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ҚЫРҒЫЗСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕС- 
ТИЦИЯЛАР 

Қырғызстан экономикасы соңғы бірнеше 
жыл ішінде алтын экспорты мен көрші ел-
дермен сауданың айтарлықтай артуына ба-
йланысты өсті. Ресей экономикасының құ-
лдырауы қырғыз тауарларына сұранысты 
төмендеткеніне жəне бұл жағдайдың 2015 
жылы елдің алтыннан тыс тауарлар экспо- 
ртының азаюына себеп болғанына қара-
мастан, экономикалық өсу қарқыны 2014 
жылғы 3,6%-дан 2015 жылы 7,3%-ға дейін 
өсті. Əсіресе Қырғыз Үкіметі тарапынан 
жүзеге асырылған құрылымдық реформа-
лар мен мемлекеттік инвестициялық бағда- 
рлама шеңберінде орындалған нормативтік 
актілер экономикалық өсімнің жоғары өн- 
імділігіне айтарлықтай үлес қосты. 
Қырғыз Үкіметі іске асырған құрылымдық 
реформалар қамтылған нормативтік актіле- 
рге мыналар жатады: (i) 2014 жылы мамы- 
рда қабылданған мемлекеттік секторды ре- 
формалау жол картасын іске асыру. Атал-
мыш жол картасы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттарда мемлекеттік органдар 
арасындағы үйлестіруді арттыру, мемле-
кеттік қызметтердің жүйесін қайта реттеу 
жəне əсіресе энергия жəне тау-кен салала-
рында кəсіби басқаруды құру үшін жүзеге 
асырылуы тиіс саясаттарды анықтайды; (ii) 
Халықаралық стандарттарға сай жаңа мем-
лекеттік сатып алу туралы заңды жүзеге 
асыру. Бұл заң мемлекеттік сатып алулард-
ағы құқықтық олқылықтарды жою жəне 
сыбайлас жемқорлыққа себеп болатын жа-
ғдайларды азайту мақсатында жүзеге асы-
рылуда; (iii) Іскерлік əлеміне қатысты ере-
желерді жақсарту мақсатында маңызды қа-
дамдардың қабылдануы. Бұл, əсіресе, ше-
телдік инвесторларға қатысты. Лицензия-
лау жəне рұқсат беру туралы жаңа заң қа-
былданғандықтан, белгілі бір жұмыс сала-
ларының талаптарын айқындау, лицензия 
иегерлерін бақылау үшін жаңа тəртіптерді 
белгілеу жəне лицензия берілетіндердің ті-
зілімін қалыптастыру мақсатында жаңа ер- 
ежелер əзірленді; (iv) 2015 жылы ақпанда 
бекітілген Жеке секторды даму стратегия-
сын қабылдау. Бұл стратегия іскерлік ор-
тадағы қызметтерде кездесетін кедергілер-
ді жоюға жəне инвестициялық ахуалды жа- 
қсартуға бағытталған. Сондай-ақ, бұл стра-
тегия нормативтік реформаның бір бөлігі 
ретінде мемлекеттік-жекеменшік серіктес-
тікке қатысты жүргізілетін реформаларды 
жəне тексерулерді нығайту қажет. Осы бү-
кіл құрылымдық реформалардың қырғыз 
экономикасына тікелей шетелдік инвести-
цияларды тарту мақсатында отандық жағ-
дайларды жақсарту үшін жүзеге асырыла-
тыны анық көрсетілуі тиіс. 
Екінші жағынан, Қырғыз Үкіметі бəсекеге 
қабілеттілікті арттыру жəне елдегі инвест-

