
йкес, Қазақстанның мұнай өндірісі 
2015 жылы тəулігіне 1,73 млн. бар-
рельден 2016 жылы тəулігіне 1,68 
млн. баррельге дейін төмендегеннен 
кейін 2017 жылы тəулігіне 1,7 млн. 
баррельге жетеді.  

x  «Ямал СТГ» Ресей табиғи газ ком-
паниясы «Сбербанк» жəне «Газпро- 
мбанкпен» қол қойылған несие келі-
сімі аясында алғашқы 1,2 млрд. дол-
ларлық несие траншын алды деп мə-
лімдеді. Жобаның жалпы қаржылан-
дыруы 18,4 млрд. доллар болады деп 
жоспарланып отыр. «Ямал СТГ» 
жобасы Арктикалық Ресейде Южно-
Тамбейское ауданы маңайында та-
биғи газ сұйылту зауытының құры-
лысын қамтиды. Зауыттың жобалық 
қуаты – жылына 16,5 млн. тонна. 
Жоба 2017 жылы іске қосылады деп 
жоспарланып отыр. 

x «Түркіменэнерго» мемлекеттік ком-
паниясы мен «Да Ауғанстан Брешна 
Шеркат» (ДАБШ) компаниясы Ата-
мұрат (Түрікменстан) – Андхой (Ау- 
ғанстан) бағыты бойынша электр 
энергиясын тасымалдау туралы ке-
лісімшартқа қол қойды. Сонымен 
қатар тараптар Түркіменстаннан Ау- 
ғанстанға электр энергиясын тасы-

малдауға қатысты бұдан бұрын қол 
қойылған келісімшарттарды ұзарту-
ға келісті. 2018 жылдың қаңтар ай-
ында басталатын құрылыс 2027 
жылдың желтоқсан айында аяқтала-
ды деп жоспарланып отыр. 

x Дүниежүзілік банк (ДБ) жаңа анали-
тикалық есебінде Ресей жəне Орта-
лық Азия елдері үшін ЖІӨ өсу бол-
жамын өзгертті. Есепке сəйкес, ДБ 
Ресейдің ЖІӨ өсімінің 2016 жылы -
1,9%-дан -1,2%-ға қарай біртіндеп 
жақсаратыны жəне 2017 жылы 1,4%-
ға өседі деп күтуде. Сондай-ақ есеп-
те Қазақстан, Қырғызстан, Тəжік-
стан, Түркіменстан жəне Өзбекстан 
экономикаларының тиісінше 0,1%, 
3,4%, 4%, 5% жəне 7,3%-ға өсетіні 
баяндалған. Жалпы, Орталық Азия-
да экономикалық өсу 2016 жəне 
2017 жылдары тиісінше 2,1%-ды 
жəне 3,4%-ды құрайтын болады. 

x Əзірбайжан Экономика министрі 
Шахин Мұстафаевтың айтуынша, ел 
жалпы сыйымдылығы 330000 тон-
налық 52 логистикалық орталықты 
қаржыландыру үшін 106 млн. дол-
лар көлемінде жеңілдікті несие бөл-
ді. Қазіргі уақытта елде 52 логисти-
калық орталықтың 42-сі 241000 тон-
на жалпы сыйымдылығымен жұмыс 
істеп келеді. 

x Грузия Ұлттық бюросының мəліметі 
бойынша, Əзірбайжан 2016 жылдың 
бірінші тоқсанында Грузия эконо-
микасына 137 млн. доллар инвести-
ция жасады. Сонымен қатар, Əзір-
байжаннан кейін Түркия мен Ұлыб-
ритания Грузия экономикасына тиі-
сінше 57 млн. доллар жəне 44 млн. 
доллар инвестиция жасады деп баян- 
дады. 

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Халықаралық таза жəне қолданбалы 
химия одағы (IUPAC) екі жаңадан 
ашылған элементке Мəскеу қаласы 
мен Ресей ғалымының атын беруді 
жоспарлап отырғанын жариялады. 
Менделеевтің периодтық жүйесіне 
төрт жаңа элемент қосылады. 115 ин-
дексті элементке Mc белгісі жəне Мə- 
скеу қаласына құрмет ретінде моско- 
виум атауы беріледі; ал 118 индексті 
элемент Og белгісін жəне Юрий Ога-
несян атын алады. 

x Өзбекстан мұсылмандарының діни 
басқармасы (МДБ) ораза айында ме-
шіттер мен мейрамханаларда ауызаш- 
ар жасауға тыйым салынғаны туралы 
жариялады. МДБ мұсылмандарға қо-
ғамдық орындарда үлкен топтар бо-
лып жиналудың орнына үйлерінде 
шағын топтарда жиналуды ұсынды. 

x Ресейдің «Роскосмос» ғарыш агентті-
гінің айтуынша, жоғарғы саты орби-
таға қосылған «Бриз-М»-мен «Прото- 
н-М» зымыран-тасығышы мен АҚШ-
тың «Intelsat 31» телекоммуникация-
лық серігі (Intelsat DLA2) «Байқоң- 
ыр» ғарыш айлағынан ұшырылды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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