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2016 ЖЫЛЫНДА БЕЛАРУСЬ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ АХУАЛЫ 

Ресей мен Еуропалық одақ (ЕО) арасындағы ст-
ратегиялық аймақта орналасқан Беларусь дамы-
ған көлік жүйесіне, жеткілікті инвестициялық 
климатқа және жоғары білікті жұмыс күшіне ие. 
Алайда, елдің әсіресе энергетика, экономика жә-
не қаржы салаларында Ресейге айтарлықтай дә-
режеде тәуелді болуы және мемлекеттің эконо-
микалық қызметті қатаң бақылауға алуы эконо-
миканы тұрақтандыруға жол бермеді. Көп жыл-
дар бойы экономикалық өсуі төмен болып, мак-
роэкономикалық ауытқулар артқаннан кейін Бе-
ларусь экономикасы 2015 жылы құлдырауға ұш-
ырап, 3,9%-ға азайды. Елдің ЖІӨ-і 2016 жылы 
2,2%-ға төмендейді, ал 2017 және 2018 жылдары 
тиісінше 1,5% және 1,3%-ға ғана өседі деп күті-
луде. Екінші жағынан, беларустық тауарларға 
шетелдік сұраныстың төмен болуы ел экспорты-
ның айтарлықтай төмендеуіне себеп болды. 2015 
жылы экспорт көлемі 26,6 млрд. долларды құра-
ды және бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстыр-
ғанда 9,3 млрд. долларға (26%) кем. Импорт 10,1 
млрд. долларға (25%) азайды. Экспорттық түсім-
нің ең үлкен қысқаруы (30%) Тәуелсіз мемлекет-
тер достастығы (ТМД) елдеріне және Ресейге 
болды. Мұндағы басты себеп Ресейдегі дағдарыс 
болып табылады. Сондай-ақ, Беларустың ЕО-мен 
саудасы да 2015 жылы 19%-ға, яғни 2 млрд. дол-
лардан сәл астамға төмендеді.  
Экспорттың төмендеуі Беларусь өнеркәсібінде де 
елеулі мәселелерді тудырды. 2015 жылы Бела-
русь кәсіпорындарының 60%-ы шығынға ұшыра-
ғандарын немесе ең төмен пайда табу деңгейінде 
қызмет еткендерін хабарлады. Бұл кәсіпорындар-
ға ел экономикасы үшін айтарлықтай маңызы бар 
«МТЗ» трактор зауыты, «МАЗ» жүк көліктері за-
уыты және «БМЗ» ауыр көлік құралдары үшін 
қозғалтқыш өндіретін зауыт жатады. Бұл кәсіпо-
рындардың барлығы капиталды негізге алуда 
және Гомель қаласында орналасқан ауыл шаруа-
шылығы техникасын өндіру зауыты «Гомсель-
маш» өндірісіне негізделе отырып қызмет етуде. 
2015 жылы және 2016 жылдың бір кезеңінде ай-
ырбас бағамы күрт құнсызданды. Осы орайда 
2015 жылы Беларусь рубльі 23%-ға девальвация-
ға ұшырады.  Бірақ айырбас бағамы қазіргі таңда 
біраз тұрақтанды. 2015 жылдың екінші тоқса-
нында Беларусь Орталық банкі ағымдағы шот 
тапшылығының ЖІӨ-ге қатынасы 4,3%-ды құра-
ды деп хабарлады. Бұл көрсеткіш 2016 жылдың 
бірінші тоқсанында шамалы өсіп, 4,9%-ға дейін 
артты. Алайда, рубльдің құнсыздануы нақты жа-
лақының төмендеуіне алып келді. 2015 жылдың 
төртінші тоқсанында нақты жалақы 3%-ға тө-
мендеді, ал 2016 жылғы қаңтар айында орташа 
жалақы шамамен 90 долларға азайып, 315 дол-
ларды құрады. Сонымен қатар, жұмыссыздық 
деңгейінің артуына қарамастан, Беларустағы жұ-
мыссыздық деңгейі салыстырмалы түрде төмен 
деңгейде қалып отыр (2015 жылы 0,9% және 
2016 жылы 1%). Мұның негізгі себебі – үкіметтің 
әлеуметтік қауіпсіздік пен жұмыспен қамтуды 
арттыру туралы 2016-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарлама аясында «жұмыспен 
қамтуды ынталандыру жөніндегі iшкi бағдарла-
маны» жүзеге асыруы. Мұндағы негізгі мақсат 
ұлттық жұмыспен қамту саясаты шеңберінде ең-
бек әлеуетін тиімді пайдалануды қамтамасыз ету 
болып табылады. 

