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Жыл қорытындысына қысқаша шолу
1. 2019 жылдың қорытындысы бойынша (өткен жылғы желтоқсанмен
салыстырғанда желтоқсанда) инфляция 5,4% деңгейінде қалыптасты.
Инфляциялық таргеттеу режимінде ақша-кредит саясатын жүргізу шеңберінде
Ұлттық Банк бүкіл жыл бойы 2019 жылға белгіленген 4–6% дәлізіндегі
инфляция бойынша мақсатқа сәйкес келуді қамтамасыз етті.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 жылы ІЖӨ-нің өсуі 4,5%-ды
құрады. Экономиканың барлық негізгі салалары бойынша өсу байқалды, бұл
ретте ІЖӨ өсуіне анағұрлым көп үлесті сауда (4,5%-дан 1,2%), өнеркәсіп (1,1%)
және құрылыс (0,7%) қосты.
3. 2019 жылы ағымдағы операциялар шотының тапшылығы 6,5 млрд
АҚШ долларын құрады (2018 жылы тапшылық 0,2 млрд АҚШ долларын
құрады). Ағымдағы шот тапшылығы энергия тасымалдағыштарға әлемдік
бағаның сыртқы конъюнктурасының нашарлауы аясында сауда теңгерімі
профицитінің төмендеуімен негізделді. 2019 жылғы қаржы шоты бойынша таза
әкетілу (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен операцияларды қоспағанда)
1,6 млрд АҚШ долларын құрады.
2019 жылғы тікелей шетелдік инвестициялар бойынша капиталдың таза
әкетілуі 5,7 млрд АҚШ долларын құрады.
4. Ұлттық Банк еркін өзгермелі айырбастау бағамы режимін ұстануды
жалғастырды. Ішкі валюта нарығындағы ахуал әлемдік нарықтардағы мұнай
бағасының және Қазақстанның сауда әріптес елдері валюталарының серпінімен
негізделді. 2019 жылы бағамның ауытқулары бір АҚШ доллары үшін
373,56–390,13 теңге аралығында болды.
5. 2019 жылы банк секторының активтері 1,6 трлн теңгеге (6,6%-ға)
ұлғайып, 26,8 трлн теңге болды. 2019 жылдың қорытындысы бойынша несие
портфелі жылдың басынан бері 7,1%-ға ұлғайып, 14,7 трлн теңге болды. Банк
секторының кредиттік портфелі бойынша халықаралық қаржылық есептілік
стандарттарының талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар 2,0 трлн
теңге (жиынтық кредиттік портфельдің 13,4%-ы) болды. Негізгі борыш және
(немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі
бар қарыздар 1,2 трлн теңге (банктердің жиынтық кредиттік портфелінің
8,1%-ы) болды. Банктердің міндеттемелері 2019 жылдың басынан бері 0,9 трлн
теңгеге (4,2%-ға) ұлғайып, 23,2 трлн теңге болды.
6. Жылдың қорытындысы бойынша банктердің экономиканы кредиттеу
көлемі 13,9 трлн теңгеге дейін 5,9%-ға ұлғайды. Ұлттық валютадағы кредиттер
2019 жылы 11,6 трлн теңгеге дейін 14,5%-ға ұлғайды, ал шетел валютасындағы
кредиттер 2,3 трлн теңгеге дейін 23,1%-ға төмендеді. Нәтижесінде теңгемен
берілген кредиттердің жалпы кредиттеу көлеміндегі үлес салмағы 77,1%-дан
83,4%-ға дейін көтерілді. Ұзақ мерзімді кредиттеу 2019 жылы 11,8 трлн теңгеге
дейін 6,5%-ға, қысқа мерзімді кредиттеу – 2 трлн теңгеге дейін 2,7%-ға өсті.
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7. Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері 2,5%-ға ұлғайып,
19,0 трлн теңге болды. Ұлттық валютадағы депозиттер бір жылда 13,1%-ға
ұлғайып, 10,8 трлн теңге болды, шетел валютасындағы депозиттер 8,7%-ға
төмендеп, 8,2 трлн теңге болды. 2019 жылдың қорытындысы бойынша
депозиттердің долларлануы 48,4%-дан 43,1%-ға дейін төмендеді.
8. Сақтандыру ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 1,5 трлн теңгеге
дейін 15,0%-ға өсті. Сақтандыру ұйымдары міндеттемелерінің сомасы 0,7 трлн
теңгені құрады, бұл 2018 жылдың қорытындысымен салыстырғанда 12,5%-ға
көп. Сақтандыру резервтерінің сомасы 0,6 трлн теңге (міндеттемелердің
жиынтық көлемінің 87,3%-ы) болды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 9,8%-ға
көп. Сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемі 32,1%-ға ұлғайып,
0,5 трлн теңгені құрады.
9. Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі 2019 жылдың қорытындысы
бойынша 1,3 трлн теңгеге (13,1%-ға) ұлғайып, 10,8 трлн теңгені құрады.
Салымшылардың зейнетақы жарналарының жалпы мөлшері 2019 жылы
1,0 трлн теңгеге (15,2%-ға) ұлғайып, 7,5 трлн теңгені құрады. Зейнетақы
төлемдері 2019 жылы 210,2 млрд теңгені құрады.
10. «7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру»
ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасы шеңберінде 2019 жылдың
қорытындысы бойынша 138,5 млрд теңге сомасына 12 012 қарыз берілді.
11. Ұлттық Банк 2019 жылы Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын
(ипотекалық қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасын іске асыруды
жалғастырды. 158,3 млрд теңге сомасына 26 650 қарыз қайта
қаржыландырылды, қарыз алушылардың сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық
айыбы бойынша 57,6 млрд теңге сомасына берешегі кешірілді.
Банктер Валюталық ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру
бағдарламасы шеңберінде 65,5 млрд теңге сомасына 7 505 қарызды қайта
қаржыландырды.
12. Банкаралық ақша аудару жүйесі мен Банкаралық клиринг жүйесі
арқылы 2019 жылы 762,1 трлн теңге сомасына 41,6 млн транзакция жүргізілді.
2019 жылдың соңында 32,0 млн төлем карточкасы айналыста болды, бұл
2018 жылғы көрсеткіштен 37%-ға артық. Қазақстанда шығарылған төлем
карточкалары арқылы жүргізілген транзакциялар саны 2019 жылы 94,0%-ға,
транзакциялар сомасы – 52,1%-ға өсті.
13. Ұлттық Банктің жалпы алтын-валюта резервтері 2019 жылдың
қорытындысы бойынша 29,0 млрд АҚШ долларын құрады.
14. Ұлттық қор портфелінің жалпы нарықтық құны 2019 жылдың
қорытындысы бойынша 65,5 млрд АҚШ долларын құрады.
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1-тарау. Ұлттық Банктің 2019 жылғы дамуы
1.1. Ұлттық Банктің мақсаты мен міндеттері
Ұлттық Банк – Қазақстан Республикасының орталық банкi болып
табылады және еліміздің банк жүйесiнiң жоғары (бірiншi) деңгейiн бiлдiредi.
Ұлттық Банктің негiзгi мақсаты баға тұрақтылығын қамтамасыз ету
болып табылады. Бұл ретте төмен инфляцияны және қаржы жүйесінің
тұрақтылығын қамтамасыз ету арқылы Қазақстан халқының әл-ауқатын
жақсарту кең ауқымдағы миссиясы болып табылады.
Заңнамаға сәйкес мыналар Ұлттық Банктің міндеттері болып табылады:
мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзiрлеу және жүргiзу;
төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;
валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру;
қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
ақша-кредит статистикасы, қаржы нарығы статистикасы және сыртқы
сектор статистикасы саласында статистикалық қызметті жүзеге асыру.
2019 жылы Ұлттық Банк қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау және қадағалау жөніндегі, сондай-ақ қаржылық қызметтерді
тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың тиісті деңгейін
қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды орындады.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы
нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қаржы
нарығын реттеу мен дамыту және тұтынушылардың құқықтарын қорғау
функциялары құрылған Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне
берілді.
1.2. Ұйымдық құрылым және қызметкерлер
Ұлттық Банк Ұлттық Банктің алдында тұрған міндеттерді тиімді іске
асыру үшін қызметкерлер қызметінің нәтижелілігін арттыру, олардың әлеуетін
дамыту, құрылымын және штаттық кестесін оңтайландыру бойынша жұмыс
жүргізуде.
2019 жылдың соңында Ұлттық Банк құрылымы орталық аппараттың
30 бөлімшесінен (26 департамент және 4 басқарма), 18 филиалдан және
3 ведомствоға бағынысты республикалық мемлекеттік кәсіпорындардан тұрды
(1.2.1-кесте, 1.2-бөлімге 1-қосымша, 1.2.1-сурет).
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1.2.1-кесте
Ұлттық Банк қызметкерлерінің саны
2019 жылдың соңындағы саны
штат бойынша,
тізім бойынша,
бірлік
адам
1 287
1 167
1 300
1 324
2 587
2 491
1 027
891
3 614
3 382

Ұлттық Банктің құрылымы
Орталық аппарат
Филиалдар
Жиынтығы:
Ұлттық Банк ұйымдары (РМК)
Ұлттық Банк бойынша барлығы:

Қызметкерлер құрамындағы әйелдер саны: орталық аппаратта – 788 адам
(67,5%), филиалдарда – 782 адам (59,1%), Ұлттық Банктің ұйымдарында –
353 адам (39,6%) болды. Басшылық құрамда гендерлік бөліну мынадай: басшы
әйелдер саны 279 адам, оның ішінде орталық аппаратта – 132 адам (51,2%),
филиалдарда – 108 адам (53,7%), Ұлттық Банктің ұйымдарында – 39 адам
(33,3%) болды (1.2.2-сурет).
1.2.2-сурет
Ұлттық Банк қызметкерлерінің гендерлік құрамы
басшы қызметкерлер

Ұлттық Банк қызметкерлері

1 459;
43%

әйелдер
1 923;
57%

ерлер

297;
52%

279;
48%

Қызметкерлердің орташа жасы орталық аппаратта 38 жас, филиалдарда –
41 жас, Ұлттық Банктің ұйымдарында – 42 жас.
2019 жылы Ұлттық Банктің орталық аппараты бойынша кадрлардың кету
деңгейі 5,4%-ды; филиалдар бойынша – 9,1%-ды; Ұлттық Банктің ұйымдары
бойынша – 5,3%-ды құрады.
2019 жылы Ұлттық Банктің кадр резервіне енгізу үшін мамандарды
іріктеу өткізілді, оның шеңберінде 746 резюме қаралды. Іріктеу нәтижелері
бойынша 125 кандидат кадр резервіне алынды.

