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Жаһандық даму үрдістері: Кавказ және Орталық
Азия аймағына арналған тұжырымдар1
Жаһандық өсім 2017 жылдың екінші жартысында артуын жалғастырды және қазіргі уақытта
толық жыл бойынша 3,8 пайыз деп бағаланады. Бұл 2011 жылдан бергі ең жоғарғы деңгей және
2017 жылғы қазан айындағы “Дүниежүзілік экономикалық болжам” баяндамасында
болжанғаннан 0,2 пайыздық нүктеге артық (кестені қараңыз). Өсім 2018 және 2019 жылдары 3,9
пайызға дейін артуы болжанып отыр, бұл қазан
APSP¹ Crude Oil and S&P 500 Index
(US dollars a barrel and stock price index)
айында болжанған 0,2 пайыздық нүктеге жоғары.
Атап айтқанда, Кавказ және Орталық Азия (КОА)
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Sources: Haver Analytics; and IMF staff calculations.
Жаһандық болжамға қатысты тәуекелдер қысқа
Note: APSP = average price of spot prices; RHS = right scale; WEO = IMF World
Economic Outlook.
мерзімде кеңінен қалыптандырылады, бірақ орта
¹ The average of UK Brent, Dubai Fateh, and West Texas Intermediate crude oil
мерзімді перспективада төменге қарай сырғиды.
prices.
Арнайы тәуекелдер жаһандық қаржылық
жағдайдың тез қатаңдауын қамтиды, ал импорттық тарифтерді көтеру немесе ішкі факторлар
есебінен дамуға бағытталған саясатқа ауысу халықаралық саудаға зиян келтіріп, жаһандық өсімді
азайтуға және тауар бағасын төмендетуге әкелуі мүмкін.
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Жаһандық перспективаны жан-жақты толық талқылау үшін 2018 жылғы сәуірде шыққан “Дүниежүзілік
экономикалық болжам”, “Жаһандық қаржылық тұрақтылықтың есебі” және “Фискальды бақылау”
баяндамаларын қараңыз.

Таяу Шығыс және Орталық Азия Департаменті

АЭБ жаңарту, мамыр 2018

Мұнай бағаларының болжамы ұсыныс аспектісінің белгісіздігін кеңінен көрсетіп айтарлықтай
белгісіз болып тұр. 2017 жылдың екінші жартысында мұнай бағалары қатты өсті, яғни қаңтар айында
барреліне 65 доллардан жоғары болды, бұл әлемдік өсімнің жақсаруымен, 2018 жылдың соңына
қарай мұнай өндіруді шектейтін ОПЕК+ келісімшартының ұзартылуымен, жоспарланбаған
үзілістерден және геосаяси
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шиеленістерден қолдау тапты. Жақында,
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болжалдары 2017 жылғы қазан айындағы Sources: National authorities; and IMF staff calculations.
Note: CCA = Caucasus and Central Asia.
Аймақтық Экономикалық Болжаммен
салыстырғанда жоғарыға қарай қайта қаралды: Таяу Шығыс және Орталық Азия (суретті қараңыз),
мұнай бағасының орта мерзімді болжамы бағыныңқы болып қалуда.
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