Екінші жағынан, Беларусь Орталық банкі ақша-
несие саясатын қатаңдату және ақшалай бағдар-
лану саясатын енгізу арқылы инфляцияны тө-
мендетті. 2015 жылы 19% болған инфляция дең-
гейі 2016 жылы 17%-ға дейін төмендеді. Алайда, 
мемлекеттік қарыз 2015 жылы 41,3% болып, 2016 
жылы 46,4%-ға дейін өсті. Банк секторында банк 
активтері сапасының және пайдалылығының тө-
мендеуі және проблемалы кредиттер санының 
артуы жүйеде төлем мерзімі өткен несиелердің 
үлесін де арттырды. Орталық Банктің мәлімде-
месіне сәйкес, 2016 жылдың қаңтарынан бері 
проблемалы активтердің жүйедегі үлесі екі есе 
өсіп, 13,4%-ға жетті. Бұл өсімінің негізгі себебі – 
Мемлекеттік кәсіпорындардың (МК) жоғары шы-
ғындары. Мемлекеттік қарыздың артуының тағы 
бір себебі мемлекеттік бағдарламаларды қолдау 
үшін пайдаланылатын тікелей және субсидияла-
натын несиелердің артуы. Халықаралық валюта 
қорының (ХВҚ) 2015 жылғы қаржы есебіне сәй-
кес, бұл несиелердің ЖІӨ-ге қатынасы 2010 жы-
лы 6% болып, 2011 жылы 9,3%-ға дейін өсті, ал 
содан кейін бірте-бірте азайып, 2014 жылы 4%-ға 
дейін төмендеді. Тікелей қарыз беру, сондай-ақ, 
банк секторында төлем мерзімі өткен несиелер-
дің үлесін арттырды. Алайда, 2011 жылы 58% 
болған жалпы сыртқы қарыз /ЖІӨ қатынасы 2015 
жылы 55%-ға дейін төмендеді және 2016 жыл-
дың шілдесінде 26,4%-ды құрады. 
Мемлекеттік қаржы жағынан үкімет консерва-
тивті қаржы саясатын жүзеге асыруда. Бюджет 
кірістері негізінен мұнай кірістерінен тұрады. 
Беларусь әлемдегі мұнай кірістеріне тәуелді 
үшінші ел болып табылады және мұнай өнімде-
рінің (Ресейден жеткізілетін мұнаймен шығарыл-
ған) ел экспорты ішіндегі үлесі шамамен 30%-ды 
құрайды. Басқа маңызды кіріс көзі Беларусь мұ-
найына салынатын экспорттық кедендік баж са-
лығынан түскен түсім болып табылады. Бұл та-
быс салығы 2016 жылы 1,1 млрд. доллар болады 
деп жоспарланған болатын, алайда жылдың бі-
рінші жартысында мұнай бағасының төмендеуі 
мен Ресейден жеткізілетін мұнайдың қысқарты-
луына байланысты тек 390 млн. доллар шама-
сында кіріс болды. Бюджет шығыстары тұрғы-
сынан 2016 жылғы мамыр айында Қаржы минис-
трлігі бюджет шығыстарын 7%-ға қысқартаты-
нын жариялады. Бұл қысқарту әлеуметтік шы-
ғыстарды (әлеуметтік қамсыздандыру және дәрі-
дәрмекке кететін шығыстар) қоспағанда 
жергiлiктi бюджеттерге берілетін субсидияларға 
және МК-ларға берілетін қаржылық қолдауға ба-
ғытталған. Сондай-ақ, 2015 жылы 0,8% болған 
бюджет балансы кірістердің қысқаруына байла-
нысты 2016 жылы 1,3%-ды құрады. 
Бұған қоса үкімет әсіресе МК-лардың қайта құ-
рылымдануына бағытталған іс-шараларды қам-
тыған кейбір құрылымдық реформаларды жүргі-
зуде. Соңғы мәліметтерге сәйкес, елде коммер-
циялық ұйымдарда 3662 МК бар. МК-лар өнер-
кәсіп өндірісінің шамамен 80%-ын құрайды және 
бүкіл негізгі капитал инвестицияларының шама-
мен 60%-ын пайдаланады. Алайда, экономикада-
ғы үлесі үлкен болса да, олардың қаржылық көр-
сеткіштері айтарлықтай нашарлай бастады. Мы-
салы, 2012 жылы шығынға ұшыраған МК-лардың 
экономикадағы үлесі тек 4,8%-ды құраса, 2016 
жылдың бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш 
26,3%-ға дейін өсті. Бұның негізгі себебі қаржы-