8
2019 жылы кадр резервіне алынған 45 кандидат және «Назарбаев
Университетінде» MSc in Finance бағдарламасы бойынша білім алған
11 магистрант жұмысқа орналастырылды.
2019 жылы Ұлттық Банктің 1 709 қызметкері оқып, біліктілігін арттырды:
Қазақстан Республикасының аумағында – 1 473 қызметкер, таяу шетелде –
84 қызметкер, шетелде – 152 қызметкер. «Назарбаев Университетімен» шарт
шеңберінде Executive MBA бағдарламасы бойынша 6 қызметкер, MSc in
Finance бағдарламасы бойынша – 1 қызметкер оқыды. 2019 жылы Ұлттық
Банктің 29 қызметкері кәсіптік сертификаттаудан (CFA, ACCA, CISA, CPM,
CIA, CMA) өтті.
1.3. Тәуекелдерді басқару
Ұлттық Банктің тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді басқару үшін
құрылған және ықтимал шығындарға қарсы абсолютті емес, ақылға қонымды
кепілдікті білдіреді. Ұлттық Банк жүзеге асыратын Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін, Ұлттық қордың активтері мен Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару қаржылық тәуекелдерді
үздіксіз талдау және бағалау қажеттілігімен байланысты. Ұлттық Банк
қаржылық тәуекелдерді басқару процесі шеңберінде нарықтық және кредиттік
тәуекелдерді анықтау, бағалау жүйесінің, тәуекел деңгейін бақылау мен
мониторингтеу әдістерінің болуын қамтамасыз етеді. Ұлттық Банктің
басқаруындағы активтер барынша ұшырағыш кредиттік және нарықтық
тәуекелдің деңгейін бақылау мақсатында ағымдағы нарықтық өзгерістер және
белгіленген инвестициялау стратегиясы ескеріле отырып тұрақты түрде қайта
қаралып отыратын тиісті лимиттер мен шектеулер белгіленеді.
2019 жылы алтын-валюта активтерін басқарудың инвестициялық
стратегиясында инвестициялауға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі
нақтыланды, қосалқы портфельдердің үлестері түріндегі қаржы активтерін
стратегиялық бөлу жаңартылды, қаржы құралдарының кредиттік рейтингіне
қойылатын талаптар күшейтілді.
Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
қорының
инвестициялық
операцияларын жүзеге асыру қағидаларында тәуекелдердің өлшемдері
бойынша шектеулер де қайта қаралды.
Зейнетақы активтерін инвестициялау Қазақстан Республикасының
Ұлттық қорын басқару кеңесiнің хаттамасымен белгіленген инвестициялауға
рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесіне сәйкес жүзеге асырылды. Ұлттық
Банк Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін
инвестициялау кезінде нарықтық тәуекелдерді басқару үшін белгіленген жалпы
тәуекелмен активтерді стратегиялық бөлуді айқындады.
Кредиттік тәуекелді басқару қаржы құралдарының кредиттік сапасына,
олардың эмитенттеріне және Ұлттық Банктің контрәріптестеріне қойылатын
талаптарды белгілеу жолымен жүзеге асырылды. Кредиттік тәуекел
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лимиттерінің жүйесі қосымша жасалды, атап айтқанда, контрәріптестермен
операциялар бойынша, бір эмитенттен қаржы құралдарын сатып алуға,
шоғырландыруға лимиттер, кастодиандық сақтауға лимиттер белгіленді.
Кредиттік оқиғалар туындаған жағдайда әлеуетті шығындарды барынша
азайту мақсатында сыбайлас жемқорлықпен күрес, мемлекеттік басқарудың
тиімділігі, саяси тұрақтылық, құқықтың үстемдігі, нормативтік-құқықтық
базаның сапасы, дауыс беру құқығы мен есептілік, эмитенттердің кредиттік
сапасы сияқты көрсеткіштерді қамтитын Bloomberg Country Risk Aggregate
Score индексінің және Worldwide Governance Indicators индикаторының
көрсеткіштерін пайдалана отырып инвестициялау үшін әлеуетті елдердегі саяси
және экономикалық ахуалды бағалауға негізделген кредиттік тәуекел лимиттері
белгіленді.
Инвестициялау үшін зейнетақы активтерінің үлесі эмитенттің соңғы
жарияланған қаржылық есептілігіне сәйкес қаржылық жай-күйін бағалау
ескеріліп кредиттік рейтингі біршама төмен эмитентке зейнетақы активтерінің
аз үлесі инвестицияланған эмитенттің кредиттік рейтингінің деңгейіне қарай
бөлінді. Қазақстан Республикасының резидент эмитенттері және бейрезидент
эмитенттері үшін неғұрлым төмен рұқсат етілген кредиттік рейтинг болып
тиісінше «B-» және «BB-» деңгейі айқындалды. Бұл ретте кредиттік рейтингі
бірдей эмитенттерге шоғырлануы бойынша белгіленген деңгейден жоғары
зейнетақы активтерін инвестициялауға рұқсат етілген жоқ.
Қаржы тәуекелдерін басқару әдістері мен құралдары Ұлттық Банктің
нормативтік құқықтық актілерінде бекітілген және нарықтық инвестициялық
ортаның өзгерістері ескеріле отырып үздіксіз жетілдіріліп, жандандырылып
отырады. 2019 жылы қаржылық есептіліктің көрсеткіштерін есептеу
әдістемесіне және халықаралық кредиттік рейтингтерге негізделген
контрәріптестермен операциялар бойынша кредиттік тәуекел лимиттері қайта
қаралды. Сонымен қатар шетелдік компаниялармен қолданыстағы келісімдер
шеңберінде S&P және Reuters бағдарламалық өнімдерінен бастапқы деректерді
алу дереккөздерінің тізімі кеңейтілді.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару
кезінде кредиттік тәуекелдерді басқару тәсілі қайта қаралды. Жаңа тәсіл
зейнетақы активтерін инвестициялауды жүзеге асыру кезінде кредиттік
тәуекелдерді басқарудың екі деңгейлі жүйесін қамтиды. Жоғарғы деңгей
эмитенттердің кредиттік сапасына сәйкес олардың түрлері мен топтары
бойынша шектеулерді айқындайды, зейнетақы активтерін басқарушының
инвестициялық қызметі үшін жалпы тәуекел бейінін белгілейді. Жаңа тәртіп
эмитенттердің түрлері мен олардың кредиттік сапасы бөлігінде Қазақстан
Республикасының резиденттеріне және бейрезиденттеріне кредиттік тәуекелдің
барынша жоғары лимиттерін және шетелдік банктердің депозиттеріндегі
уақытша бос қаражатты орналастыруды реттеуге септігін тигізетін
контрәріптестерге арналған лимиттерді айқындауға мүмкіндік береді.
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9 «Қаржы құралдары» халықаралық қаржылық есептілік стандартына
сәйкес Ұлттық Банктің қаржы активтері бойынша күтілетін кредиттік шығын
тоқсан сайын есептеледі және олар бойынша провизиялар қалыптастырылады.
Күтілетін кредиттік зиянды есептеу Standard & Poor’s халықаралық рейтингтік
компаниясы берген қаржы активтерінің кредиттік рейтингіне және S&P Global
Market Intelligence компаниясы қалыптастыратын дефолт ықтималдығы
кестесіне негізделген.
Ұлттық Банк банктің классикалық қаржылық көрсеткіштерін және
халықаралық рейтингтік агенттіктер белгілеген кредиттік рейтингті бағалау
әдістемесіне, сондай-ақ банктің несие портфелін бағалауға негізделген
Қазақстан Республикасының банктеріне ішкі кредиттік рейтингтер мен
индикативтік лимиттерді тоқсан сайынғы негізде белгіледі.
Ұлттық
Банкте
операциялық
тәуекелдерді
басқару
Тредвей
Комиссиясының демеуші ұйымдар комитетінің (COSO) үш қорғау желілерінің
бейімделген моделі мен қағидаттары негізінде құрылған. Әрбір қорғау желісі
үшін операциялық тәуекелдерді тиімді басқаруды алдын ала айқындайтын
тиісті тетік белгіленген. Модельді Ұлттық Банк қызметіне бейімдеудің
маңызды элементі екінші қорғау желісінің күшейтілген рөлі болып табылады,
ол Ұлттық Банктің қазіргі кездегі процестерін талдайды және бөлімшелермен
бірлесіп тәуекелдерді барынша азайту жөнінде әзірленген ұсынымдарды іске
асырады.
Ұлттық Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс
шеңберінде 2019 жылы маңызды бизнес-процестер қызметінің үздіксіздігін
қамтамасыз етуді іске асыратын тиісті жоспарлар әзірленіп, бекітілді.
Жоғарыда көрсетілген жоспарларды тексеру мақсатында сценарийлердің
әртүрлі нұсқаларымен тестілеу жүргізілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамаға сәйкес
Ұлттық Банкте сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу
қағидалары бекітілді, олар басқаларынан бөлек, тұлғаларды сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
іс-шаралар
жоспарын
орындамағаны
үшін
жауапкершілікке тарту туралы мәселені енгізе отырып, жоспардың
орындалуына мониторинг жүргізу тетігін қамтиды. Сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылықтарының алдын алу мәселелері бойынша жүйелі жұмысты
ұйымдастыру мақсатында Ұлттық Банкте 2020-2021 жылдарға арналған
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары
әзірленіп, бекітілді.
2019 жылы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жеке және заңды
тұлғалардан
келіп
түскен
өтініштер
(шағымдар)
және
anticorruption@nationalbank.kz электрондық поштаға және сенім телефонына
келіп түскен хабарлар қаралды. Ұлттық Банк қызметкерлерінің Қазақстан
Республикасының заңнамасын, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі заңнаманы бұзу жағдайлары анықталған жоқ.
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2019 жылы Ұлттық Банк қызметкерлері үшін Ұлттық Банктің қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі саясатының нормаларын түсіндіру
бойынша вебинар және Ұлттық Банк филиалдарының директорлары үшін
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша семинар өткізілді.
1.4. Коммуникациялық саясат
Ұлттық Банк ресми интернет-ресурсында ресми баспасөз релиздерін,
ақпараттық хабарлары мен есептерін жариялау арқылы халықтың кең
ауқымын, қаржы институттары мен сараптама қауымдастығын өз қызметі
туралы хабардар ету бойынша тұрақты негізде жұмыс жүргізеді, өзекті
мәселелер бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында басшылықтың
түсіндірмелерін береді.
Ұлттық Банктің өкілдері 2019 жылы форумдарға, конференцияларға,
дөңгелек үстелдерге қатысты, жетекші экономистермен, талдаушылармен,
сарапшылармен және нарықтың кәсіби қатысушыларымен кездесулер өткізді.
2019 жылы 15 қарашада Алматы қаласында «Қаржы нарығы және
Қазақстан экономикасының нақты секторы» атты конференция өтті. Сөз сөйлеу
барысында Ұлттық Банк Төрағасы қысқа мерзімді және орта мерзімді
келешекке арналған міндеттерді белгіледі. Іс-шараның қорытындысы бойынша
Төраға баяндамасының негізгі тезистері Ұлттық Банктің ресми интернетресурсында жарияланды.
Ұлттық Банк 2019 жылғы 30 желтоқсанда брифинг өткізді, онда банк
секторы активтерінің сапасын бағалаудың аралық нәтижелері туралы
хабарлады. Бұдан басқа, ресми интернет-ресурста және әлеуметтік желілерде
баспасөз релизі, бағалау нәтижелері жөніндегі есеп және бұқаралық ақпарат
құралдарында түсіндірме материалдар жарияланды.
Ұлттық Банк Ұлттық Банктің басшылығы мен қызметкерлерінің
қатысуымен бұқаралық ақпарат құралдары үшін баспасөз конференцияларын,
брифингтерді және дөңгелек үстелдерді, қызметінің негізгі бағыттарын
түсіндіру үшін халықпен кездесулерді жүйелі негізде өткізеді. 2019 жылы
Ұлттық Банк Төрағасының қатысуымен бұқаралық ақпарат құралдары үшін
6 брифинг және базалық мөлшерлеменің деңгейін талқылау жөнінде сараптама
қоғамдастығының өкілдерімен 7 кездесу өткізілді, олардың барысында
инфляция және инфляциялық күтулер бойынша, сыртқы және ішкі нарықтағы
жағдай бойынша жан-жақты түсіндірмелер берілді.
2019 жылы Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында Ұлттық
Банктің басшылығы мен қызметкерлерінің ақша-кредит саясаты, тұтынушылық
қарыздар бойынша борышты есептен шығару, алтын-валюта активтері мен
Ұлттық қор активтерінің жай-күйі, «7-20-25» ипотекалық кредиттеудің
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру барысы туралы 80-нен астам түсіндірме
материалдар мен сұхбат жарияланды. Бұқаралық ақпарат құралдарының
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Ұлттық Банк қызметінің өзекті мәселелері жөніндегі сұратуларына жауаптар
берілді. Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында және әлеуметтік
желілерінде базалық мөлшерлеме, микроқаржы ұйымдарына, банктерге және
сақтандыру ұйымдарына қатысты шектеулі ықпал ету шаралары бойынша,
коллекциялық монеталарды шығару айналысқа туралы баспасөз релиздері,
дамушы нарықтардың валюталарына шолулар, инфляцияға шолулар
жарияланды. Ресми интернет-ресурста халықаралық резервтер мен Ұлттық
қордың активтері туралы, валюталық ипотекалық қарыздарды қайта
қаржыландыру бағдарламасы және «7-20-25» ипотекалық кредиттеу
бағдарламасы бойынша, ақша-кредит саясаты шеңберінде жүргізіліп отырған
операциялар бойынша, оның ішінде валюталық өктемдіктер бойынша деректер
де жарияланды. Әлеуметтік желілерде бейнедайджест форматында жаңалықтар,
Ұлттық Банк өкілдерінің сараптамалық пікірлері және Ұлттық Банк әзірлейтін
нормативтік-құқықтық актілердің жобалары жарияланды. 2019 жылы
бұқаралық ақпарат құралдарында 47 баспасөз релизі мен 263 ақпараттық хабар
таратылды.
«Ұлттық Банк хабарлайды, түсіндіреді, түсініктеме береді» арнайы
жобасының шеңберінде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда»
республикалық газеттерінде 2019 жылы мемлекеттік тілде және орыс тілінде
7 арнайы бет орналастырылды.
2019 жылы Ұлттық Банктің Facebook, Twitter, Telegram және Instagram
парақтарында 1 713 материал, YouTube әлеуметтік желісінде 204 бейнеролик
жарияланды.
1.5. Халықаралық ынтымақтастық
2019 жылы Ұлттық Банк негізгі әріптестері – халықаралық қаржы
ұйымдарымен тұрақты диалог жүргізу арқылы ұзақ мерзімді өзара тиімді
ынтымақтастықты қалыптастыруын жалғастырды.
2019 жылы Ұлттық Банк басшылығы ХВҚ Басқарушылар кеңесінің және
Дүниежүзілік Банк Тобының көктемгі және жыл сайынғы кездесулеріне
қатысты. Сапарлар барысында орталық банктердің басшыларымен,
халықаралық қаржы ұйымдарының және активтерді басқару жөніндегі
компаниялардың өкілдерімен, ХВҚ, Дүниежүзілік Банк Тобының және
Халықаралық қаржы корпорациясының басшылығымен кездесулер өткізілді.
Ұлттық Банк ХВҚ Келісімінің IV Бабына сәйкес консультациялар жүргізу
үшін ХВҚ Миссиясының Қазақстан Республикасына сапарын ұйымдастырды.
2019 жылғы мамырда Кавказ өңірінің, Орталық Азияның және
Моңғолияның орталық (ұлттық) банктерінің басшылары мен қаржы
министрлері үшін Нұр-Сұлтан қаласында Астана экономикалық форумы
шеңберінде ХВҚ басқарушы директоры Кристин Лагардтың қатысуымен
«Инклюзивтік өсу саясаты» тақырыбында ХВҚ-ның өңірлік кездесуі