ициялық ахуалды жақсарту үшін тікелей 
шетелдік инвестицияларды тарту саясаты-
на айтарлықтай қолдау көрсетуде. Осы тұ- 
рғыда 2003 жылы Шетелдік инвестициялар 
туралы заң қабылданғаннан бері Қырғызс- 
танның ашық тікелей шетелдік инвести-
циялар режимін жүзеге асырып келе жат-
қанын атап өту маңызды. Бұл Заң шетелдік 
инвесторлардың мемлекет ішінде еркін 
түрде əрекет етіп, операциялар жүргізуіне 
жəне тапқан табыстарын өз елдеріне əке-
луіне қажетті ұлттық операциялар жүргізу 
шарттарын анықтауда. Шетелдік инвестор- 
ларға қатысты инвестициялық ынталанды-
рудың Мемлекеттік-жекеменшік серіктес-
тік келісімі шеңберінде жеке сектор үшін 
салық жеңілдіктерін қамтитынын атап өт-
кен жөн. Осыған байланысты, салық жеңі-
лдіктері шеңберінде 10% бойынша корпо-
ративтік табыс салығы мен 12% бойынша 
Қосылған құн салығы (ҚҚС) жүзеге асы-
рылуда. Тікелей шетелдік инвестициялық 
ахуалдың жақсаруымен соңғы онжылдықта 
Қырғызстан экономикасына тікелей шетел- 
дік инвестициялар ағыны тез қарқынмен 
өсті. 2001-2013 жылдар кезеңінде елге ті-
келей шетелдік инвестициялар ағыны жыл 
сайынғы өсім қарқыны бойынша шамамен 
52%-ға артты. Салық жеңілдіктері бұл өсі-
мге елеулі үлес қосты. Салық жеңілдікте-
рінің арқасында елге кірген тікелей шетел-
дік инвестициялар 2013 жылы 292,6 млн. 
доллар болып, 2014 жылы 757,6 млн. дол-
ларға дейін жəне 2015 жылы 818 млн. дол-
ларға дейін өсті. Сонымен қатар, бекітілген 
бірқатар шетелдік жобалармен Ресейдің 
Қырғызстанның Еуразиялық экономикал- 
ық одаққа кіруін қолдау мақсатында Ресей-
Қырғыз қорынан 1 млрд. долларды қамта-
масыз етуге міндеттенуі нəтижесінде елде-
гі тікелей шетелдік инвестициялардың ЖІ- 
Ө-дегі үлесі 2016-2019 жылдар кезеңінде 
5%-ға жетеді деп күтілуде. 
Қырғызстанда шетелдік инвесторлар негі-
зінен туризм жəне тау-кен салаларына қы-
зығушылық білдіреді. Əлемдік саяхат пен 
туризм кеңесінің (WTTC) мəліметтері бой- 
ынша, 2015 жылы елде туризм секторының 
ЖІӨ-ге тікелей үлесі 92,8 млн. долларды 
құрады. Бұл көрсеткіш 2025 жылға қарай 
147,4 млн. долларға дейін артады деп күті-
луде. 2015-2025 жылдар кезеңінде Қырғы- 
зстанның туризм секторы жылына 5%-ға 
өседі деп күтілуде. 2015 жылы секторда 
жүзеге асырылған инвестициялар мен биз-
нес шығыстары тиісінше 72,3 млн. доллар 
жəне 235,2 млн. долларды құрады. Бұл 
көрсеткіштер 2025 жылға қарай тиісінше 
107,5 млн. долларға жəне 366,2 млн. дол-
ларға дейін артады деп күтілуде. Бұған қо-

