
Дүниежүзілік банк қантарда өзінің болжамдалатынғы 2,9 пайызын теңестіре    жер жүзілік 
экономиканың дамушылығын 2016 жылда  2,4 пайызға дейін төмендетіп 
отыр. Экономикасы дамылған елдердің баяу дамушылықтары, биржалық таурлардың қажырлы 
төмен баға деңгейін бір орында сақталуы, ғаламдық сату бәсең көрсеткіштері және қысқарылған 
капитал ағыны, осылайша төменшілікті шақыртқан. Яғни  осымен  болжамның жартылай мөлшерін 
түсіндіретін «Дүние жүзілік экономиканың  болашақ перспективасы» атты соңғы шыққан 
баяндамаға сәйкес, экспорттаушы елдердің  қалыптасқан нарықтағы  биржалық тауарлары  және 
дамудағы елдер мұнай  және басқадай басты шикізат түрлерінің бағаларының төмендеуіне 
мехнатпен  дағдыланады Осы елдердің  дамуы ағымды жылда  өте төмен деңгейіде, не бары -0,4 
пайыз болжамда, қантар айындағы болжамнан 1,2 пайыз пунктке  төмен. 
«Дүниежүзілік банк Қауымының  Президенті Ким Джим Ен мәлімдесінде атап көрсетуде - Соншама 
болымсыз дамудан өте кедейшілікте түрып жатқан адамдардың өмірлерін жақсарту 
үшін  критикалық күрделі мән-мағналы  ұлттық  саясат жүргізіп  экономикалық дамушылықты 
жылдамдату.- Экономиканың дамуы, кедейшіліктің деңгейін қысқартудың өте маңызды себебкер 
шарты болмақ, сол себептен, биржалық тауарларды шығаратын дамудағы экспортаушы 
елдердің  бәсең күрт өсуі, осы тауарларға төмен деңгейдегі бағалар шақыртқандары  бізді қатты 
алаңдатады». 

Экспортаушы елдерден көрі, дамудағы және нарықтары қалыптастырудағы  елдер энергия 
тасымалдаушы  және  басқадай биржалық тауарлардың бағаларының төмендеуімен пайда 
табулары төмен процесте жүрседе бірақ дегенімен мәртебелері төмен қозғауда болып табылады. 
Экономикалық активтегі энерго тасымалдаушының  төмен бағасы  және экономикасы дамылған 
елдердің  біраз жанданған дамуы  осы елдерге 2016 жылы  5,8 пайыз деңгейде  яғни 2015 жылғы 
аса маңызсыз төмендеумен құратын 5,9 пайыз     болжамдалған.  

Нарығы  қалыптасу үстіндегі басты  елдердің  ішіндегі Қытайда, артынша былтырғы жылғы құрған 
6,9 пайыздан, болжам бойынша  2016 жылы 6,7 пайыз құратын  болады. Үндістанда экономикасы 
7,6 пайыздық құрайтын, бұрынғыдай қарқын деңгейіде биікке өсуде болса, қантар айындағы 
болжамнан анада Бразилия және  Ресейде экономиканың құлдырауы өте тереңде болуын 
тосылуда. Оңтүстік Африканың экономикасының  өсуі 2016 жылы 0,6 пайыз деңгейде күтулуде, 
яғни қантар айындағы болжамнан 0,8 пайыздық  пунктке төмендеген. 

 

Баяндамада  белгіленген, дамылудағы  және нарығы  қалыптасудағы   бірнеше елдерде 
потенциалды  батылдықтарының  арттыруы, -жекеше  сектордың едәуір несиелеу мөлшерінің 
өсуінің нәтижесі, оған қоса – төмен пайыздық ставканың  ұзақ кезең шарттастығы, сондай-ақ кейінгі 
уақыттағы қаржылау қажеттіліктің өсуі. 

«Дүниежүзулік  банктің  бас экономисі және  аға вице- президенті Басу Кошиктің айтуы бойынша-
Экономикасы дамылған елдерден ерекше,  көптеген Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінің 
айналымды мехнатпен жинайтын,  сонымен  қатар барлық  биржалық тауарларды шеттен 
келтіретін елдерде, әлемнің барлық аймағында, жоғары қарқынды дамушылық  байқалады. –
Бірақта, алайда шамданатын алаңдаушылық түғызатын,  дамудағы және нарығы қалыптасудағы 



елдерде – жекеше қарыздың ұшқыр өсімі. Қарызға алу қаражаттың күрт өсуі кезеңінен, жиі 
кездесетін жағыдай ол    банктің  қызмет көрсетпейтін  несиелер мөлшерінің жалпы төрт есе 
шамамен  өсімі  айқындалуда». 