ұйымдастырылды.
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Ұлттық Банк ХВҚ Өңірлік техникалық көмек көрсету орталығын
Қазақстанда орналастыруға Қазақстан Республикасының атынан өтінім берді,
оны қарау қорытындысы бойынша ХВҚ орталықты Алматы қаласында
орналастыратыны туралы жариялады.
Ұлттық Банк басшылығы 2019 жылы Дүниежүзілік Банктің өкілдерімен
кездесулер өткізді.
Ұлттық Банк елдің қаржы секторын одан әрі дамыту үшін халықаралық
қаржы ұйымдарынан техникалық көмек тарту бойынша жұмысты жалғастырды.
Кездесулердің қорытындысы бойынша 2019 жылғы қарашада шолу мен
бағалаудың қадағалау процесінің әдіснамасы мәселесі бойынша Азия Даму
Банкінен техникалық көмек жобасы бойынша жұмыс көлемі келісілді және
2020 жылғы ақпанда техникалық көмек ұсынуды бастау туралы уағдаластыққа
қол жеткізілді.
2019 жылы мүшелері Ұлттық Банктің, Еуропа қайта құру және даму
банкінің, сондай-ақ қаржы нарығының өкілдері болып табылатын ақша
нарығының қолданыстағы индикаторларын қарау және жаңаларын әзірлеу
жөніндегі жұмыс тобы шеңберіндегі қызмет жалғасты. Жұмыс тобының
мақсаты банкаралық кредиттеу нарығының индексін ақша-кредит саясатының
таргеттелетін мөлшерлемесі ретінде пайдалану мүмкіндіктерін зерделеу болып
табылады.
Қазақстан Республикасында туынды құралдар нарығын дамытуға
бағытталған туынды қаржы құралдарына қатысты жаңа нормативтік құқықтық
базаны әзірлеу бойынша Еуропа қайта құру және даму банкінен техникалық
көмек шеңберінде жұмыс жалғастырылды. Қорытындысы бойынша тиісті заң
жобасы дайындалды.
2019 жылы Moody’s халықаралық рейтингтік агенттігі шетелдік және
ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингті «Baa3» деңгейінде
растады. Рейтингтердің болжамы «тұрақты» болжамнан «позитивті» болжамға
өзгертілді.
2019 жылы Ұлттық Банк делегациясының банк секторын қалыпқа келтіру
және қайта құрылымдау мәселелерін зерделеу мақсатында Испания Банкіне,
инфляциялық таргеттеу режимін қолдану, ақша-кредит және бағамдық
саясаттың транспаренттілігі мен коммуникациясы мәселелері бойынша
консультациялар алу үшін Польшаның Ұлттық Банкіне сапары өтті.
2019 жылғы қазанда Ұлттық Банкте ішкі аудитке сыртқы бағалау жүргізу үшін
Дойче Бундесбанк сарапшыларының сапары өтті.
Ықпалдасқан ынтымақтастықты дамыту шеңберінде Ұлттық Банк
2019 жылы ЕАЭО-ның ұлттық (орталық) банктерімен бірлесе отырып
ЕАЭО-ның ортақ қаржы нарығын қалыптастыру тұжырымдамасына қол қойды.
2019 жылғы 26 желтоқсанда ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің қаржы нарығы
саласындағы заңнамасын үйлестіру туралы келісім ратификацияланды.
Ұлттық Банк ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің биржаларында (сауданы
ұйымдастырушыларда) бағалы қағаздарды орналастыруға және олардың
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айналысына өзара рұқсат беру туралы келісімнің, ЕАЭО-ға мүше бір
мемлекеттің брокерлері мен дилерлеріне басқа мүше мемлекеттердің
биржаларына (сауданы ұйымдастырушыларға) кіруге рұқсат беру туралы
келісімнің, ЕАЭО-ның ортақ биржалық кеңістігін қалыптастыру жөніндегі жол
картасының, Кредиттік тарихтың құрамына кіретін мәліметтермен алмасу
тәртібі туралы келісімнің, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің бағамдық саясаты
жөніндегі консультациялық кеңес туралы келісімнің, ЕАЭО аумағындағы
аудиторлық қызмет туралы келісімнің, Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі мен Украинаның Бағалы қағаздар және қор нарығы жөніндегі ұлттық
комиссиясы арасындағы бағалы қағаздар нарығындағы қадағалау саласындағы
келісімнің, Әзірбайжан Республикасының Қаржы нарықтарын қадағалау
жөніндегі палатасымен ынтымақтастық туралы меморандумның, 2030 жылға
дейінгі кезеңге ТМД-ның экономикалық даму стратегиясының, ТМД-ға
қатысушы мемлекеттердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қыру қаруын
таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы шарттың, Көрсетілетін
қызметтердің еркін саудасы, оларды құру, қызметі және ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің инвестицияларын жүзеге асыру туралы келісімнің жобаларын
қарауға қатысты.
Ұлттық Банк Еуразиялық экономикалық комиссияның Қаржы нарықтары
жөніндегі консультациялық комитетінің, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің
Ұлттық (орталық) банктерінің валюталық саясат жөніндегі консультациялық
кеңесінің, Макроэкономикалық саясат жөніндегі консультациялық комитеттің,
Статистика жөніндегі консультациялық комитеттің, ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің Сақтандыруды қадағалау органдары басшыларының
мемлекетаралық үйлестіру кеңесінің, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің
бағалы қағаздар нарықтарын реттеу жөніндегі мемлекеттік органдар
басшылары кеңесінің, Орталық (ұлттық) банктер басшыларының Еуразиялық
Кеңесінің
кезекті
отырыстарының,
Мемлекетаралық
банк
Кеңесі
отырыстарының жұмысына қатысты.
Қытай Халық Республикасымен екіжақты ынтымақтастық шеңберінде
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының
Үкіметі арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы
келісімнің жобасын, сондай-ақ Қытай Халық Республикасының Банктік және
сақтандыру қызметін реттеу жөніндегі комиссиясымен Банктік және
сақтандыруды қадағалау саласындағы өзара іс-қимыл туралы шарттың жобасын
әзірлеу бойынша жұмыс жалғастырылды.
Банктік қадағалау және реттеу саласындағы трансшекаралық өзара
іс-қимыл практикасын жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасы мен
Қытай Халық Республикасының ұлттық валюталарының үлесін ұлғайту
перспективалары мен мүмкіндіктерін зерделеу бойынша, сондай-ақ Қытай
Халық Республикасымен шекаралас аудандарда қолдан ақша жасауға қарсы
іс-қимыл мәселелері бойынша жұмыс жалғастырылды.
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2019 жылғы 15 қарашада Ұлттық Банк Қазақстан қаржыгерлерінің
қауымдастығымен бірлесіп «Қаржы нарығы және Қазақстан экономикасының
нақты секторы» тақырыбына конференция ұйымдастырды. Конференцияға
Ұлттық
Банктің
бірінші
басшылары,
Қазақстан
қаржыгерлері
қауымдастығының Төрағасы, банктердің басшылары, халықаралық қаржы
ұйымдарының жергілікті офистерінің өкілдері мен дипломатиялық корпус
мүшелері қатысты. Конференцияның күн тәртібі экономикалық өсу, қаржылық
орнықтылық және мемлекеттік кредиттеу бағдарламалары мәселелеріне
арналды. Панельді пікірталастарда қатысушылар сақтандыру, төлем жүйелері
институттары және оларды дамыту перспективалары, сондай-ақ капитал
нарықтары мен олардың мүмкіндіктері мәселелерін талқылады.
1.6. Статистикалық қызмет
Ұлттық Банктің статистика саласындағы қызметі экономиканың
ағымдағы жай-күйін, қаржы жүйесі мен нақты сектордың даму
перспективаларын талдау және оралымды бағалау мақсатында ақпараттықстатистикалық деректерді жинауға, өңдеуге және таратуға бағытталған
іс-шаралар кешенін білдіреді.
Ұлттық Банктегі статистикалық қызметтің көпжақты және көпсалалық
аспектісі бар және халықаралық ұсынымдар және шетелдің орталық
банктерінің халықаралық ұсынымдары мен тәжірибесі ескеріле отырып
статистикалық есептің негізгі қағидаттары негізінде құрылады. Статистика
мәселелерінде Ұлттық Банк халықаралық қаржы ұйымдарымен, Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарымен және қадағалаудағы қаржы және
қаржылық емес ұйымдармен тығыз өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады.
Статистикалық қызметті жетілдіру жөніндегі басым міндеттер деректерді
басқарудың орталықтандырылған жүйесін қалыптастыру, ақпаратты өңдеудің
бірыңғай стандарттарын қамтамасыз ету және ақпараттық технологияларды
дамыту болып табылады. Осы міндеттерді іске асыру деректерді жинау және
өңдеу процесінің айқындылығын қамтамасыз етуге, олардың сапасын
арттыруға, респонденттердің жүктемесін азайтуға және басқару шешімдерін
қабылдау кезіндегі оралымдылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Ақша-кредит статистикасы
Ұлттық Банк әзірлейтін ұлттық әдіснама бойынша қалыптастырылатын
банк статистикасын және ХВҚ әдіснамасына сәйкес жасалатын монетарлық
статистиканы қамтитын ақша-кредит статистикасын қалыптастыру Ұлттық
Банктің статистикалық қызметінің бір бағыты болып табылады.
Ақша-кредит
статистикасының
көрсеткіштері
Қазақстан
Республикасының ақша-кредит саясатын әзірлеу және оны іске асыру
барысында шешімдер қабылдау кезінде, халықаралық резервтердің жай-күйі,
Ұлттық қордың активтері, ақша базасы, ақша массасының агрегаттары, қаржы
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нарығының кредиттік және депозиттік сегменттерінің негізгі көрсеткіштері
туралы ақпаратты және басқа мәліметтерді дайындау кезінде пайдаланылады.
Ақша-кредит статистикасы да статистикалық басылымдар мен
зерттеулерге арналған ақпарат көзі ретінде халықаралық қаржы ұйымдарының
кең сұранысына ие.
Ақша-кредит статистикасын қалыптастыруға банктерден және банктік
емес қаржы ұйымдарынан, оның ішінде ипотекалық компаниялардан,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан, Даму банкінен, Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан деректер жинау, бақылау және жинақтау
кіреді.
Ақша-кредит статистикасын тарату Ұлттық Банктің интернет-ресурсында
жиынтық статистикалық ақпаратты кестелер түрінде жариялауы және
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Статистикалық бюллетені» ресми ай сайынғы
басылымы, сондай-ақ стандартталған есептерді ХВҚ-ға және Ұлттық Банк пен
депозиттік ұйымдар бойынша талдамалық шоттарды Деректерді таратудың
арнайы стандартының талаптарын сақтау шеңберінде Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетіне ұсыну арқылы жүзеге
асырылады.
Статистикалық
ақпаратпен
қатар
Ұлттық
Банк
ақша-кредит
статистикасының деректерін қалыптастырудың негізгі қағидаттары мен
тәсілдерін ашатын әдіснамалық түсіндірмелерді жариялайды.
Ықпалдасқан бірлестіктермен жұмыс шеңберінде Ұлттық Банк
ЕАЭО-ның Еуразиялық экономикалық комиссиясымен әдіснамалық жұмыс
және ақша-кредит статистикасы бойынша ақпарат ұсыну бөлігінде бекітілген
форматтар мен мерзімдерге сәйкес ынтымақтастық жасауды тұрақты негізде
жүзеге асырады.
Сыртқы сектор статистикасы
Сыртқы сектор статистикасы бастапқы статистикалық деректерді
жинауды және өңдеуді және төлем балансы, халықаралық инвестициялық
позиция және сыртқы борыш бойынша түрлі бөліктерде жиынтық
статистикалық есептерді және талдамалық кестелерді қалыптастыруды
қамтиды.
Жиынтық деректерді тарату Ұлттық Банктің мемлекеттік статистика
саласындағы уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасауы шеңберінде, оның
ішінде Деректерді таратудың арнайы стандартына сәйкес ұлттық шоттар
жүйесін қалыптастыру үшін жүзеге асырылады.
Сыртқы сектор статистикасы бойынша деректер Ұлттық Банктің ресми
интернет-ресурсында Ұлттық Банктің «Қазақстан Республикасының төлем
балансы және сыртқы борышы» ресми басылымында жарияланады.
2019 жылы Ұлттық Банк төлем балансының ағымдағы шотын Қазақстан
резиденттерінің Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге
асыратын шетелдік құрылыс және бұрғылау компанияларының филиалдарын
тану бөлігінде ХВҚ әдіснамасына сәйкес келтіру және жеке тұлғалардың
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операциялары: төлем балансының ағымдағы шотында көрсетілетін сапарлар,
бақал сауда, жеке трансферттер бойынша төлем балансының бағалау
көрсеткіштерінің сапасын жақсарту бойынша жұмыс жүргізді. «Сапарлар»
бағалау бабын өзектендіру үшін жаңа әдістемелік тәсілдер әзірленді: ақпарат
көздері айқындалды, есептеу өлшемдері бөлшектелді, мақсаттары, елдері, көлік
түрлері және болу ұзақтығы бойынша бір сапар шығысының орташа нормасын
бағалау айқындалған елдердің тізбесі кеңейтілді.
Нақты сектор кәсіпорындарына пікіртерім
Ұлттық Банк макроэкономикалық үрдістерді бағалау үшін 2000 жылдан
бастап экономиканың нақты секторының кәсіпорындарына тоқсан сайын және
2016 жылдан бастап ай сайын мониторинг жүргізеді. Жүргізілген мониторинг
кәсіпорындардың қаржылық жағдайын және экономикалық жағдайлардың
өзгеруі бойынша күтулерін қоса алғанда, олардың жай-күйін қадағалау мен
талдауға мүмкіндік береді. Ұлттық Банк мониторинг нәтижелерін Қазақстан
Республикасының жекелеген салалары мен экономикасын дамытуды талдау
және бағалау процесінде пайдаланады.
Экономиканың нақты секторының мониторинг жүйесі ерікті пікіртерімге
қатысушы кәсіпорындарға сауалнама жүргізуді білдіреді. 2019 жылы
пікіртерімге экономиканың барлық салаларынан 3 мыңнан астам кәсіпорын
қатысты.
2019 жылы Ұлттық Банк веб-портал арқылы ай сайынғы сауалнамалар
жинағын енгізді, ол респонденттер үшін жүктемені айтарлықтай азайтуға
мүмкіндік берді.
Ұлттық Банктің қадағалау мен бақылау функцияларын іске асыруда
реттеуіш есептілігінің рөлі
Реттеуіш есептілікті ұсыну мерзімі мен кезеңділігі Ұлттық Банктің
нормативтік құқықтық актілерінде регламенттелген есептердің біріздендірілген
нысандарын білдіреді.
Ұлттық
Банк
қаржы
нарығының
қатысушыларынан,
банк
конгломераттарынан, сақтандыру топтарынан, микроқаржы ұйымдарынан,
коллекторлық агенттіктерден, валюталық қатынастар субъектілерінен
(валюталық бақылау және валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
бойынша қызметті бақылау шеңберінде) және Қазақстан Республикасының
төлем жүйесіне қатысушылардан (төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру
тәртібі мен тәсілдерін реттеу шеңберінде) реттеуіш есептілікті жинауды жүзеге
асырады. Ұлттық Банк алынған ақпарат негізінде қаржы нарығының жай-күйі,
міндетті пруденциялық нормалар мен лимиттерді орындау туралы жиынтық
мәліметтерді қалыптастырады, ерте индикатор тәуекелінің жүйесі
қалыптастырылады. Мәліметтер Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсына
орналастырылады. Алынған ақпаратты талдау нәтижелері есеп беретін