са, тау-кен секторындағы шетелдік инвес-
тиция мүмкіндіктері елдің инвестициялық 
ахуалы үшін үлкен маңызға ие. Қырғызс- 
тан Орталық Азиядағы ең ірі минералдық 
шикiзат кен орындары бар елдердің бірі 
екені мəлім. Алтын барлау жəне өндіру, 
əсіресе негізгі экспорттық тауар ретінде эк- 
ономика үшін маңызды болып табылады. 
Сондай-ақ, 60 пайдалы қазба кен орында-
рында барлау жұмыстары жүргізіліп жат- 
ыр. Түсті металдардан 7 ірі сүрме кен ор-
ны, 3 ірі қалайы жəне вольфрам кен орны 
табылды. 2010-2015 жылдар кезеңінде ел-
дің тау-кен секторына шамамен 218 млн. 
доллар тікелей шетелдік инвестициялар ағ- 
ыны тартылды. Қырғыз Үкіметі жүзеге ас- 
ырған мемлекеттік инвестициялық бағдар-
лама əрі туризм, əрі тау-кен салаларындағы 
қызметті қолдайды. 
Алайда, бұл бағдарлама сыртқы қарызбен 
қаржыландырылған болатын. Нəтижесінде, 
таза сыртқы қарыздың ЖІӨ-ге қатынасы 
2014 жылы 76,3%-ды құраса, 2015 жылы 
81,2%-ға дейін өсті. Ағымдағы шот кірісте- 
рі ішінде таза сыртқы қарыздардың үлесі 
2012-2015 жылдар кезеңінде тек 30%-ды 
құрағанына қарамастан бұл көрсеткіш 20- 
16 мен 2019 жылдар аралығында шамамен 
80%-ды құрайды деп күтілуде. Осыған ба-
йланысты, мемлекет тікелей шетелдік ин-
вестицияларға кедергі келтірмей сыртқы 
қарызды тұрақты деңгейде ұстау үшін жа-
ңа жолдарды табуы қажет. Осы тұрғыда 
Қырғыз Үкіметі мемлекеттік қарызды тұ-
рақтандыру үшін үш қадамнан тұратын қа-
рыз саясатын жүзеге асыруда. Бұл саясат-
тың қадамдары төмендегідей болып табы-
лады: (І) жобаның маңыздылығын бағалау, 
(іі) қай нарықтан (сыртқы немесе iшкi) қа-
рыз алынатынын шешу жəне (ііі) қолже-
тімді пайыздық мөлшерлеме туралы ше-
шім қабылдау. Сонымен қатар, мемлекет 
өсуді жақсартатын жобаларға басымдық 
беруі тиіс. 
Қырғыз үкіметінің басқа елдермен жасаған 
сауда жəне инвестициялық келісімдерінің 
артуымен жəне шетелдік инвесторларды 
көбірек ынталандыратын саясат жүргізуі-
мен бірге Қырғызстандағы іскерлік орта 
уақыт өте келе одан сайын дами түсті. Сон- 
дықтан, жоғарыда аталған саясаттардың 
нəтижелі түрде жүргізілуімен Үкіметтің 
тікелей шетелдік инвестицияларға кедергі 
келтірмей, сыртқы қарыздарды тұрақты де- 
ңгейде ұстай алатынын жəне елге тікелей 
шетелдік инвестициялар ағынының арту 
үрдісінің ұзақ мерзімге жалғасатынын кү-
туге болады.   



 

 

x Əзірбайжан Орталық сайлау комиссия- 
сы сайлаушылардың 84% астамы Кон-
ституцияға өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізуді қабылдауды қолдады деп 
жариялады. Референдум нəтижесінде 
президенттік мерзімді бес жылдан жеті 
жылға арттыру, президентке парламе- 
нтті тарату жəне мерзімінен бұрын пр-
езиденттік сайлауды жоспарлау құқы-
ғын беру жəне екі вице-президент лау- 
азымын енгізу сияқты 29 ұсыныс бекі-
тілді. Бұл өзгерістер Ильхам Əлиевтің 
2018 жылдың орнына 2020 жылы жаңа 
президенттік мерзімге дауысқа түсеті-
нін білдіреді. 

x Тегеранға ресми сапары барысында 
Қазақстан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Ақылбек Камалдинов пен 
оның ирандық əріптесі Ибрагим Ра-
химпур өзара мүдделілікке негізделген 
мəселелер бойынша пікір алмасып, са-
ясат, экономика жəне сауда сияқты са-
лаларда, сондай-ақ банк ісінде ынтым- 
ақтастық, транзит, темір жол жəне те-
ңізбен тасымалдау, энергетика мен ау- 
ыл шаруашылығы салаларында екіжа- 
қты ынтымақтастықты кеңейту жолда-
рын талқылады. 

x Бакуге ресми сапары барысында Тə-
жікстан Жоғарғы кеңесі Өкілдер пала-
тасының төрағасы Шукурджон Зуху-
ров пен Əзірбайжан Республикасының 
Премьер-Министрі Артур Расизаде екі 
ел арасындағы тиімді ынтымақтастық-
ты жандандыру мүмкіндіктерін талқы-
лады. Тараптар сондай-ақ халықара-
лық құқықтық нормалар аясында мə-
селені  шешу қажеттігін атап өтіп, Тау- 
лы-Қарабақ қақтығысын қозғады. 

