АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 18 қаңтар
Жеке тұлғалардың Қазақстаннан жіберілген және
Қазақстанда алынған төлемдері және аударымдары бойынша шолу
(2018 жылғы қаңтар-қараша)
2018 жылғы қаңтар-қараша аралығындағы кезеңде жеке тұлғалар Қазақстаннан 2 322,1
млрд. теңге (6,7 млрд. АҚШ доллары) сомаға 39, 8 млн. төлемдер мен аударымдар жіберді.
2017 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда операциялардың саны 57,1%-ға өсті, ал сома
тиісінше 12,8%-ға төмендеді.

Операциялардың басым көлемі 777,1 млрд. теңге сомадағы өтеусіз ақша аударымдарына
тиесілі болды, олардың үлесі Қазақстаннан жіберген төлемдер мен ақша аударымдарының жалпы
көлемінің 33,5%-ын құрады.
Басқа төлемдер мен ақша аударымдарының үлесі мынадай болды:
- тауарлар үшін 767,5 млрд. теңге немесе жалпы көлемнің 33,1%-ы, оның 96,0%-ын
тұтынушылық тауарлар үшін төлемдер, жылжымайтын мүлік 29,1 млрд. теңгені немесе 3,8% және
басқалары 1,4 млрд. теңгені немесе 0,2%-ды құрайды;
- өзінің банктік шоттары арасындағы аударымдар 340,5 млрд. теңге (жалпы көлемнің 14,7%ы);
- көрсетілетін қызметтер үшін төлемдер 187,2 млрд. теңге (жалпы көлемнің 8,1%-ы), оның
71,5 млрд. теңге (38%) кәсіби, ғылыми және техникалық көрсетілетін қызметтер үшін, 32,5 млрд.
теңге (17,3%) білім беру қызметі үшін, 28,7 млрд. теңге (15,3%) қонақ үйлер мен мейрамханалар
қызметтері үшін.

Төлемдердің валюталары бойынша1 АҚШ долларына төлемдердің жалпы көлемінің 59,4%-ы,
Ресей рубліне 21,5%, еуроға 12,5%, фунт стерлингке 2,0%, теңгеге 1,6% және басқа да валталарға
3,1% тиесілі.
Елдер бойынша шығыс төлемдердің негізгі ағындары Ресейге, Түркияға, АҚШ-қа,
Өзбекстанға, Швейцарияға және Қытайға тиесілі, олардың жиынтық үлесі 61,3%-ды құрайды.

Ресеймен есеп айырысу валютасы ретінде Ресей рублі Ресейге жіберілген төлемдердің
жалпы сомасының 71,7%-ы және АҚШ доллары - 23,9% пайдаланылды. Ресейге жіберілген
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55,7%-ды,
тауарлар/қызметтер үшін төлемдер 29,3%-ды құрады.
Түркияға жіберілген төлемдер мен ақша аударымдарының негізгі үлесі – 91,4% АҚШ
долларымен жүзеге асырылған. Түркияға жіберілген төлемдер мен ақша аударымдары
құрылымында өтеусіз аударымдар 73,5%-ды, тауарлар/көрсетілетін қызметтер үшін ақы
17,1%-ды құрады.
Қалған елдер бойынша операциялардың басым бөлігі АҚШ долларымен жүзеге асырылды:
Өзбекстан – 98,1%, АҚШ – 96,5%, Швейцария – 77,3%, Қытай – 97,1%.
Көшбасшы елдер Қазақстаннан төлем бағыттары бойынша:
- өтеусіз аударымдар бойынша2 – Ресей (36,8%) және Түркия (12,5%), оның 15,3%-н
бейрезиденттер Қазақстаннан жіберген;
- шетелдік банктердегі меншікті банктік шоттарға ақша аудару бойынша – Швейцария
(23,5%), Ресей (13,8%), оның 20,5%-н бейрезиденттер Қазақстаннан жіберген;
- бағалы қағаздарды сатып алу бойынша – Кипр (39,5%), Ресей (20,2%) және АҚШ (11,2%);
- уақытша қаржылай көмек (қарыздар) беру бойынша3 – Германия (27,8%), Ресей (26%);
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Валюталар (елдер) бойынша ақпарат төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операцияларды қоспай
берілді, олардың мөлшері елден жіберілген төлемдер мен ақша аударымдарының жалпы көлемінің 25,5%-ын құрады.
2