ұйымдарға қатысты қолданылатын шектеулі ықпал ету шаралары мен
санкцияларға, Ұлттық Банк тарапынан жоспардан тыс тексерулерге негіз бола
алады.
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Соңғы бірнеше жыл бойы есеп нысандарының құрамы, маңызды
көрсеткіштерді айқындауда және міндетті пруденциялық нормативтерді
есептеуде қолданылатын тәсілдер айтарлықтай өзгерді, мәні ашылатын
көрсеткіштердің ауқымына қойылатын талаптар артты.
Ұлттық Банктің статистикалық қызметін іске асыру үшін
ақпараттық қамтамасыз ету
Есеп беретін ұйымдардан ақпарат жинау негізінен Ұлттық Банктің вебпорталы арқылы электрондық түрде жүзеге асырылады, оны өңдеу үшін қаржы
нарығының жекелеген сегменттеріне бағдарланған бірнеше ақпараттық жүйе
пайдаланылады. Ақпараттық технологияларды жетілдіру шамасына қарай
Ұлттық Банк осы процесті жаңғырту бойынша жұмыс жүргізуде.
Атап айтқанда, респонденттердің түрлі типтерінің есептілікті ұсынуы
үшін порталдық шешім іске асырылды. Ұлттық Банктің веб-порталының жаңа
технологиялық платформасына ауысу бойынша жұмыс жалғасуда, ескірген
ақпараттық жүйелерді пайдаланудан бірте-бірте шығару жүзеге асырылады.
Ұлттық Банк транзакциялар мен мәмілелер деңгейінде деректерді жинау
үшін (орталықтандырылған тәсіл күні) және біріктірілген көрсеткіштерді жинау
үшін (матрицалық тәсіл) бір-бірін толықтыратын екі ақпараттық жүйені
қолданысқа енгізді. Бұл екі жүйе қаржы нарығы субъектілерінің бизнес
деректерін жинаудың және өңдеудің бірыңғай платформасын құрады.
Осылайша, қаржы секторынан есептілікті жинауға арналған Бірыңғай
терезе жобасын толық көлемде іске асыру үшін негіз құрылды. Осы қағидатты
іске асыру шеңберінде деректердің, анықтамалықтар мен әдіснамалардың
бірыңғай форматын, деректерді ұсынудың бірыңғай мерзімдері мен кезеңділігін
қамтамасыз етуге, сондай-ақ респонденттерге жүктемені қысқартуға, эталондық
базаны қалыптастыруға және мемлекеттік дерекқорды қоса алғанда, әртүрлі
дерекқорлармен ықпалдасуға бағытталған жұмыс жүргізілуде.
Бұдан басқа, қаржы секторына қосымша жүктемені болдырмау
мақсатында Ұлттық Банкке қаржы нарығының реттелетін субъектілерінен
есептілікті қабылдау жөніндегі өкілеттіктер бекітілді.
Ұлттық Банк 2012 жылдан бастап деректер құрамын өзгертуде
икемділікті қамтамасыз етуге, көрсеткіштер деңгейінде логикалық бақылау
рәсімдерін қалыптастыру арқылы деректер сапасын арттыруға, олардың
қайталануын болдырмауға және біріктірілген деректерді жинауды барынша
азайтуға мүмкіндік беретін бастапқы жан-жақты деректер деңгейінде
орталықтандырылған формат күніндегі деректерді жинауға өту бойынша
жұмыс жүргізуде.
Бірінші кезеңде аталған тәсіл «Қарыздар мен шартты міндеттемелер»
(Кредиттік тіркелім) қаржы құралы бойынша іске асырылды. 2013 жылы
Ұлттық Банк енгізілуі қарыздар бойынша есептіліктің бірқатар біріктірілген
нысандарының күшін жоюға мүмкіндік берген бірінші кезектің көрсеткіштерін
қолданысқа енгізді. 2019 жылы қарыз бен шартты міндеттемені қамтамасыз ету
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жөніндегі ақпаратты ашуға бағытталған екінші кезектің көрсеткіштерін енгізу
есебінен тізбе кеңейтілді.
2019 жылы Ұлттық Банк банктер бұрын «Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-қа ұсынатын есептілікті жинауды автоматтандыру
бойынша жұмысты аяқтады.
Бірыңғай терезе тұжырымдамасын іске асырудың келесі кезеңінде
Ұлттық Банк пен «Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ мақсаттарына арналған
бизнес деректердің Бірыңғай базасының дереккөзі болып табылатын кредиттік
тарих дерекқорларымен Кредиттік тіркелім шеңберінде ұсынылатын
көрсеткіштердің метадеректерін біріктіру жөніндегі іс-шаралар жоспарланды.
1.7. Ұлттық Банктегі зерттеулер
Ұлттық Банктегі талдамалық және зерттеу жұмысы ғылыми негізделген
ақша-кредит саясатын және макропруденциялық саясатты жүргізу үшін берік
іргетас құруға мүмкіндік береді және Ұлттық Банктегі адами капиталды
дамытуға ықпал етеді.
2019 жылы Ұлттық Банк экономикалық зерттеулер жүргізуді және негізгі
макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамдарын әзірлеуді жалғастырды.
Аталған жұмыстың нәтижесі әртүрлі басылымдарда үнемі жарияланды және
Ұлттық Банк басшыларының сөйлеген сөздерінде айтылды.
2019 жылы Ұлттық Банк 4 болжамдық раунд өткізді, олардың барысында
негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, оның ішінде инфляция, орта мерзімді
перспектива болжамдарын әзірлеу жүзеге асырылды. Әрбір болжамдық раунд
және болжамаралық раундтар шеңберінде жүргізілген жан-жақты талдау
негізінде, ішкі және сыртқы нарықтардағы ахуалды толық және нақты
зерделеуді қоса алғанда, базалық мөлшерлеме деңгейі бойынша шешімдер
қабылданды. Бұл жұмыс ақша-кредит саясатының, салық-бюджет саясатының,
макроэкономикалық дамудың, қаржылық тұрақтылықтың, төлем жүйелерін
дамытудың жекелеген аспектілерін ашатын талдамалық және зерттеу
материалдарын дайындауға және жариялауға себепші болды.
Әрбір болжамды раундтың нәтижелері бойынша Ұлттық Банк «Базалық
мөлшерлеме туралы» баспасөз-релиздерін, сондай-ақ «Инфляцияға шолу»
ресми басылымын жариялады, онда Қазақстандағы макроэкономикалық
ахуалдың дамуы, сыртқы жағдайлар, банктік және ақша нарықтарының дамуы,
орта мерзімді перспективаға инфляцияның және ішкі экономиканың болжамы
туралы ақпарат ұсынылды. 2019 жылы «Инфляцияға шолу» басылымының
құрылымы мен мазмұны талдамалық материалды күшейтуге және дайындау
мен жариялау мерзімдерін қысқартуға басымдық бер отырып жаңартылды.
Басылымда фискалдық қарқынды бағалауға, маусымдық реттелген инфляция
серпініне және Қазақстан экономикасының басқа маңызды тақырыптарына
арналған талдамалық сипаттағы тақырыптық қосымша беттер (бокстар)
ұсынылған.
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2019 жылы Ұлттық Банк қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдарды
әзірлеу үшін пайдаланылатын модельдік техниканы жетілдірді. Ұлттық
Банктегі модельдік құралдарды жетілдіру бойынша жұмыс та ХВҚ-дан
техникалық көмек алуды қамтыды, оның негізгі мақсаты Ұлттық Банктің және
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің қызметкерлерін
орта мерзімді болжау және фискалдық саясатты талдау мәселелері бойынша
оқыту болды. ХВҚ-ның техникалық көмегі шеңберінде Қазақстанның
тоқсандық болжамдық моделіндегі теңдеулер өлшемдерінің өзектілігіне және
модельдің жекелеген өлшемдеріне тексеру жүргізілді.
2019 жылы Ұлттық Банктің интернет-ресурсында ақша-кредит саясаты
және фискалдық саясат, макроэкономикалық көрсеткіштерді талдау, нақты
секторды дамыту, төлем балансы, мұнайға жатпайтын сауда балансын жақсарту
әлеуетін бағалау және Қазақстанның сыртқы саудасын талдау, ІЖӨ-ні болжау
үшін модельдік құралдарды қолдану мәселелеріне арналған 6 жұмыс құжаты
мен 1 талдамалық жазба жарияланды.
Зерттеу жұмысының нәтижесі Ұлттық Банктің «Экономикалық шолу»
ресми басылымында да жарияланды. 2019 жылы Ұлттық Банктің интернетресурсында 2 шығарылым жарияланды. Бірінші басылым мақалаларының
негізгі тақырыптары қаржы нарығы, төлем балансы, ақша-кредит саясатында
жаңа технологияларды қолдану мәселелері болды. Екінші шығарылым Ұлттық
Банктің Макроэкономикалық модельдеу мәселелері жөніндегі екінші ғылымипрактикалық конференциясына арналды, ол 2019 жылғы 27 қыркүйекте
Алматы қаласында өткізілді. Іс-шараның мақсаты макроэкономика
саласындағы
өзекті
мәселелерді:
шешімдерді
қабылдау
кезінде
макроэкономикалық модельдеу мен болжау нәтижелерін әзірлеу және қолдану,
ақша-кредит саясаты саласындағы эмпирикалық талдау, еңбек нарығы
проблемаларын талқылау болды. Конференцияға Қазақстанның академиялық
және ғылыми қоғамдастығының өкілдері, ЕАЭО сарапшылары, Ресей Орталық
банкінің, Беларусь Ұлттық Банкінің және Еуразиялық даму банкінің өкілдері
қатысты.
Ұлттық Банктің зерттеу қызметінің нәтижелері халықаралық
басылымдарда да жарияланады. 2019 жылы Ресей Банкінің «Деньги и кредит»
№ 4 ғылыми журналында (желтоқсан 2019) Қазақстан үлгісі бойынша өтімділігі
төмен нарықта кірістілік қисығын қалыптастыруға арналған мақала
жарияланды.
2019 жыл ішінде Ұлттық Банк тоқсан сайынғы «Қаржы нарығына шолу»
басылымын ресми интернет-ресурста орналастыруды жалғастырды, оның
шеңберінде нарыққа қатысушыларға қаржы нарығындағы негізгі өтімділік
ағындары қозғалысының барынша толық көрінісін беру мақсатында қаржы
нарығындағы негізгі үрдістер талданады. Нақты сектор кәсіпорындарына
жүргізілген пікіртерімдердің нәтижелері «Конъюнктуралық шолу. Экономика
бойынша кәсіпорындарға жүргізілген пікіртерімдердің нәтижелері» және
«Салалық конъюнктуралық шолу. Салалар бөлінісінде кәсіпорындарға
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жүргізілген пікіртерімдердің нәтижелері» есептері түрінде жарияланды.
2019 жылы кәсіпорындарға жүргізілген пікіртерімдердің негізінде Ұлттық Банк
Қазақстанның іскерлік белсенділік индексін жариялауды бастады, ол нақты
сектордағы экономиканың жай-күйін сипаттайтын озық көрсеткішті білдіреді.
Бұл индекс экономикалық үрдістердің серпінін, іскерлік циклдің сыни және
күрделі мәселелерін зерттеуге және болжауға мүмкіндік береді.
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі саясатты іске асыру
шеңберінде «Кредиттеу үрдістері» басылымын жариялау жалғастырылды, ол
өзекті мәселелерге шолуды және кредиттеу нарығын дамытудың негізгі
үрдістерін талдауды қамтиды, жыл сайынғы «2018 жылғы төлем жүйелерін
қадағалау (оверсайт) және көрсетілетін төлем қызметтері нарығын дамыту
нәтижелеріне шолу» жарияланды.
Ұлттық Банк жүргізетін зерттеу және талдамалық жұмыс бойынша
жан-жақты ақпарат Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсына жүйелі негізде
жарияланады.
1.8. Мемлекеттік қызметтер көрсету
2019 жылы Ұлттық Банк 2 235 мемлекеттік қызмет көрсетті, олардың
ішінде 806-сы – электрондық нысанда, оның ішінде «электрондық үкімет»
порталы арқылы – 358, «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқор» ақпараттық
жүйесі арқылы – 448; қағаз нысанда 1 429 мемлекеттік қызмет көрсетілді.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің бизнес-процестерін оңтайландыру
шеңберінде Ұлттық Банк «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы арқылы көрсетілуі тиіс мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді
іріктеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның жұмысына қатысты. Ұлттық
Банктің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жөніндегі комиссиясы
жұмысының нәтижелері бойынша бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті
композиттік көрсетуге ауыстыру туралы, бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінен алып тастау туралы, бір
мемлекеттік көрсетілетін қызметті тек электрондық қызмет көрсету нысанына
ауыстыру туралы шешім қабылданды.
Комиссия шешімдерін, сондай-ақ заңнамаға енгізілген түзетулерді іске
асыру нәтижесінде Ұлттық Банк 2019 жылдың соңына қарай электрондық түрде
39 мемлекеттік қызмет көрсетті, оның 24-і электрондық нысанда, 15-і
электрондық-қағаз нысанында көрсетілді.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік
қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 25 қарашадағы
№ 272-VI Заңында жекелеген мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді
шоғырландыру, көрсету мерзімдерін және ұсынылатын құжаттардың тізбесін
қысқарту, банк ашу және композиттік қызметтер қағидаты бойынша
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сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құру бойынша мемлекеттік қызметтер
көрсету көзделген.
2019 жылғы қоғамдық мониторинг нәтижелері бойынша мемлекеттік
қызметтер көрсету сапасына Ұлттық Банк көрсететін мемлекеттік
қызметтерімен қанағаттану деңгейі 84,4%-ды құрады, орташа балл – 5-тен
4,93 болды.
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2-тарау. Сыртқы және ішкі макроэкономикалық орта
2.1. Әлемдік экономиканың дамуы
2019 жылы Қазақстан үшін сыртқы экономикалық ая жалпы алғанда оң
бола қоймады. Ішкі экономика үшін негізгі сын-қатерлер мұнай мен металдарға
әлемдік бағалардың төмендеуі, әлемдік валюта және қаржы нарықтарындағы
құбылмалылық, сондай-ақ негізгі сауда әріптес – елдердегі әлсіз экономикалық
өсу болды. Сонымен қатар, әлемдегі сауда шиеленісінің әлсіреуі және жыл
соңына қарай Brexit айналасындағы белгісіздіктің төмендеуі, сондай-ақ Ресей
мен Еуропалық одақ елдерінде инфляцияның қалыпты өсуі оң кезең болды.
Соңғы екі жыл ішінде саяси белгісіздік пен әлсіз сауда және
инвестициялық ағындардың аясында жаһандық экономикалық белсенділік
ұдайы төмендеді. ХВҚ-ның алдын ала бағалауы бойынша әлемдік
экономиканың өсуі 2019 жылы 2,9%-ды (2018 жылы – 3,6%) құрады. Барынша
баяу өсу қарқыны көптеген экономикасы дамыған (АҚШ, Германия, Франция,
Канада) және дамушы (Қытай, Үндістан, Ресей, Мексика) елдерде байқалды.
2019 жылы Ресейдің экономикалық өсуі шамамен екі есе төмендеп,
1,3%-ды1 (2018 жылы – 2,5%) құрады. ІЖӨ серпініне экспортың төмендеуі мен
жылжымайтын мүлікпен мәмілелердің қысқаруы, сондай-ақ құрылыс пен ішкі
сұраныстың әлсіз көрсеткіштері теріс үлес қосты. Тау-кен және өңдеу
өнеркәсібі, сауда және көлік өсу драйверлері болды. Рубльдің АҚШ долларына
қатысты орташа жылдық бағамы 2018 жылға қарай 3,0%-ға әлсіреді2
(2018 жылы әлсіреу барынша төмен болып, 7,7%-ды құрады). 2019 жылдың
қорытындысы бойынша инфляция 3,0%-ға дейін баяулады 3 (инфляция
бойынша жарияланған мақсат – 4%), бұл азық-түлік ұсынысының кеңеюіне,
тұтыну сұранысының әлсіз болуына және жыл соңына қарай рубльдің
нығаюына байланысты болды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша Қытай экономикасының өсу
қарқыны 90-шы жылдардың басынан бастап алғаш рет 6,0%-ға дейін баяулады 4
(2018 жылы – 6,4%). Экономикалық өсудің баяулауы, ең алдымен, АҚШ-пен