Дүниежүзілік экономика  бәсең дамушылық  жағыдайда  айқынды батылдық көрініспен 
қақтығысады, соның ішінде нарығы қалыптасудағы басты елдерде арғарай бәсендікте дамуы 
батылдықта, қаржылық нарықтың жай-күйі күрт құбылуы, экономикасы дамылған елдердің 
тоқырауы, күткеннен тым үзарған биржалық тауарлардың және әлемнің әртүрлі аймақтарындағы 
геосаясаттық тәуекелдік және әқшалай-несиелеу саясаттың дамушылыққа ынталандыру амалы 
тиімді болуына күдік бар. Қантар айында. Дүниежүзілік дамушылықтың  экономикалық болашақ 
перспективы және қортынды істеу, баяндамада  жаңа  аспап сандық сараптама батылдық 
пайдаланып, қантар айындағыдай емес енді дамуы үлкен шырай бәсендік жаққа ығысқан. 

 

«Экономикалық  дамуы болашақ перспективаларын талдау Топ директоры Косе Айхан- Нарықтары 
қалыптасқан және дамудағы  елдердің  дамушылық перспективаларының нашарлануы 
экономикасы дамылған елдердің  кірістерін бәсенсітіп және олардың  тіпті артына қарай шегінүінің 
мүмкіндік түғызбақ.-Бірақ соңғы үш жылда, кейбір нарықтары 
қалыптасудағы  елдердің  және  биржалық тауарларды шеттен келтіретін дамушы елдер орнықты 
немесе дамушылығын қарқындау жағыдайға әкелген, -деп айтып кеткені бар» 
 

Аймақтар  бойынша болжам 

Еуропа және Орталық Азия: Ресейдегі жалғасудағы құлдырау аймағында дамүшылық деңгейін өзін 
өзі басуда, қайсы, болжам бойынша 2016жылы 1,2 пайыз құрмақ, яғни қантардағы болжаудан 0,4 
пайыз пунктіне төмен. Аймақтың болашақ перспективасын жақсартуға геосаясаттық мәселелер, 
соның ішінде шығыс Украина және Каказдағы зорлықшылықтың тұтануы және Түркиядағы 
террорлық актілерге байланысты. Ресейді есепке алмағанда, аймақтың дамушылығы 2,9 пайыз 
құрауы, күтілуде. Аймақтың шығыс бөлшегінің болжамы қантардың болжамынан төмендеу жағына 
қарастырылған, елдерге мұнайдың, металлдардың және ауыл шаруашылық  таурлардың 
бағаларына  елдердің дағдылануларын  ескере отыру орынды.  Аймақтың батысына қарай 
экономикалық белсенділік қолайлы әсерлеп,  евро аймағында бірқалыпты даму және ішкі 
сүраныстардың көтерілуі, атап айтқанда шарттастық жанармайдың бағасының төмендеуімен 
сыналуда. Қазақстанда ағымды жылда экономикалық дамушылығы 0,1 пайыз, 2017 жылы -1,9 
пайыз және 2018 жылы 3,7 пайыз деңгейде болуы күтілуде. 



 

Шығыс Азия және Тынық мухиттық бассейні: қантардағы болжауда ұйғарылған Қытайдың 
экономикалық өсуі 6,7 пайызға төмендеуі күтілуде болса,  |Шығыс Азия және Тыңық мухиттық 
бассейн аймақтарында 2016 жылы бастапқы болжамдай 6,3 пайызға   дамушылығы 
қарқынды   бәсенсуде. Қазіргі болжам,  Қытайды есепке алмағанда, аймақтың дамушылығы 4,8 
пайыз құрайды яғни 2015 жылмен салыстырса өзгеріс болмайды. Бұл болжамның ұйғару негізі, 
Қытайда дамушылықтың өсуі ретік сипатта және ұдайы прогресспен ілесіп құрамдылық реформа 
өткізу үшін және экономикалық ықталандыруға қажеттік  іс- әрекет қажет болса  осы жорамалмен 
дәлелденеді. Өңге аймақтардың дамуына  бірнеше  ірі елдердің  (Индонезия, Малайзия, Тайланд) 
инвестицияның мөлшерінің өсуі себепші болып және (Вьетнам, Малайзия Филиппин) биржалық 
тауарлардың төмен бағаларының  жөғары  деңгейі, тосқандай, ынталандырады.  