лық активтер мен капитал активтерінің МК-лар 
тарапынан тиімсіз түрде кәдеге жаратылуы бо-
лып табылады. Үкімет бұл мәселені шешу үшін 
тиімсіз МК-ларды жауып, оларды жекешеленді-
руі мүмкін немесе олардың тиімділігін арттыруы 
мүмкін. Бұл кәсіпорындарды жабу қымбатқа соғу 
мүмкін. Олардың тиімділігін арттыру мақсатын-
да үкімет нақты шараларды жүзеге асыруда. Мы-
салы, МК-лар өндірістік шығындарды 25%-ға 
азайтып, шетелдік капиталды тарту қажет. Сон-
дай-ақ, орталық үкімет пен жергілікті әкімшілік-
тер мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс орында-
рын арттыру бойынша жұмыс жасау қажет. Тағы 
бір амалы – бұл кәсіпорындарды жекешелендіру. 
Алайда, 2016 жылғы Жекешелендіру жоспарына 
тек 56 компания ғана енгізілген. Стратегиялық 
маңызы бар компаниялар жоспардан тыс қалған. 
Жоспарланған жекешелендіру түсімдері шама-
мен 20 млн. доллар болады деп күтілуде. Себебі, 
жеке сектордың экономикадағы рөлі шектеулі 
(ЖІӨ-нің 30%-ы) және жеке фирмалардың қыз-
меті әр түрлі тұрғыдан әкімшілік түрде шектеулі. 
Сондай-ақ, үкімет 2015 жылғы наурыз айынан 
бері Дүниежүзілік банкпен бірге Беларуста Құ-
рылымдық реформалар үшін Жол картасын шы-
ғару бойынша жұмыс істеуде. Бұл Жол картасы 
Еуразиялық тұрақтандыру және даму қорынан (2 
млрд. доллар) және ХВҚ-дан (3 млрд. доллар) 
несие беру бағдарламалары үшін негіз болуда. 
Үкімет, сондай-ақ, экономикада бәсекеге қабі-
леттілікті қалпына келтіру, сыртқы күйзелістерге 
осалдықты азайту және экономикалық өсуді қал-
пына келтіру мақсатында 2016-2020 жылдарға 
арналған Іс-шаралар жоспарын бекітті. Бұл ша-
ралар үкіметтің тікелей несие беру операцияла-
рын қысқартуын, МК-лар үшін қазіргі заманғы 
корпоративтік басқару тәжірибесінің жүзеге асы-
рылуын және Дүниежүзілік сауда ұйымына 
(ДСҰ) кіру жөнінде келіссөздердің жасалуын 
қамтиды. Басқа реформалар алдағы бес жылда 
жоғары технологиялық салаларды (микроэлек-
троника, лазер, био және нанотехнология) же-
делдете дамытуды, негізінен шағын және орта 
кәсіпорындарда 250,000-нан астам жаңа жұмыс 
орнын құруды және әсіресе капитал инвестиция-
ларының қайтарымдылығын назарға ала отырып 
қаржы ресурстарын бәсекеге қабілетті түрде бө-
луді қамтиды. 
Қорытындылай келе, елде жүзеге асырылатын 
экономикалық саясат пен реформалардың әсерін 
арттыру үшін мыналарды ұсынуға болады: МК-
ларда қаржылық қатерлерді азайту және өнімді-
лік пен тиімділікті арттыру мақсатында МК-лар 
үшін кешенді реформа стратегиясын жүзеге асы-
ру, бизнес-ортаны жақсарту, мемлекеттік қарыз-
дарды төмендету үшін қаржылық негізді нығай-
ту, макроэкономикалық және қаржылық тұрақ-
тылықты сақтау үшін ұстамды ақша-несие саяса-
тын жүзеге асыру және айырбас бағамының ик-
емділігін сақтап қалу. Алайда, ұзақ мерзімді пер-
спективада сенімді және тұрақты өсу жолына қол 
жеткізу үшін бұл саясатпен қатар құрылымдық 
және институционалдық реформаларды жасау 
керек. Бұл реформалар көбірек шетелдік инвес-
тицияларды тартуды, сондай-ақ тиімді еңбек на-
рығы мен әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін қамта-
масыз етуді және Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіру үдерісін аяқтауға бағытталған көптеген іс-
шараларды қамтиды. 