x Мəскеуге сапары барысында Оңтүстік 
Кореяның Корей түбегінің бейбітшілік 
жəне қауіпсіздік істерінің арнайы өкілі 
Ким Хонг Кюн жəне Ресей Сыртқы іс-
тер министрінің орынбасары Игорь 
Моргулов Солтүстік Кореяның соңғы 
ядролық зымыран сынағы мен соған 
қатысты Корей түбегіндегі жағдай ту-
ралы пікір алмасты. Тараптар БҰҰ Қа-
уіпсіздік кеңесінің тиісті қаулыларына 
қатысты талаптарына Пхеньянның не-
мқұрайды қатынасына байланысты ал-
аңдаушылықтарын білдірді. 

x Ашхабадтағы ЕҚЫҰ орталығының ба-
сшысы Наталья Дрозд Орталық Азия 
аймағында шекара қауіпсіздігін қамта- 
масыз етуге жəрдемдесу мақсатында 
Орталықтың Түркіменстан Мемлекет-
тік шекара қызметі үшін оқу курста-
рын ұйымдастырғанын хабарлады. Ха-
лықаралық сарапшылар қатысушылар-
ға шекара күзетінің түрлері мен ны-
сандары, оның ішінде патруль барлау 
жəне қадағалау, шекара күзеті жоспа-
ры жəне техникасы, ақпарат жинау жə- 
не жер бедерін талдау туралы мағлұ-
мат берді. 

x «ADEX 2016» II Əзірбайжан халықа-
ралық қорғаныс өнеркəсібі көрмесі ба-
рысында Əзірбайжан Қорғаныс өнер-
кəсібі министрі Явер Джамалов елдің 
əскери техника, қару жəне оқ өндіретін 
кəсіпорындарының НАТО стандартта-
рына жеткен 125 əскери мақсаттағы 
өнімді жасау үшін толығымен қайта 
құрылымданғанын мəлімдеді. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түрікменстан мұнай-газ кешенінің мə-
ліметі бойынша, «Түркіменмұнай» ме-
млекеттік концерні Узынада перспек-
тивалы көмірсутегі аймағында жаңа 
көмірсутегі кендерін іздеу үшін жүзеге 
асырылған алғашқы ультра терең бар-
лау ұңғымасын бұрғылауды жалғасты-
руда. Ұңғыманың жалпы тереңдігі 7, 
150 метр, бүгінгі күнге дейін бұрғы-
лаушылар 4,500 метр тереңдікке жетті. 

x Ресейлік «Газпром» мемлекеттік газ 
компаниясының басқарма мүшесі Все-
волод Черепанов Охот теңізінде жаңа-
дан ашылған Южно-Лунское кен ор-
нында 40 млрд. текше метр газ қоры-
ның бар екенін болжады. Бұлардың 
алдын ала болжам екенін, нақты қор-
ларының одан да көп болу мүмкіндігін 
атап өтті. Ашылған кен орнында мұ-
найдың болмағаны мəлімделді. 

x Халықаралық Валюта Қорының (ХВҚ) 
Қырғызстандағы миссия басшысы Эд-
вард Гемайел елдің мемлекеттік қары-
зы ЖІӨ-нің 70%-ына немесе 4,72 млрд. 
долларға жетті деп хабарлады. Екі жыл 
бұрын Қырғызстанның мемлекеттік қа- 
рызы ЖІӨ-нің 43-44%-ын құрады деп 
атап өтілді. Есепке сəйкес, бұл қарыз 
тұрақтылығының бірқалыпты тəуеке-
ліне сəйкес келеді, сондай-ақ ХВҚ қа-
зыналық шоғырландыруды жəне бюд-
жет тапшылығын біртіндеп төменде-
туді ұсынды. 

x Азия даму банкі (АДБ) Қырғызстанда 
Солтүстік-Оңтүстік балама жол дəлізі-
нің 70 шақырымдық бөлімін қалпына 
келтіру мақсатында 95,1 млн. доллар 
көлемінде несие жəне грант беруді бе-
кітті деп жариялады. 