сауда соғысының көрінісі болды, бұл экспорт пен сауданың қысқаруына әкеп
соқты. Ішкі сұраныстың әлсіз болуы қосымша тежеуші әсер етті, бұл бөлшек
сауданың, оның ішінде жаңа автомобильдер мен техника саудасының төмен
көрсеткіштері арқылы байқалды. Экономиканы қолдау үшін салықтарды, ең
төменгі резервтік талаптарды, қысқа мерзімді кредиттер бойынша
мөлшерлемелерді төмендетуді қамтитын бірқатар ынталандыру шаралары іске
асырылды. Қытай юанінің АҚШ долларына қатысты бағамы жыл соңына қарай
аздап нығайып, бір жыл ішінде әлсіз серпін көрсетті. 2018 жылмен
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салыстырғанда юаньнің АҚШ долларына орташа жылдық бағамы 4,5%-ға
әлсіреді5, бұл шошқаның африкалық обасының өршуімен бірге инфляцияның
жеделдеуінің негізгі себептері болды, ол жыл соңына қарай 3,0%-дық нысаналы
бағдар кезінде 4,5%-ға жетті6 (2018 жылы – 1,9%).
Еуропалық одақ экономикасы да барынша әлсіз серпінмен сипатталды.
2019 жылғы ІІІ тоқсанның қорытындысы бойынша Еуропалық одақ ІЖӨ-нің
өсуі 1,7%-ды құрады (2018 жылғы ІІІ тоқсанда – 1,9%). Brexit айналасындағы
белгісіздіктен басқа Еуропалық одақ экономикасының өсуіне өнеркәсіп
секторы, сауда және экспорт тежеуші әсер етті. Экономиканың өсуіне жаңа
экологиялық стандарттарға көшу аясында күрт төмендеген Германияның
автомобиль өнеркәсібі де теріс үлес қосты. Күшті еңбек нарығы мен
жалақының өсуі экономикаға едәуір қолдау көрсетуін жалғастырды. 2019 жылы
еуроның АҚШ долларына шаққандағы орташа жылдық бағамы 5,4%-ға
әлсіреді7. Инфляция бір жыл бойы қалыпты баяулады, ал жыл соңына қарай
1,6%-ға дейін жылдамдады8.
2019 жыл бойы АҚШ-та негізгі мөлшерлеме үш рет төмендеді.
2019 жылғы желтоқсанда АҚШ Федералдық резервтік жүйесінің отырысында
мөлшерлемені жылдық 1,5%-дан 1,75%-ға дейінгі аралықта сақтауға шешім
қабылданды. Бұл шешім еңбек нарығының күшті көрсеткіштеріне, тұтыну
шығыстарының өсуіне, сондай-ақ инфляцияның таргеттелетін деңгей шегінде
болуына байланысты қабылданды.
2019 жылы мұнайдың әлемдік нарығында бағаның жоғары
құбылмалылығы байқалды. Ең маңызды оқиғалар АҚШ пен Қытай арасындағы
сауда соғысының дамуы аясында жаһандық экономика өсуінің бәсеңдеуімен,
Иран мен Венесуэлаға қарсы АҚШ санкцияларымен, ОПЕК+ мәмілесінің
ұзартылуымен, АҚШ-та және ОПЕК-тен тыс басқа да елдерде қатпарлы мұнай
өндірудің рекордтық өсуімен, сондай-ақ Таяу Шығыс елдерінен мұнай
жеткізудегі іркілістермен байланысты болды. Аталған факторлардың әсерінен
Brent сұрыпты мұнай бағасы бір баррель үшін ең жоғары 74 АҚШ долларына
жетті, сондай-ақ бір баррель үшін ең төменгі 54,9 АҚШ долларына дейін
құлдырады9. 2019 жылы оның орташа мәні бір баррель үшін 64,0 АҚШ доллары
деңгейінде қалыптасты 10, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 9,9%-ға төмен.
2019 жылы түсті металдар нарығындағы үрдістер әртүрлі бағытта болды.
Жылдың бірінші жартысында түсті металдардың барлық топтарының бағасына
төмен үрдіс тән болды. Бағаның барынша төмендеуі 2019 жылғы маусымда
тіркелді. 2-ші жартыжылдықта бағаның бұрын белгіленген әлсіздігі өсудің
біртіндеп қайта қалпына келуіне ауысты. Жыл бойы металдар бағасына негізгі
Reuters деректері бойынша.
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төмен қысымды АҚШ пен Қытай арасындағы сауда шиеленісі көрсетті. Ірі
өнеркәсіптік елдердің өнеркәсіп секторындағы төмендеу және әлемдік
автомобиль секторындағы құлдырау қосымша қысым көрсетті. 2018 жылмен
салыстырғанда 2019 жылы алюминийдің орташа жылдық бағасы 14,9%-ға,
мырыш бағасы – 12,6%-ға, қорғасын бағасы – 10,8%-ға және мыс бағасы –
7,9%-ға төмендеді11.
2.2. Экономиканың нақты секторы
2019 жылы 2018 жылмен салыстырғанда Қазақстан экономикасының өсу
қарқынының үдегені байқалды.
Халықтың нақты кірістерінің ұлғаюы нәтижесінде үй шаруашылықтарын
тұтыну, сондай-ақ өнеркәсіпте ірі инвестициялық жобаларды іске асыру
нәтижесінде жалпы жинақтау өсудің оң факторларына айналды. Еңбекақы
төлеуге және олардың тауарлар мен қызметтерді сатып алуына бюджет
шығыстарының ұлғаюы аясында мемлекеттік басқару органдарының тұтынуы
оң үлесін қосты. Экспорттың өсуі түсті металдар экспортының үдеуінен қолдау
тапты.
Жедел деректер бойынша 2019 жылы Қазақстанның ІЖӨ-і 2018 жылмен
салыстырғанда нақты көрсеткіш бойынша 4,5%-ға ұлғая отырып, ағымдағы
бағалармен 68,6 трлн теңгеге дейін өсті (2.2.1-сурет).
2.2.1-сурет
Нақты ІЖӨ-нің өсуіне экономика салаларының үлесі,
өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда %-бен
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2019 жылы экономиканың дамуы пайдалы қазбаларды өндіру және
оларды өңдеу нәтижесінде тау-кен өндіру мен өңдеуші салалардағы, сондай-ақ
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көтерме және бөлшек саудадағы, құрылыс пен көлік салаларындағы өсудің
үдеуімен сипатталды.
2019 жылы тау-кен өндіру өнеркәсібінің 3,7%-ға және өңдеуші
өнеркәсіптің 4,4%-ға өсуі есебінен өнеркәсіп 3,8%-ға өсті. Металл кендерін
(15,8%-ға өсу), атап айтқанда темір кенін (9,3%-ға) және түсті металдар
кендерін (16,9%-ға) өндіру көлемінің ұлғаюы тау-кен өндіру өнеркәсібінің
өсуіне оң үлес қосты. Сонымен қатар, 2019 жылдың ортасында қабаттық судың
жоғары болуына және негізгі кен орындарындағы өндірісті толық тоқтатып,
жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты ұңғымалардың
жабылуына орай шикі мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі қысқарғаннан
кейін, жылдың соңына қарай шикі мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі
қалпына келді және жылдық көрсеткіш бойынша 0,2%-ға өсті.
Өңдеуші өнеркәсіпте 4,4%-ға өсу тіркелді, ол металлургия өнеркәсібінің
4,1%-ға, мұнай өңдеудің 6,6%-ға, сусындардың 10,2%-ға, жеңіл өнеркәсіптің
13,5%-ға және машина жасаудың 20,9%-ға өсуіне негізделген.
Салалық қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру
құрылыстың 12,9%-ға өсуінің елеулі факторы болды. Саланың жоғары өсімі
негізінен өнеркәсіптік объектілер құрылысына, атап айтқанда АҚ «Жәйрем таукен байыту комбинаты» байыту фабрикасын қайта құрылымдауға,
«Теңізшевройл» ЖШС зауытында құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге
байланысты болды. Бұдан басқа, құрылыс жұмыстары көлемінің өсуіне
автомобиль жолдарының құрылысы, «Сарыарқа» магистралдық газ құбырының
құрылысы» жобасы бойынша магистралдық құбыр жолдарын және «Абай
Арена» мәдени-спорттық кешенін салу әсер етті.
2019 жылдың қорытындысы бойынша сауда қызметтерінің көлемі
7,6%-ға өсті. Саладағы өсім сату көлемінің 8,2%-ға және тиісінше көтерме және
бөлшек сауданың 5,8%-ға ұлғаюына негізделген. Көтерме тауар айналымының
өсуі азық-түлікке жатпайтын тауарларды, атап айтқанда шикі мұнай мен
металдарды көтерме саудамен өткізудің ұлғаюына негізделген. Бөлшек тауар
айналымының өсуі халықтың нақты ақшалай кірістерінің және тұтынушылық
кредиттеудің ұлғаюы салдарынан тұтынушылық сұраныстың кеңеюіне
байланысты.
Минералдық ресурстарды өндірудің өсуі, сондай-ақ саудадағы оң серпін
жағдайларында 2019 жылы көлік және қоймаға жинау қызметтерінің өсуі 5,1%
болды. Автомобиль көлігінің жүк айналымы көлемінің ұлғаюы саланың өсуіне
негізгі үлес қосты.
2019 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 0,9%-ға
ұлғайды, бұл мал шаруашылығы өнімінің 4,0%-ға өсуіне негізделген болатын.
Дәнді дақылдардың нашар өніміне негізделген өсімдік шаруашылығы өнімінің
жалпы шығарылымының 1,7%-ға төмендеуі саланың дамуына теріс әсер етті.
Байланыс қызметтері оң серпінді көрсетті, өсу 5,2%-ды құрады. Саланың
өсуіне негізгі үлес Интернет желісі мен ұялы байланыс қызметтерінің ұлғаюы
есебінен қамтамасыз етілген.
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2019 жылы негізгі капиталға инвестициялар көлемі 8,5%-ға (2018 жылы 
17,2%-ға) ұлғайды (2.2.2-сурет). Өсу негізінен нақты көрсеткіш бойынша
кәсіптік ғылыми-техникалық қызметке (51,0%-ға өсу), ауыл шаруашылығына
(41,1%), өнеркәсіпке (15,0%), жылжымайтын мүлікпен операцияларға (14,7%)
инвестициялардың өсу қарқындарының ұлғаюымен қамтамасыз етілді. Негізгі
капиталға инвестициялардың құрылымында едәуір үлесті тау-кен өндіру
өнеркәсібі (44,6%), жылжымайтын мүлікпен операциялар (13,1%), көлік және
қоймаға жинау (9,2%) алады.
Кәсіпорындардың меншікті қаражаты бұрынғысынша негізгі капиталға
инвестицияларды қаржыландырудың басты көзі болып табылады, 2019 жылы
инвестициялардың жалпы көлеміндегі олардың үлесі 78,8% болды.
2.2.2-сурет
Негізгі капиталға инвестициялардың өсуіне экономика
салаларының үлесі,
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2.3. Инфляция
Қазақстандағы жылдық инфляция 2019 жылдың қорытындысы бойынша
2019 жылға белгіленген 4-6% нысаналы дәліз шеңберінде қалыптасып, 5,4%-ды
(2018 жылы – 5,3%) құрады.
Базалық инфляция 2019 жылғы тамызда жылдық көрсеткіш бойынша
7,9%-ға дейін өсіп, 2019 жылдың соңына қарай 7,3%-ға дейін бәсеңдеп, бір жыл
ішінде жалпы инфляциядан жоғары деңгейде сақталды (2.3.1-сурет).
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2.3.1-сурет
Базалық инфляцияның, инфляцияның және оның
құрауыштарының серпіні
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Инфляция құрылымында азық-түлік тауарлары 9,6%-ға (2018 жылы –
5,1%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 5,0%-ға (6,4%), ақылы қызметтер
– 0,7%-ға (4,5%) қымбаттады.
2019 жылы инфляциялық процестердің үдеуі азық-түлік тауарларының,
атап айтқанда ет пен ет өнімдерінің (13,2%), нан-тоқаш өнімдері мен
жармалардың (16,1%) да бағасының өсуіне негізделген.
2019 жылы етті экспорттық жеткізу бағасы күрт үдей түсті, бұл оған
сыртқы сұраныстың артуы аясында ет экспорты (негізінен Өзбекстанға)
көлемінің ұлғаюына ұласты. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің деректері бойынша 2019 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда
ет пен етке қайта есептегенде ет өнімдерінің экспорты 1,9 есе өскен. Бұл етті
экспорттық жеткізу бағасының өсуіне алып келді, ол 2019 жылғы қаңтарқарашада жылдық көрсеткіш бойынша 13,5%-ды құрады. Бұдан басқа, астық
өнімдерінің төмен болуына байланысты 2019 жылы азықтық дақылдар
бағасының 6,9%-ға өскені байқалды.
Қорлардың азаюы аясында орын алған дәнді дақылдар ұсынысының
төмен деңгейі нан-тоқаш өнімдерінің және жарма бағасын өсірудің негізгі
себебі болды. 2018 жылдың 2-ші жартыжылдығында – 2019 жылдың басында
бидайға сыртқы сұраныстың өскені белгіленді. 2018 жылы бидай экспорты
44,8%-ға өсті. Осы аяда 2018 жылғы тамыздан бастап ел ішінде бидай қоры
қысқара бастады, 2019 жылы дәнді-дақылдар өнімдерінің төмен болуына
байланысты оның орнын толтыруға мүмкіндік болмады.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша 2018 жылға
қарағанда 2019 жылы дәнді дақылдар мен дәнді-бұршақты дақылдар 13,6%-ға
аз жиналған, бұл ретте астық қоры 2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылдың
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соңында 19%-ға қысқарған. Астық өнімдері ұсынысының қысқаруы ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндірушілерде және ұн мен нан-тоқаш өнімдерін
өндіруде бағаның біртіндеп өсуіне әкелді.
2019 жылы ақылы қызметтер бағасы мен тарифтері өсімінің түбегейлі ең
төменгі мәндерге дейін бәсеңдеуі инфляцияны тежеуші фактор болды. Ақылы
қызметтердің бағасы мен тарифтері жыл бойы бәсеңдеді, бұл реттелетін
қызметтер бағасының төмендеуіне байланысты болды. 2019 жылғы қаңтарақпанда тұрғын үй-коммуналдық қызметтердің кейбір түрлерінің (суық және
ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылыту, газбен қамтамасыз ету, электр
энергиясы) тарифтері төмендеді. Кейінгі айларда бұл қызметтердің тарифтері
өзгерген жоқ. Оған электр энергиясы тарифтерінің қатысы жоқ, 2019 жылғы
қарашада олардың шекті деңгейлері өскен болатын. Нәтижесінде 2019 жылы
реттелетін қызметтер 6,5%-ға арзандады.
2019 жылы демалыс саласындағы қызметтер (6,8%), амбулаторлық
қызметтер (6,7%), шаштараз қызметтері (6,0%), қоғамдық тамақтану қызметтері
бағаларының (5,9%), тұрғын үйді жалдау ақысының (5,1%) өсуі нәтижесінде
реттелмейтін қызметтер 3,6%-ға қымбаттады.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының өсуі тұрақты болды:
2019 жылы жылдық өсім 5,0%-ды құрады. Азық-түлікке жатпайтын
инфляцияның жалпы бәсеңдеуіне бензин бағасының жыл бойы 4,6%-ға
төмендеуі, сондай-ақ азық-түлікке жатпайтын тауарлардың (киім-кешек және
аяқ киім, үй тұрмысындағы тауарлар, жиһаз) жекелеген нарықтарындағы
инфляцияны төмендететін процестер де ықпал етті. Жалпы инфляцияны
төмендететін процестерге 2019 жылғы желтоқсандағы қорытынды бойынша
Ресейдің Орталық Банкінің 4% нысаналы бағдары кезінде Ресейдегі
инфляцияның 3%-ға дейін жылдам бәсеңдеуі де әсер етті. Азық-түлікке
жатпайтын тауарларды (нақты көрсеткіште) тұтынуда Ресей тауарлары
импортының жоғары үлесі ескеріле отырып, Ресейдегі инфляциялық
процестердің бәсеңдеуі ішкі баға белгілеуге қолайлы ықпал етті.
2.4. Мемлекеттік фискалдық саясат
Қазақстанның фискалдық саясаты 2019 жылы әлеуметтік көмекке және
әлеуметтік қамтамасыз етуге, жалақыға, зейнетақыға, стипендияға,
жәрдемақыға арналған бюджет шығыстарының ұлғаюымен сипатталды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұл шаралары бюджеттің шығыс бөлігінің
өсуіне және Ұлттық қордан трансферттер көлемінің ұлғаюына алып келді.
2019 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджеттің үштен
екісіне жуығын салықтық түсімдер (72,2%) және іс жүзінде үштен бірін
(24,1%) трансферттер қалыптастырды (2.4.1-сурет). Салықтық түсімдер
құрылымына айтарлықтай үлесті қосымша құн салығы (29,2%), корпоративтік
табыс салығы (21,4%) және жеке салық (9,5%) қосты, басқа салықтардың үлесі
11,3% болды.
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2.4.1-сурет
Мемлекеттік бюджет кірістерінің құрылымы, %
1%3%
2019 жыл