 

 
 

 Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтас-
тығы кеңесінің Экономика министрле-
рінің Баку қаласында өткен 6-шы оты-
рысы барысында Әзірбайжан Түркия, 
Қазақстан және Қырғызстаннан 50-ден 
астам өкіл түркітілдес мемлекеттер 
арасында экономикалық ынтымақтас-
тықты кеңейту мүмкіндіктерін талқы-
лады. 

 Аймақ елдерімен экономикалық қа-
рым-қатынастарды ілгерілету мақса-
тында Орталық Азияға ресми туры ба-
рысында Иран президенті Хасан Руха-
ни Армения, Қазақстан және Қырғыз-
станды аралады. Рухани және оның 
армян әріптесі Серж Саргсян арасында 
Ереванда өткен кездесу барысында та-
раптар бес өзара түсіністік туралы ме-
морандумға және туризм, спорт және 
мәдениет сияқты әр түрлі салаларда 
ынтымақтастық туралы келісімге қол 
қойып, өзара мүддені танытатын мәсе-
лелерді талқылады. Сонымен қатар, ҚР 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен 
Астанада өткен ресми кездесуден кей-
ін тараптар мал карантині, Каспий те-
ңізінде жүк тасымалдау, сондай-ақ ту-
ризм және қаржы сияқты салаларда бес 
келісімге қол қойды. Соңында Қыр-
ғызстан Президенті Алмазбек Атам-
баевпен Бішкек қаласында өткен ресми 
кездесу нәтижесінде тараптар 2016-
2026 жылдарға арналған Ынтымақтас-
тық туралы пактіге, бес өзара түсініс-
тік туралы меморандумға және ақпа-
раттық технологиялар, қауіпсіздік, ме-
дициналық және мәдени салаларда ын-
тымақтастық туралы келісімге қол 
қойды. 

 Ташкентке ресми сапары барысында 
Қазақстан Сыртқы істер министрі Ер-
лан Ыдырысов және Өзбекстан Прези-
денті Шавкат Мирзиеев сауда, инвес-
тиция және тасымалдау сияқты сала-
лардағы ынтымақтастықты арттыру 
перспективаларына назар аудара оты-
рып, осы орайда көптеген мәселелерді 
талқылады. 

 Бакуге ресми сапары барысында Түр-
кия Сыртқы істер министрінің орынба-
сары Үмит Ялчын мен Әзірбайжандық 
әріптесі Халаф Халафов лаңкестікке 
қарсы күрес және аймақтық қақтығыс-
тардың шешімі сияқты екіжақты қа-
рым-қатынастарды дамыту мәселеле-
рін талқылады. 