x Үкіметаралық сауда-экономикалық ж-
əне ғылыми-техникалық пен мəдени 
ынтымақтастық Өзбек-түркімен коми-
ссиясының 12-ші отырысында өзара 
сауданы арттыру, мүліктік жəне қар- 
ыздық қарым-қатынастарды реттеу мə-
селелері талқыланды. Өзбекстан жəне 
Түркіменстан үкіметтерінің өкілдері су 
ресурстарын ұтымды пайдалану үшін 
дəйекті саясаттың жүргізілуін аймақ-
тағы басты ынтымақтастық бағыты ре-
тінде анықтады. Сонымен қатар, тара- 
птар сыртқы сауда жүктерін тасымал-
дау қызметі үшін өзара артықшылық-
тар ұсыну арқылы көлік-транзит сала-
сындағы өзара тиімді ынтымақтастық-
ты жалғастыру мəселелерін талқыла-
ды. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық бан-
кінің мəліметтері бойынша, 2016 жыл-
дың тамыз айында елдің алтын жəне 
валюта қорлары ай бойынша 1,09%-ға 
артып, 2016 жылдың қаңтар-тамыз ай-
ларында 10,15%-ға өсіп, 30,71 млрд. 
долларға дейін артты. Бұл соңғы 4 жы- 
лдағы ең жоғары сома болып табыла-
ды. Алтын бағасының өсуі елдің алтын 
қорларының биылғы жылы 10,31 млрд. 
долларға дейін артуына немесе 2016 
жылдың қаңтар-тамыз айларында 36, 
13%-ға артуына көмектесті. Валюта 
резервтері жыл бойынша 0,46%-ға арт-
ты жəне ай бойынша 1,81%-ға өсіп, 
20,39 млрд. долларды құрады. Соны-
мен қатар, Қазақстан ұлттық қорының 
активтері 2016 жылы тамыз айында ай 
бойынша 0,2%-ға өсті жəне 2016 жылы 
қаңтар-тамыз айлары мерзімінде 2,12 
%-ға өсіп, 64,85 млрд. долларды құра-
ды. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x 2016 жылы Қазақстанда «Еуразия жаз-
ғы мектебі» бастамасы Еуразия ғылы-
ми-зерттеу институты тарапынан бас-
талды. Қазақстандағы жазғы мектеп Ха- 
лықаралық Түркі академиясымен бірле-
сіп ұйымдастырылып, Шетелдегі түрік-
тер мен туыс қауымдастықтар мекемесі 
тарапынан қаржыландырылды. Жобан- 
ың аясында жазғы мектепке 10 сыртқы 
елден 20 студент қатысты жəне Қазақ-
станның негізгі институттарымен кезде-
сулер өткізілді. 

x Дүниежүзілік экономикалық форум ба-
рысында жарияланған 2016-2017 жыл-
дарға арналған Жаһандық бəсекеге қа-
білеттілік есебіне сəйкес, Əзірбайжан 1-
38 елдің ішінде 37-ші орынға ие болды 
жəне бұл ТМД елдері арасында ең жо-
ғары көрсеткіш болып табылады. Əзір-
байжаннан кейін Ресей 43-ші орынға 
жəне Қазақстан 53-ші орынға ие болды. 

x Қазақстанның Маңғыстау облысының 
Аймақтық төтенше жағдайлар департа-
менті Қаражанбас кен орнында бір апат- 
тың болғанын хабарлады. Қаражанбас 
кен орнының №5529 ұңғымасында газ 
жəне су қоспасының эмиссиясы пайда 
болды. Апатта зардап шеккендер болма- 
ды. 

x Нью-Йорктағы Бас Ассамблея отырыс-
тарында Түркіменстан Сыртқы істер 
министрі Рашид Мередов климаттың 
өзгеруі туралы Париж келісіміне қол 
қойды. Бүгінгі күнге дейін бұл келісімге 
191 елдің өкілдері қол қойды. 

x Шанхайда өткен кездесу барысында Ре-
сей Федералды əуе көлігі агенттігі (Ро-
савиация), Ресей мемлекеттік əуе қозға-
лысын басқару корпорациясы жəне Қы-
тай азаматтық авиация əкімшілігі өкіл-
дері жаңа маршруттар мен шекарадан 
өту аймақтарын, оның ішінде бір-бірі- 
нің рейстері туралы неғұрлым егжей-
тегжейлі ақпарат беруді талқылады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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