Өтеусіз аударымдар жеке тұлғалар арасындағы аударымдардан, оның ішінде көші-қон аударымдарынан, сондай-ақ оқудың,
емделу және өзге қызметтер ақысын төлеумен байланысты аударымдардан тұрады.
3
Көрсетілген төлемдер заңды тұлғалардың жеке тұлғалардан (қатысушылардан, басшылардан, үшінші тұлғалардан) қайтарымды
негізде айналым қаражатын толықтыруға, жасалған мәміле бойынша ақы төлеуге, берешекті өтеуге ақша тартуы жөніндегі
төлемдерден тұрады. «Қарыз беру» бағыты бойынша көлемнің Германия бойынша 90%-дан астамын, Ресейдің 70%-дан астамын 1
жылдан асатын мерзімге уақытша қаржылай көмек беру құрады.

- қарызды өтеу бойынша – Швейцария (54,1%).
2018 жылғы қаңтар-қарашадағы кезеңде Қазақстанда жеке тұлғалар 637,507 млрд теңге
сомасында (1,8 млрд АҚШ доллары) 1,8 млн. төлемдер мен ақша аударымдарын алған. 2017
жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда операциялардың саны 36,7%-ға өсті, ал сома 23,5%-ға
төмендеді.

Операциялардың негізгі көлемі өтеусіз ақша аударымдарына тиесілі, ол 368,8 млрд теңгені
немесе Қазақстан Республикасына келіп түскен төлемдердің жалпы көлемінің 57,8%-н құрайды.
Тиісінше, өз банктік шоттарының арасындағы ақша аударымдарына - 11,2%, бағалы қағаздарды
сатып алуға – 7,2%, көрсетілетін қызметтер үшін төлемдерге – 2,8%, тауарлар үшін ақы төлеуге –
2,4% және басқа да төлемдерге – 18,6% тиесілі.
Төлемдер валютасы бойынша АҚШ долларына төлемдердің жалпы көлемінің 64,5%-ы,
Ресей рубліне 19,7%-ы, еуроға 7,3%-ы, басқа да валюталарға 8.5%-ы (теңгені және фунт стерлингті
де қоса алғанда 11 валюты) тиесілі.
Елдер бойынша келіп түсетін төлемдерің негізгі үлесі Ресейге, Швейцарияға, Корея
Республикасына, АҚШ-қа және Люксембургке тиесілі, олардың жиынтық үлесі 62%-ды құрады.

Жеке тұлғалардың пайдасына Ресейден Қазақстанға жіберілген төлемдердің жалпы
сомасының 59,5%-ы Ресей рубльімен және 29,9%-ы АҚШ долларымен жасалған. Ресейден
алынған төлемдердің құрылымында өтеусіз аударымдар 84,2%-ды құрады.
Швейцариядан алынған төлемдер мен ақша аударымдарының негізгі ағымы АҚШ
долларымен– 89,4% және еуромен – 9,4% жүзеге асырылған. Швейцариядан алынған төлемдер
мен ақша аударымдарының құрылымында бағалы қағаздарды сатып алу 36,8%-ды, меншік
шоттарға аударымдар – 30,4%-ды құрады.
Қалған елдер бойынша Қазақстанға жіберілген операциялардың басым көлемі АҚШ
долларымен жасалған: Корея Республикасы – 98,9%, АҚШ – 99,3%, Люксембург – 97,5%.
Қазақстанға төлемдер жіберу бойынша көш бастап тұрған елдер:
- тауарларға төлемдер бойынша – Ресей (27,9%);
- қызметтерге төлемдер бойынша – Ресей (30,2%);
- өтеусіз аударымдар бойынша – Ресей (48,3%) және Корея Республикасы (13,9%)4;
- Қазақстандағы меншік банк шоттарына ақша аударымдары бойынша – Швейцария (25,0%),
Люксембург (24,9%), оның ішінде 39%-ы Қазақстанда тұрып жатқан бейрезиденттердің пайдасына
бағытталған;
- бағалы қағаздар сатып алу бойынша – Швейцария (46,9%) және Люксембург (24,1%);
- қарызды өтеу бойынша – Швейцария (24,5%).

Неғұрлым толық ақпаратты БАҚ өкілдері мынадай телефон бойынша алулары мүмкін:
+7 (727) 704 585
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

4

Соңғы жылдары жеке тұлғалардың пайдасына Кореядан өтеусіз аударымдар ағымының өсуі байқалады (2018 жылғы 11 айдың
ішінде 2017 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда Кореядан түскен көлемдердің көлемі 26,4 млрд. теңгеден 53,9 млрд. теңгеге
дейін 2 еседен астам өсті).