 Исламабадқа ресми сапары барысында 
Өзбекстан премьер-министрінің орын-
басары Ұлықбек Розукулов және Пә-
кістан Сауда министрі Хуррам Дастгир 
Хан ауыл шаруашылығы, фармацевти-
ка, тоқыма және басқа секторларды 
қамтығанда көптеген салаларда сауда-
экономикалық қарым-қатынастарды 
кеңейтуге келісті. 

 Еуропалық Кеңестің Президенті До-
нальд Тусктың айтуынша, Еуропалық 
Одақ басшылары Украина дағдарысы-
на қатысты Ресейге қарсы экономика-
лық санкцияларды 2017 жылдың орта-
сына дейін ұзартуға келісті. 

 Мәскеуде өткен үшжақты келіссөздер 
барысында Иран Сыртқы істер минис-
трі Мохаммад Джавад Зариф, Ресей 
Сыртқы істер министрі Сергей Лавров 
және Түркия Сыртқы істер министрі 
Мевлют Чавушоғлы Сириядағы саяси 
үдерісті жандандыру үшін үйлестіріл-
ген іс туралы бірлескен мәлімдемені 
қабылдады. 

 БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Алепподан 
эвакуациялауға қатысты нұсқауларды 
қамтыған қаулыны бірауыздан бекітті. 
Бұл қаулыға сәйкес, БҰҰ Шығыс 
Алепподағы эвакуациялау орындары 
мен мемлекеттік бақылауға алынған 
қала аудандарына дереу 113 бақылау-
шы жібереді. 
 

 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Азия инфрақұрылымдық инвестиция-
лар банкі (АИИБ) Транс-Анатолы та-
биғи газ құбыр желісі (TANAP) жоба-
сы үшін 600 млн. доллар көлемінде не-
сие бөлінгені туралы жариялады. Со-
нымен қатар, Дүниежүзілік банк 
TANAP жобасы үшін Түркияға және 
Әзірбайжанға 400 млн. доллардан не-
сие беруді мақұлдады. 

 Өзбекстанның «Өзбекэнерго» мемле-
кеттік энергетикалық компаниясының 
айтуынша, Оңтүстік Кореяның 
«Hyundai Engineering» және «Hyundai 
Engineering & Construction» консор-
циумы «Тахиаташ» ЖЭС-ін жаңғырту 
бойынша тендер ұтып алды. 678,2 млн. 
долларды құрайтын жоба аясында Оң-
түстік Корея компанияларының 2019 
жылға қарай қуаттылығы 230-280 МВт 
екі аралас циклді газ турбиналық зауыт 
салатыны атап өтілді. 

 Қазақстанның Даму Банкі Батыс Қа-
зақстанда Еуро-5 отынының коммер-
циялық өндірісі іске қосылды деп ха-
барлады. Құны 78 млн. доллардан ас-
қан өңдеу нысаны жылына 200,000 
тоннадан астам бензин өндіру қуатына 
ие және Қазақстанның батыс өңірлері-
нің сапалы жоғары октанды бензин 
қажеттілігін қанағаттандыруға көмек-
теседі деп атап өтілді. 

 Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Қазақстанда Төмен байытыл-
ған уран (ТБУ) банкін құру туралы ке-
лісімді ратификациялады. Келісімге 
сәйкес, Банк 1,000 МВт жеңіл су реак-
торын іске қосуға жететін шамамен 90 
метрикалық тонна ТБУ-дың физика-
лық резерві функциясын атқаратын 
болады. Мүше мемлекеттер жаһандық 
коммерциялық нарықта ТБУ-ға қол 
жеткізе алмаған жағдайда Банк бұл ел-
дерге ТБУ жеткізу кепілі ретінде ТБУ 
қорын сақтайды. 