1%2%
24%

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

24%
салықтық емес түсімдер

2018 жыл
трансферттердің түсімі
73%
72%

салықтық түсімдер

2018 жылмен салыстырғанда ел бюджетіне түсетін салықтық түсімдер
16,8%-ға өсті. Салықтар құрылымында қосымша құн салығынан түсетін
түсімдер – 32,4%-ға (экономиканың негізгі секторларында тауарлар өндірісінің
4,8%-ға және қызметтердің 4,4%-ға өсуі, сондай-ақ салықтық басқарудың
жақсаруы есебінен), халықаралық саудаға және сыртқы операцияларға
салынатын салықтан түсетін түсімдер – 9,9%-ға (мұнайдың әлемдік бағасының
өсуі және шикі мұнай мен таза мұнай өнімдеріне экспорттық кедендік баж
салығының өзгермелі мөлшерлемесінің артуы нәтижесінде), акциздерден
түсетін түсімдер – 10,1%-ға (ЕАЭО шеңберінде темекі өнімдері мен
алкогольдік өнімдерге акциздер мөлшерлемесінің кезең-кезеңмен артуы
аясында) ең көп өсімді көрсетті. Корпоративтік табыс салығы бойынша
түсімдер көлемі 17%-ға, жеке табыс салығы бойынша 4,5%-ға, әлеуметтік
салық бойынша 12,6%-ға өсті.
Ұлттық қордан бюджетке түсетін трансферттер түсімдері 2018 жылғы
2,6 трлн теңгеден 2019 жылы 3,1 трлн теңгеге дейін 18,1%-ға ұлғайды.
2019 жылғы мемлекеттік бюджет шығындары 2018 жылмен
салыстырғанда 19,3%-ға өсті. Дәстүрлі түрде мемлекеттік шығыстардың бас
бенефициарлары болып табылатын баптар бойынша айтарлықтай өсу байқалды.
Денсаулық сақтауға жұмсалған шығындар 10,1%-ға, білім беруге – 19,7%-ға,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына – 22%-ға, әлеуметтік көмек пен
қамтамасыз етуге – 26%-ға өсті (2.4.2-сурет). «Басқалар» бабы бойынша
шығындардың 78,2%-ға ұлғаюы азаматтық қызметшілердің жекелеген
санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз етілетін
ұйымдар қызметкерлерінің жалақыларын арттыруға негізделген. Бұл ретте
«отын-энергетикалық кешені және жер қойнауын пайдалану баптары бойынша
шығындар (2%-ға) және ресми трансферттер (76,9%-ға) төмендеді.
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2.4.2-сурет
Мемлекеттік бюджет шығындарының құрылымы, %
7%