 

Латын Америкасы   және Кариб  бассейні: аймақтың экономикасы құлдырау кезеңді сынақта, 
болжам бойынша, 2015 жылы  0,7 пайызға төмендеп соңынан  2016 жылы 1,3 пайыз көлемге 
төмендеуі екі жыл қатарымен  белгісіз жағыдай 30 жылдың ішіндегі бірінші оқиға. Болжамдалуда, 
2017 жылы экономиканың  өсуі басталып, келе-келе 2018 жылы шамамен 2 пайыздық деңгейге 
шықпақ. Аймақтың  әрқылы бөлшектерінде болашақ перспектива біркелкі  емес: биылғы  жылы 
Өңтүстік  Америкада   2,8  пайыз көлемінде құлдырау күтілуде, артынша 2017 жылы дәйекті түрде 
қайтадан дамуы басталмақ. Осыдан   өзгеше,  Мексиика қосалқы аймақтарында, 
Орталық  Америкада  және  Кариб бассейні елдерде Құрама  Штаттармен   байланысы және 
экспорттың жөғары көрсеткіштерінің арқасында өндіріс мөлшері, күтткендей, өседі, 
тиісінше,   2,7  және 2,6 пайызға 2016 жылы және де 2017, 2018 жылдары  одан да көбірек. 
Саясатты қатайту әрекетер  жағыдайының созылуы, жұмыссыздықтың өсуі, нақтылы  кірістердің 
қысқартылуы  және саясаттың белгісіздігі,  Бразилияның экономикасы, болжам бойынша, 2016 
жылы 4 пайызға қысқартылуы күтілуде,  осы белгісіздік  жағыдай 2017 жылда  созылады.   

Таяу Шығыс және  Солтүстік Африка: болжамға  сәйкес, аймақтың дамушылығы 2016 жылы  2,9 
пайызға дейін бірқатар көтеріледі яғни  қантар айындағы болжамнан 1,1 пайызға төмен. 
Күтілудегідей, болжамға  сәйкес,  жыл бойы, орташа, баррель АҚШтың 41 долларын құрастырып 
өте төмен деңгейдегі түрғылықты  мұнайдың бағасы, төмендеген жаққа қайта қарастырылған. 2016 



жылы аймақтың экономикасының  шамалы жеделдеу өсуі, Иран  Ислам Республикасында, күтілген, 
экономиканың тез көтерілуі, қантар айында санкцияның күші жойылуы негізгі  басты себебі болып 
табылады. Болжамдалуда, 2017 жылы 3,5 пайыз, күтілудегі 
орташа  мұнайдың  бағасының  көтерілуі,  аймақтың дамушылығына  көмек көрсетуі  қалыптасада. 
Оңтүстік Азия: болжам бойынша, экономикасы дамылған елдердің   тым  нашар дамылуы, аймақта 
экспорттың мөлшерін артуына ұстамды ықпал  тигізуіне қарамастан, 2016 жылы Оңтүстік 
Азияға  7,1 пайызға  жеделдетеді. Экономиканың дамуына басты қозғаушы күш – жоғары  ішкі 
сүраныстың  себебімен экономикалық активтілік деңгейі орнықты қалуы. Аймақтағы 
экономикасы  ең ірі деңгейдегі ел, Үндістанда, сонымен  қатар  Пакистан, Бангладеш және  Бутанда 
экономикалық активтік деңгейінің көтерілуі белгіленген. Көптеген Оңтүстік Азия елдері мұнай 
бағасының түсуі, инфляцияның төмен деңгейі және тұрақты астау ақшалай аударылымның 
себептерінен  ұтыста болуда. 

Сахарадан оңтүстіктеу Африка: Сахарадан  оңтүстіктеу Азия елдерінің дамушылық болжамы, 
күтілудегі биржалық таурлардың төмен бағаларының сақталуы, тосулы глобалды экономикалық 
активтік деңгейі және қаржылау  шарттарының қатайу, 2015 жылмен салыстырса, 3 пайыз шамасы 
2016жылы 2,5 пайызға қайтадан бәсенсиді.. Мұнай экспортаушы елдер жеткенше мандымды 
тұтынудың өсімін сынауына  мүмкінсіз, ал мұнайды импортшы –елдерде инфляцияның төмендеуі 
тұтынушылардың шығындарын қуаттауға себебші  болуы тиіс. Бірақ дегенмен, осы 
артықшылықтар, құрғақшылыққа байланысты азық-түліктің бағасының өсуі, жөғары деңгейдегі 
жұмыссыздық, сонымен қатар ұлттық валютаның құнсызданып кетуі айқын өлшемде жөққа 
шығаруы мүмкін. Мемлекеттік басқару органдары және инвесторлардың капиталдық шығындарын 
қысқартуы немесе кейінге қалтыруы бюджеттік ңығаю жағыдайдағы серттігі көптеген елдерде 
инвестициялардың бәсең өсуін күтілудіруде. 