 Ресей Орталық банкі 2016 жылдың 
үшінші тоқсанында елден Өзбекстанға 
жасалған ақша аударымдарының кө-
лемі өткен жылдың осы кезеңімен са-
лыстырғанда 11,18%-ға азайып, 644 
млн. долларға жетті деп хабарлады. 
Сонымен қатар, 2016 жылдың үшінші 
тоқсанында Өзбекстаннан Ресейге 20 
млн. доллар жіберілді. Бұл көрсеткіш 

2015 жылдың сәйкес кезеңінде 72 млн. 
долларды құрады. 

 Украина Үкіметі елдің қаржы жүй-
есінде тұрақтылықты қамтамасыз ету 
үшін елдің ең ірі банктерінің бірі бо-
лып табылатын PrivatBank-ты мемле-
кет меншігіне қайтарып алу шешімі 
туралы жариялады. Украина Қаржы 
министрлігі PrivatBank-тың акцияла-
рының 100%-ына иелік етеді және 
банк операцияларының кепілдігі мен 
тұтынушы қаражаттарының сақталуын 
қамтамасыз етеді деп атап өтілді. 

 Ресей Президенті Владимир Путин ел-
дің 2017 жылғы бюджеттік заңнамасы-
на қол қойды. Бюджеттік заңнамаға 
сәйкес, 2017 жылы кірістер мен шы-
ғыстар тиісінше 13,5 трлн. рубльді 
(218.8 млрд. доллар) және 16,2 трлн. 
рубльді (262,5 млрд. доллар) құрайды. 
Бюджет тапшылығы 2017 жылы 2,8 
трлн. рубль (45,4 млрд. доллар) болады 
және бірте-бірте 2 трлн. рубльге (32,4 
млрд. доллар) дейін азаяды деп жос-
парланып отыр. 

 Әзірбайжан Салық министрлігінің 
Қауіп-қатерлерді талдау және бақылау 
басқармасының төрағасы Үкіметтің 
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап аза-
маттардың 624 млн. манат (348 млн. 
доллар) көлеміндегі салық қарыздарын 
есептен шығару жоспарлары туралы 
мәлімдеді. 
 

Қоғам және мәдениет 
 

 Беларусь, Қытай, Қазақстан, Түркия жә-
не басқа да Еуразия елдерінің басшыла-
ры Қара теңізде Ресей Қорғаныс минис-
трлігінің Ту-154 ұшағының апатқа 
ұшырауына байланысты Ресейге көңіл 
айтты. Бортында 92 адам болған ресей-
лік Ту-154 ұшағы Сирияның жағалауда-
ғы қаласы Латакияға жолда апатқа ұш-
ырады. Жолаушылардың көпшілігі Ре-
сейдің Хмеймим авиабазасында Жаңа 
жылдық мерекеге қатысу үшін сапарға 
шыққан Александров ансамблінің мү-
шелері болды. 

 БҰҰ жоғарғы комиссарының босқын-
дар ісі жөніндегі басқармасы (БҰҰ 
ЖКБІБ) және Түркия Үкіметінің Халы-
қаралық ынтымақтастық және дамыту 
жөніндегі агенттігі (ТИКА) Қырғызс- 
танның Ош облысында орналасқан Ми-
рмахмудов және Қара-Таш атты екі ау-
ылды сумен қамтамасыз ету мақсатын-
да 62,000 долларлық канал бассейнін 
салуға келісті. 

 Түркітілдес елдердің Парламенттік Ас-
самблеясының (ТүркПА) Төрағасы 
Нұрлан Нығматулин мен Әзірбайжан, 
Түркия және Қырғызстан парламентте-
рінің спикерлері Бакудегі ТүркПА Хат-
шылығының жаңа әкімшілік ғимараты-
ның ресми ашылуына қатысты. 

 Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Қазақстан Республикасы Жер 
кодексiнің кейбір ережелерін тоқтата 
тұру туралы заңға өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы заңға қол 
қойды. Бұл заң жер заңнамасының кей-
бір нормаларын қолдануда мораторийді 
ұзартумен байланысты.  

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 

Нурбаев. 

 
Meiramgul Issayeva 