2019 жыл

көлік және комуникациялар

12%

7%

29%
29%

қоғамдық тәртіп және қорғаныс

12%

2018 жыл

денсаулық сақтау

10%

10%

білім беру
әлеуметтік шығындар

17%

24%

17%

басқа да шығындар

26%

2019 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет тапшылығы
1,3 трлн теңгені немесе ІЖӨ-нің 1,9%-ын құрады (2.4.3-сурет). Мұнайға
жатпайтын тапшылық ІЖӨ-нің 7,9%-ы деңгейінде қалыптасты.
2.4.3-сурет
Мемлекеттік бюджеттің орындалуы
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2018 жылға қарағанда 2019 жылы Ұлттық қорға түсімдер (инвестициялық
кірістерді есептемегенде) трансферт түрінде республикалық бюджетке
бағытталған қаражаттың көлемінен 186,6 млрд теңгеге төмен болды. Бұл мұнай
секторы кәсіпорындарынан түсетін тікелей салық түсімдерінің 9,0%-ға
төмендеуіне (жергілікті бюджетке есептелетін салықтарды қоспағанда)
негізделген. Қысқару негізінен корпоративтік табыс салығынан түсімдердің
9,5%-ға және жасалған келісімшарттар бойынша өнімді бөлу бойынша
Қазақстан Республикасы үлесінің 11,2%-ға азаюы есебінен болды. Сонымен
қатар, үстеме пайдаға салынатын салықтан түсімдер 1,9 есе ұлғайды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша сыртқы мемлекеттік борыш
5,8 трлн теңгені (15,2 млрд АҚШ долларын) немесе 2018 жылмен
салыстырғанда 2,9%-ға ұлғайып, ІЖӨ-нің 8,5%-ын құрады (2.4.4-сурет).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы борышының жалпы сомасында
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негізгі үлесті еурооблигациялар – 58,8%, Халықаралық қайта құру және даму
банкінің – 24,2% және Азия даму банкінің – 10,9% сыртқы қарыздары да
құрады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ішкі борышы ұзақ мерзімді
қазынашылық міндеттемелердің 28,7%-ға өсуі есебінен 16,8%-ға өсіп, жылдың
соңында 7,0 трлн теңгені немесе ІЖӨ-нің 10,3%-ын құрады.
2.4.4-сурет
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2.5. Төлем балансы және сыртқы борыш
2019 жылдың қорытындысы бойынша ағымдағы операциялар шоты
6,5 млрд АҚШ доллары (2018 жылы – 0,2 млрд АҚШ доллары) тапшылығымен
қалыптасты (2.5-бөлімге 1-қосымша, 2.5.1-кесте). Ағымдағы шот тапшылығы
энергия тасымалдағыштарға әлемдік бағаның сыртқы конъюктурасының
нашарлауы аясында сауда балансы профицитінің төмендеуіне негізделген.
Brent сұрыпты мұнайдың әлемдік бағасы 2019 жылы орташа алғанда бір
баррель үшін 64,0 АҚШ долларын құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 9,9%-ға
төмендеді. Төлем балансының жіктелуі бойынша тауарлар экспорты
2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 3,4%-ға төмендеп, 57,8 млрд АҚШ
долларын құрады. Мұнай мен газ конденсаты экспортының құны (ресми
экспорттың 58,1%-ы) 2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда негізінен
келісімшарттық бағалардың төмендеуіне байланысты 11,2%-ға қысқарды. Қара
металдың экспорты келісімшарттық бағалардың төмендеуіне, сол сияқты нақты
жеткізу көлемінің азаюына байланысты 16,6%-ға төмендеді. Түсті металдардың
экспорты нақты жеткізу көлемінің ұлғаюы кезінде келісімшарттық бағалардың
төмендеуіне байланысты 1,4%-ға аздап төмендеді. Астық экспорты 3,6%-ға
ұлғайды.
Төлем балансының жіктелуі бойынша тауарлар импорты 2018 жылғы
көрсеткіш деңгейінен 13,0%-ға ұлғайып, 38,7 млрд АҚШ долларын құрады.
Импорт құнының инвестициялық тауарлар бойынша (жалпы импорттың 40,7%)
– 29,0% немесе 3,5 млрд АҚШ долларына едәуір ұлғаюы байқалды. Аралық
тұтыну тауарларының импорты аздап 1,4%-ға төмендеді. Тұтыну тауарларының
импорты 10,9%-ға немесе 929,0 млн АҚШ долларына өсті. Бұл ретте азық-түлік
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тауарларын әкелу 5,8%-ға ұлғайды, ал азық-түлікке жатпайтын тауарларды
әкелу 14,1%-ға немесе 736,3 млн АҚШ долларына өсті.
Халықаралық көрсетілетін қызметтер балансының тапшылығы
2018 жылғы көрсеткішке қарағанда 3,7 млрд АҚШ долларына дейін 21,6%-ға
төмендеді. Көрсетілетін қызметтер экспортының 6,2%-ға ұлғаюы кезінде
көрсетілетін қызметтер импорты 4,6%-ға қысқарды. Халықаралық көрсетілетін
қызметтер бойынша сыртқы сауда айналымы 0,5%-ға төмендеп, 19,2 млрд
АҚШ долларын құрады.
Бастапқы кірістер балансының тапшылығы 2018 жылғы көрсеткішке
қарағанда 1,0%-ға ұлғайып, 22,3 млрд долларды құрады, бұл негізінен тікелей
шетелдік инвесторлар кірістерінің азаюына байланысты болды, олардың
жартысынан көбі өздерінің Қазақстандағы еншілес кәсіпорындарын
қаржыландыруға бағытталды.
Резиденттердің инвестициялық салымдардан түскен кірісі 4,2%-ға
төмендеп, 2,4 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл кірістердің жартысы 1,2 млрд
АҚШ долларына дейін 10,7%-ға төмендеген елдің ресми резервтерінің (Ұлттық
қордың резервтік активтері мен шетелдік активтері) кірістеріне тиесілі.
Бейрезиденттерге төленетін инвестициялық кірістер 23,2 млрд АҚШ
долларына дейін 0,5%-ға өсті, оның ішінде тікелей инвестициялардан түскен
бейрезиденттердің кірістері 2018 жылғы 20,4 млрд АҚШ долларынан
2019 жылғы 20,8 млрд АҚШ долларына дейін 1,7%-ға өсті. Олардың 77,1%-ын
бөлінген кірістер мен дивидендтер түріндегі немесе қазақстандық
кәсіпорындардың тікелей шетелдік инвесторлардың бөлінбеген пайдадағы
(немесе шығындағы) үлесі (қайта инвестициялау) түріндегі капиталға
қатысудан түскен кірістер құрайды. Тікелей инвестициялау қатынастарына
байланысы жоқ кредиторларға сыйақы төлемдері 9,4%-ға төмендеп, 2,4 млрд
АҚШ долларын құрады.
2019 жылы қаржылық шот бойынша таза әкетілу (резервтік активтерді
есептемегенде) 1,6 млрд АҚШ долларын (2018 жылы – таза әкетілу 2,6 млрд
АҚШ доллары) құрады. Резиденттер активтерінің ұлғаюы міндеттемелердің
өсімінен асып түсті, ол қаржы операциялары бойынша капиталдың таза
әкетілуін немесе «Қазақстанның басқа елдерді таза кредиттеуін» қамтамасыз
етті.
2019 жылы шетелдік тікелей инвестициялар бойынша капиталдың таза
әкелінуі (теріс сальдо) 5,7 млрд АҚШ долларын (2018 жылы – 4,9 млрд АҚШ
доллары)
құрады
және
активтердің
қысқаруы
мен
резиденттер
міндеттемелерінің өсуі қамтамасыз етілді. Шетелдік тікелей инвестициялар
операциялары бойынша қаржылық активтердің 2,1 млрд АҚШ долларына
төмендеуі резиденттердің шетелдік еншілес ұйымдардың капитал алуына
байланысты болды.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша міндеттемелер өсімі 3,6 млрд
АҚШ долларын құрады. Резиденттердің шетелдік тікелей инвестициялары
бойынша міндеттемелерінің ұлғаюы бейрезиденттердің кірістерін (тікелей
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инвесторлардың үлесіне келетін бөлінбеген пайда) қайта инвестициялаумен
қамтамасыз етілді. Сонымен қатар қазақстандық кәсіпорындардың шетелдік
үлестес тұлғалардың алдында борыштық міндеттемелерін өтеуі және
бейрезиденттерге төлем балансында жіктелуі бойынша капиталды алу ретінде
қарастырылатын супердивидендтерді көлемді төлеуі ішінара резиденттер
міндеттемелерінің өсімін өтеді.
Шетелдік тікелей инвестициялардың Қазақстанға жалпы әкелінуі
2018 жылғы көрсеткішке қарағанда 0,6%-ға төмендеді және 24,1 млрд АҚШ
долларын құрады. Шикі мұнай мен табиғи газ өндіруге салымдар (2019 жылы
шетелдік тікелей инвестицияларды жалпы әкелінудің 50,1%-ы) іс жүзінде
2018 жылғы деңгейде сақталды және 12,1 млрд АҚШ долларын құрады.
Шетелдік тікелей инвестициялардың металлургиялық өнеркәсіпке салымдары
(жалпы әкелудің 11,6%-ы) 2,8 млрд АҚШ долларына дейін 2,1%-ға, көтерме
және бөлшек саудаға, автокөлік жөндеуге (жалпы әкелінуінің 12,3%-ы)
3,0 млрд АҚШ долларына дейін 9,1%-ға төмендеді.
Шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкелінуі құрылымында елдер
бойынша Нидерланд (жалпы түсімнің 30,2%-ы), АҚШ (23,0%), Швейцария
(9,3%), Қытай (7,0%), Ресей Федерациясы (5,8%), Франция (4,4%), Бельгия
(3,6%) және Ұлыбритания (2,5%) алда келеді.
Портфельдік инвестициялар бойынша капиталдың таза әкетілуі 6,2 млрд
АҚШ долларын (2018 жылы 2,6 млрд АҚШ долларын) құрады. Капиталдың
әкетілуі резиденттердің шетелдік активтерінің, оның ішінде Ұлттық қор
активтерінің 6,0 млрд АҚШ долларына өсуімен қамтамасыз етілді. 2019 жылы
портфельдік инвестициялар бойынша міндеттемелердің 0,2 млрд АҚШ
долларына төмендеуі банктердің және банктік емес сектор кәсіпорындарының
еурооблигацияларды өтеуімен байланысты болды. Сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің 2019 жылғы ІІІ тоқсанда 1,15 млрд еуро
сомаға еурооблигациялар шығаруы портфельдік инвестициялар бойынша
әкетілуді ішінара өтеді.
«Басқа инвестициялар» бабында көрсетілген орта және ұзақ мерзімді
борыштық құралдар бойынша 0,3 млрд АҚШ долларына капиталдың таза
әкелінуі (2018 жылы 2,4 млрд АҚШ долларына капиталдың таза әкетілуі)
қалыптасты. Әкеліну қазақстандық кәсіпорындардың ұзақ мерзімді кредиттер
мен қарыздар бойынша бейрезиденттер алдындағы міндеттемелерінің өсуімен
қамтамасыз етілді. Қысқа мерзімді борыштық құралдар бойынша таза әкетілу
2018 жылғы 2,2 млрд АҚШ долларынан 2019 жылғы 1,5 млрд АҚШ долларына
дейін 33,8%-ға төмендеді. Капиталдың таза әкетілуі банктердің шетелдік
шоттардағы активтерінің ұлғаюымен, қазақстандық кәсіпорындардың
дебиторлық берешегінің өсуімен, сондай-ақ халықтың қолындағы қолма-қол
шетел валютасының өсуімен қамтамасыз етілді.
Резервтік активтер (Ұлттық қордың активтерін есептемегенде)
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 29,0 млрд АҚШ долларына
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бағаланды, бұл Қазақстанның тауарлар мен көрсетілетін қызметтер
импортының 6,9 айын қаржыландыру қажеттілігін өтейді.
2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының
сыртқы борышы 156,8 млрд АҚШ долларын құрады, оның 8,5%-ы немесе
13,3 млрд АҚШ доллары – мемлекеттік сектордың сыртқы борышы, 3,1%-ы
немесе 4,8 млрд АҚШ доллары – «Банктер» секторының сыртқы борышы,
26,4%-ы немесе 41,3 млрд АҚШ доллары – «Басқа секторлардың» тікелей
инвестициялармен байланысты емес берешегі, 62,1%-ы немесе 97,4 млрд АҚШ
доллары осы сектордың фирмааралық берешегі (2.5-бөлімге 2-қосымша,
2.5.2-кесте).
Елдің сыртқы борышының көлемі 2019 жылы 2,0 млрд АҚШ долларына
(2018 жылы – 8,4 млрд АҚШ долларына төмендеді) төлем балансының
операциялары (2,6 млрд АҚШ долларына) және мемлекеттік және
квазимемлекеттік эмитенттер еурооблигацияларының нарықтық құнының
(1,4 млрд АҚШ долларына) өсуімен ішінара теңестірілген өзге де өзгерістер
(0,8 млрд АҚШ доллары) есебінен қысқарды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы борышы Қазақстан
Республикасы
Қаржы
министрлігінің
1,2 млрд
еуро
сомасына
еврооблигацияларды шығаруы есебінен 2019 жылы 834,5 млн АҚШ долларына
ұлғайды, ол мемлекеттік сыртқы қарыздарды өтеумен ішінара өтелді. Ұлттық
Банктің сыртқы міндеттемелері бейрезиденттер тарапынан қысқа мерзімді
ноттарға сұраныстың өсуі есебінен 120,7 млн АҚШ долларына ұлғайды.
«Банктердің» (банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ) сыртқы борышы
еурооблигацияларды және сыртқы қарыздарды жоспарлы және мерзімінен
бұрын өтеу есебінен 942,5 млн АҚШ долларына қысқарды.
ІЖӨ көлемінің тұрақтылығы аясында сыртқы борыштың қысқаруы
сыртқы борыштың салыстырмалы өлшемдерінің жақсаруына себепші болды.
Сыртқы борыштың ІЖӨ-ге қатынасы 2019 жылдың қорытындысы бойынша
87,4%-ды құрады (2018 жылдың қорытындысы бойынша  88,6%). Бұл ретте
тауарлар мен қызметтер экспортының жылдық көлемінің қысқаруына
байланысты сыртқы қарыздың экспортқа қатынасы 239,0%-ды құрады
(2018 жылдың қорытындысы бойынша – 236,7%) (2.5-бөлімге 3-қосымша,
2.5.3-кесте).
Қазақстанның таза сыртқы борышы 2019 жылы 49,4 млрд АҚШ
долларына дейін 2,5 млрд АҚШ долларына ұлғайып, ІЖӨ-нің 27,6%-ын
құрады.
Мемлекеттік сектор және «Банктер» секторы қалған әлемге қатынасы
бойынша таза кредитор позициясында (49,1 млрд АҚШ доллары және тиісінше
3,0 млн АҚШ доллары), ал «Басқа секторлар» бойынша таза борышкер
позициясында (101,6 млрд АҚШ доллары) болып отыр.
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3-тарау. Ақша-кредит саясаты
3.1. Баға тұрақтылығын қамтамасыз ету
2019 жылы Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты инфляциялық таргеттеу
қағидаттарына сәйкес жүргізілді. Негізгі күш-жігер инфляцияны белгіленген
нысаналы бағдардың 4-6% шегінде ұстап тұруға бағытталды.
2019 жылғы 26 наурызда халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру деңгейінің
өсуін қолдау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банктің
тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету мақсатында әзірленген
Макроэкономикалық саясат шараларын үйлестіру туралы 2019 жылға арналған
келісімге қол қойылды.
Инфляция бойынша мақсаттар нақтыланды. 2019-2021 жылдарға
инфляция бойынша нысаналы дәліз 2022 жылдан бастап орта мерзімді 4%
нысанасына кейіннен ауыса отырып, 4-6% деңгейінде белгіленді.
Ұлттық Банк базалық мөлшерлемені белгілеу арқылы нысаналы бағдарға
қол жеткізуді қамтамасыз етті. Базалық мөлшерлеменің пайыздық дәлізі жыл
бойы өзгеріссіз қалды және +/- 1 пайыздық тармақты құрады.
2019 жыл ішіндегі инфляция серпіні бірқалыпты қалыптаса алмады, бұл
базалық мөлшерлеменің серпіні мен ақша-кредит саясатының бағытын
айқындады (3.1.1-сурет).
3.1.1-сурет
Базалық мөлшерлеменің бағыты және
жылдық инфляцияның деңгейі
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2019 жылғы 14 қаңтар мен 4 наурызда базалық мөлшерлеме 9,25%
деңгейінде сақталды. Қабылданған шешімдер ақша-кредит жағдайларының
бейтарап сипатын сақтауға ықпал етті және инфляция аясын арттырудың
сақталып отырған, оның ішінде инфляцияның құрамдас бөліктері серпінінің
теңгерімсіздігіне байланысты тәуекелдерге негізделді.
2019 жылғы сәуірде Ұлттық Банк базалық мөлшерлеменің деңгейін
9,25%-дан 9,00%-ға дейін төмендетті. Бұл шешім нақты инфляцияның
бәсеңдеуіне, инфляциялық күтулердің тұрақты деңгейіне, негізгі сауда әріптес
елдерінде инфляцияның бәсеңдеуін күтуге және әлемдік шикізат
нарықтарындағы оң үрдістерге байланысты болды.
2019 жылғы ІІ тоқсаннан бастап елеулі фискалдық қарқыннан, азықтүлікке әлемдік бағалардың көтерілуінен, іскерлік белсенділіктің өсуінен және
төлем
балансының
ағымдағы
шотының
нашарлауынан
туындаған
проинфляциялық қысым күшейе түсті. Нәтижесінде 2019 жылғы 9 қыркүйекте
базалық мөлшерлеме 9,25%-ға дейін көтерілді.
2019 жылғы қазанда және желтоқсанда Ұлттық Банк базалық
мөлшерлемені 9,25% деңгейінде сақтады. Ішкі орта факторлары, атап айтқанда,
тұтынушылық сұраныстың кеңеюі және экономикалық белсенділіктің жедел
өсуі проинфляциялық қысым көрсетуін жалғастырды. Бұл ретте сыртқы сектор
факторларының әсері бейтарап сипатта болды.
2019 жылғы ІV тоқсандағы ақша-кредит жағдайлары әлсіз тежеуші
ретінде бағаланды, бұл инфляцияны белгіленген нысаналы бағдар шегінде
ұстау үшін алдын-алу шараларын қабылдау қажеттілігіне негізделді.
Халықтың инфляциялық күтулері тұрақсыз болып қалуда және қысқа
мерзімді факторлардың, оның ішінде тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
жекелеген нарықтарындағы күтілмеген өзгерістердің әсеріне ұшырағыш
болуын жалғастырды (3.1.2-сурет).
3.1.2-сурет
Нақты және күтілетін инфляция серпіні
9
8
7 6,8
6

5,6
5,3

6,6

5

5,4

5,0

4

нақты инфляция

күтілетін инфляция

жел.19

қар.19

қаз.19

қыр.19

там.19

шіл.19

мау.19

мам.19

сәу.19

нау.19

ақп.19

қаң.19

жел.18

қар.18

қаз.18

қыр.18

там.18

шіл.18

мау.18

мам.18

сәу.18

нау.18

ақп.18

3

қаң.18

%
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12 айдан кейін күтілетін инфляцияны сандық бағалау 2018 жылғы
желтоқсандағы 5,0%-дан 2019 жылғы желтоқсанда 5,6%-ға дейін көтерілді.
2019 жылдың басында тұрғын үй-коммуналдық қызметтері тарифтерінің елеулі
төмендеуі күтілетін инфляцияға тежегіш ықпал етті. Сонымен бірге, үй
шаруашылығындағы шығыстардың елеулі бөлігін алатын негізгі тамақтану
өнімдерінің қымбаттауына қарай, халықтың инфляциялық күтулері
2019 жылдың екінші жартысында өсу үрдісін көрсетті.
2019 жылы банктік жүйеде теңге өтімділігінің құрылымдық профициті
сақталды. Ақша-кредит саясатының операциялық шаралары TONIA
таргеттелетін мөлшерлемесін базалық мөлшерлеменің пайыздық дәлізі ішінде,
бірақ негізінен пайыздық дәліздің төменгі шекарасында ұстауды қамтамасыз
етті (3.1.3-сурет). Дәліздің ортасына дейінгі пайыздық мөлшерлемелердің
жекелеген өсу қарқыны теңгенің АҚШ долларына қатысты әлсіреуі
жағдайында теңгенің өтімділігіне сұраныстың арту кезеңдерімен байланысты
болды.
3.1.3-сурет
Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты операциялары
12%
11%
10%
9%
8%

жел. 19

кар. 19

каз. 19

қыр. 19

там. 19

шіл. 19

мау. 19

мам. 19

сәу. 19

нау. 19

ақп. 19

қаң. 19

жел. 18

кар. 18

каз. 18

қыр. 18

там. 18

шіл. 18

мау. 18

мам. 18

сәу. 18

нау. 18

ақп. 18

қаң. 18

7%

базалық мөлшерлеме
базалық мөлшерлеме дәлізі
TONIA
7 күндік ноттар кірістілігі
7 күндік депозиттік аукциондар бойынша мөлшерлеме

Ұлттық Банк инфляциялық тәуекелдердің ықтимал іске асырылуын
шектеу үшін шамадан тыс өтімділікті байланыстыру бойынша операциялар
жүргізді.
Ақша-кредит саясатын іске асыру мақсатында ашық нарық пен тұрақты
қолжеткізу операциялары құралдарының жиынтығы қолданылды. Депозиттік
операциялар, Қазақстан қор биржасы алаңындағы валюталық своп және репо
операциялары, депозиттік аукцион және Ұлттық Банктің қысқа мерзімді
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ноттарын орналастыру аукционы сияқты ақша-кредит саясатының құралдары
пайдаланылды.
Ұлттық Банк артық өтімділіктің негізгі көлемін айналыс мерзімі 28 күн
болатын қысқа мерзімді ноттар мен мерзімі 7 күн болатын депозиттік
аукциондар көмегімен алып тастады. Айналыс мерзімі 3, 6 және 12 ай болатын
қысқа мерзімді ноттардың шығарылымы қаржы нарығында кірістіліктің
қисығын құруға бағытталды.
Ұлттық Банк жүргізіліп отырған саясаттың тиімділігін арттыру
мақсатында 2019 жылғы 18 ақпаннан бастап мерзімі 7 күн болатын қысқа
мерзімді ноттар аукционын ауыстырған депозиттік аукциондарды өткізуді
бастады. Тұрақты қолжетімді 7 күндік депозиттерді тарту тоқтатылды. Бұл
өзгерістер Ұлттық Банктің ақша-кредит саясатының трансмиссиялық тетігінің
пайыздық арнасының тиімділігін арттыруға бағытталды.
2019 жылғы маусымнан бастап Ұлттық Банк ақша нарығындағы
мөлшерлемелерді басқару жөніндегі проактивті саясатты жүргізе бастады.
2019 жылғы маусымның ортасынан бастап қысқа мерзімді ноттардың кірістілігі
базалық мөлшерлемеден жоғары деңгейге дейін көтерілді. Кірістілік
қисығының
барлық
қысқа
мерзімді
секторы
бойына
пайыздық
мөлшерлемелердің тиісті дифференциалын сақтай отырып кірістілікті арттыру
TONIA ақша нарығының нысаналы мөлшерлемесін базалық мөлшерлеме
деңгейіне жуық қалыптастыруға әкелді.
Нәтижесінде, қысқа мерзімді ноттардан айналыстағы барынша ұзақ
мерзімді ноттарға қаражаттың ауысуы байқалды. 6-12 айлық айналыс мерзімі
бар ноттардың үлесі мамырдағы 43%-дан желтоқсанда 56%-ға дейін өсті, бұл
теңге өтімділігінің валюта нарығына жылдам ауысу әлеуетін шектейді.
2019 жылғы тамыздан бастап ақша-кредит саясатының құралдарын
жетілдіру шеңберінде ең төменгі резервтік талаптар тетіктеріне өзгерістер
енгізілді. Резервтік активтердің құрылымы өзгертілді – талап ету көлемінің
50%-нан аспайтын көлемде талаптарды орындау үшін қолма-қол ақшаны
пайдалану шектелді (бұрын кассаны пайдалануға шектеулер болмаған). Бұдан
басқа, өзгерістер банктер міндеттемелерінің құрылымына және нормативтердің
мәніне әсер етті. Ең төменгі резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданған
банктер міндеттемелерінің құрылымы валюта мен мерзімдері бойынша
бөлінген және міндеттемелер мен мынадай нормативтердің 4 түрінен тұрады:
ұлттық валютадағы қысқа мерзімді міндеттемелер – 2%;
ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді міндеттемелер – 0%;
шетел валютасындағы қысқа мерзімді міндеттемелер – 3%;
шетел валютасындағы ұзақ мерзімді міндеттемелер – 1%.
Қысқа мерзімді өтімділікті реттеу мүмкіндігін кеңейту жөніндегі шаралар
жалғасты. 2019 жылғы 15 қазанда Қазақстан қор биржасында Ұлттық Банктің
своп және репо операциялары арқылы ұлттық валютадағы өтімділікті ұсыну
және алу бойынша қосымша терезе іске қосылды. Операцияларды Ұлттық Банк
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банктердің бастамасы бойынша күнделікті негізде cағат 17:00-ден 17:30-ға
дейін жүргізіледі.
Аталған
шаралар
жиынтығында
ақша-кредит
саясатының
трансмиссиялық тетігін күшейтуге және инфляцияны нысаналы деңгейде ұстап
тұруға ықпал етеді.
3.2. Ақша және валюта нарығы
Ақша нарығы
2019 жылы ақша нарығы артық өтімділік жағдайында жұмыс істеді.
2019 жылдың аяғында ақша нарығындағы өтімділіктің құрылымдық профициті
4,1 трлн теңгені құрады (жыл басында 3,1 трлн теңгені) және пайыздық
мөлшерлемелерге қысым көрсетті (3.2.1-сурет).
3.2.1-сурет
Ұлттық Банктің операциялары бойынша ашық позиция
(6 000)
(5 000)

млрд теңге

(4 000)
(3 000)
(2 000)
(1 000)
1 000

жел 19

қар 19

қаз 19

қыр 19

там 19

шіл 19

шіл 19

мау 19

мам 19

сәу 19

нау 19

ақп 19

қаң 19

2 000

банктерге қарыздар
халықаралық қаржы ұйымдармен операциялар
банктермен валюта-пайыздық своп
валюталық своп
депозиттік аукцион
банктермен кері репо
тікелей репо
депозиттер
ноттар
сальдо

2019 жылғы 1-ші жартыжылдықта банк жүйесін қалыпқа келтіру
шеңберінде қаражаттың бөлінуі және банктерге уақытша бос бюджеттік
қаражаттың әкелінуі аясында овернайт репо нарығындағы негізгі мәмілелер
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пайыздық дәліздің төменгі шегіндегі мөлшерлемелер бойынша жасалды
(3.2.2-сурет).
Валюталық своп нарығында банк жүйесінен валюталық қорландырудың
әкетілуіне байланысты доллардың өтімділігіне сұраныстың өсуі байқалды. Бұл
репо нарығымен салыстырғанда своп нарығында мөлшерлемелердің барынша
төмен деңгейде қалыптасуына әкелді. Мөлшерлемелер арасында қалыптасқан
спред нарыққа қатысушылардың екі нарық арасында төрелік мәмілелер
жасауына мүмкіндік берді, бұл репо нарығында ұсынысты арттыра түсті. Осы
жағдайда базалық мөлшерлеменің пайыздық дәліздің төменгі шекарасынан аратұра асып кетуі байқалды (3.2.2-сурет).
3.2.2-сурет
Репо және своп нарығындағы пайыздық мөлшерлемелер
12%
11%
10%
9%

8%
7%

6%

базалық мөлшерлеме

дәліз шекаралары

репо 1 күн (TONIA)

своп 1 күн

жел 19

қар 19

қаз 19

қыр 19

там 19

шіл 19

мау 19

мам 19

сәу 19

нау 19

ақп 19

қаң 19

5%

своп 2 күн

2-ші жартыжылдықта Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттардың
кірістілігін арттыру және олардың мерзімдерін ұзарту жөніндегі шаралары,
сондай-ақ банктердің валюталық-пайыздық своптарды өтеуі аясында теңгелік
өтімділіктің қысқаруы ақша нарығындағы мөлшерлемердің ұлғаюына ықпал
етті. Нәтижесінде TONIA таргеттелетін мөлшерлемесі пайыздық дәліздің
төменгі шегінен ауытқи бастады және базалық мөлшерлемеге жуық қалыптаса
түсті.
Жекелеген кезеңдерде нарықтағы мөлшерлемелер құбылмалылығының
жоғарылауы байқалды, бұл теңгенің айырбас бағамының қысқа мерзімді
әлсіреуіне және салық төлеу кезеңдеріне негізделді.
2019 жылғы 1-ші жартыжылдықта Ұлттық Банк базалық мөлшерлеменің
пайыздық дәлізінің төменгі шегі деңгейінде теңге активтеріне кірістілікті
қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік бағалы қағаздармен бір күндік авторепо
нарығының ең ірі қатысушысы болып қалды (3.2.3-сурет).
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500
400
300
200
100
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)

ұсыныс

жел 19

қар 19

қаз 19

қыр 19

там 19

шіл 19

мау 19

мам 19

сәу 19

нау 19

ақп 19

сұраныс

қаң 19

млрд теңге

3.2.3-сурет
2019 жылғы бір күндік репо нарығының құрылымы

Ұлттық Банк
брокерлер және инвестициялық компаниялар
қорлар, даму банктері және мемлекеттік компаниялар
банктер

2019 жылдың екінші жартысында, оның ішінде қазан айында Ұлттық
Банктің өтімділікті ұсыну және алу бойынша қосымша терезе ашуына
байланысты банктердің өтімділікке ұсынысы, сол сияқты сұранысы
құрылымындағы көлемдерінің үлестері өсті, ал Ұлттық Банктің алу үлесі
төмендеді.
Ақша-кредит саясатының тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды
қабылдау нәтижесінде, нарыққа қатысушылар нысаналы дәліздің ішінде
орналастыру аз шоғырландырылды (3.2.4-сурет).
3.2.4-сурет
Овернайт репо нарығында теңгені орналастыру мәмілелері бойынша
мөлшерлемелер
млрд теңге (лог. шкала)

1-ші жартыжылдық

2-ші жартыжылдық

1000

1000

10

10

0,1

0,1

0,001

0,001
-1

-0,5

0

0,5

банктер
брокерлер және инвестициялық компаниялар

1

-1

-0,5

0

0,5

қорлар және даму банктері
Ұлттық Банк

*0 – базалық мөлшерлеменің деңгейі, +1/-1 базалық мөлшерлеменің пайыздық дәлізі

1
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Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен
бірлесіп кірістілік қисығын қалыптастыру,
теңгедегі құралдардың
тартымдылығын арттыру және мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының
өтімділігін ұлғайту бойынша жұмыстар жүргізді. Айналыс мерзімі 2 жылдан
10 жылға дейін барынша талап етілген мемлекеттік бағалы қағаздардың
шығарылымы қайта жанданды. Қысқа мерзімді ноттарды біртіндеп
орналастыру кірістілік қисығының қысқа мерзімді сегментінде күтулерді
қалыптастыруға ықпал етті. Қаржы министрлігі де мемлекеттік бағалы
қағаздарды барынша ұзақ мерзімге орналастыру бойынша аукциондар өткізді,
бұл кірістілік қисығының ұзақ мерзімді бөлгінде күтулерді қалыптастыруға
мүмкіндік берді.
Валюта нарығы
2019 жылы валюта нарығындағы ахуал әлемдік нарықтардағы мұнай
бағасының Қазақстанның сауда әріптес елдер валюталарының серпініне
байланысты болды.
2019 жылғы қаңтар-сәуірде әлемдік мұнай нарығындағы қолайлы жағдай
және Қазақстанның сауда әріптес елдерінің ұлттық валюталарының нығаюы
аясында теңгенің нығаю үрдісі байқалды (3.2.5-сурет). Сондай-ақ төлем
балансының ағымдағы шоттарының профициті аясында теңге бағамына қысым
төмендей берді.
3.2.5-сурет
АҚШ долларына қатысты Ресей рублі, Қытай юані мен теңгенің,
мұнай бағасының өзгеруі
(2018 жылғы 31 желтоқсан = 100)
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рубльдің АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамы
теңгенің АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамы
юаннің АҚШ долларына қатысты айырбастау бағамы
Brent маркалы мұнай бағасы (оң жақ шкала)

2019 жылғы мамыр-тамыз айларында сыртқы секторда құбылмалылық
кезеңі байқалды. Әлемдік нарықта мұнай бағасы бір баррель үшін 72,8-ден
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60,4 АҚШ долларына дейін 17,0%-ға төмендеді. Қазақстанның сауда әріптес
елдерінің ұлттық валюталары да әлсірегенін көрсетті. Ресей рублі АҚШ
долларына қатысты 2,8%-ға, юань - 6,2%-ға әлсіреді.
Теңгеге ішкі факторлардың серпіні де әсер етті. Маусымда Қазақстан
Республикасының Президентін сайлауды өткізгеннен кейін теңгенің әлсіреуі
күтілуіне байланысты қоғамда теріс көңіл-күй күшейе түсті. Шетел валютасына
төмен ұсыныстың сақталуы жағдайында нарыққа қатысушылардың оған
жоғары сұранысы байқалды.
Айырбастау пункттерінің АҚШ долларын нетто-сату көлемінің соңғы
төрт жылдағы ең жоғары өсуі де 2019 жылғы маусымда байқалды. Алайда
келесі айларда қолма-қол шетел валютасы нарығындағы ахуал қалпына келді
және АҚШ долларын нетто-сату көлемі орташа есеппен өткен жылдар
деңгейінде сақталды (3.2.6-сурет).
3.2.6-сурет
Халықтың шетел валютасын сатып алуы/сатуы
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Бұл ретте 2019 жылғы тамызда сыртқы нарықтардағы теріс жағдай ішкі
факторлардың оң әсерімен теңестірілді. Тамыздың үшінші онкүндігінде
экспорттаушылардың валюта түсімдерін сатуы аясында шетел валютасының
ұсынысы мен сұранысы теңгерімінің қалпына келуі және теңгенің
құбылмалылығының төмендеуі байқалды.
2019 жылғы қыркүйек-желтоқсанда сыртқы секторда оң үрдістер
байқалды. Әлемдік нарықта мұнай бағасы бір баррель үшін 60,4-тен 66,0 АҚШ
долларына дейін 9,2%-ға өсті. Қазақстанның сауда әріптес елдерінің
валюталары осы кезеңде нығаюын көрсетті. Ресей рублі АҚШ долларына
қатысты 6,9%-ға, юань 2,7%-ға нығайды.
2019 жылғы қарашада тоқсандық салық аптасы – жер қойнауын
пайдаланушылардың валюталық түсімдерді сату кезеңі де теңгенің нығаюына
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ықпал етті. 2019 жылғы желтоқсандағы теңгенің айырбастау бағамын қолдаған
ең маңызды ішкі фактор бейрезиденттер тарапынан мемлекеттік бағалы
қағаздарға портфельдік инвестициялардың әкелінуі болды.
Ұлттық Банк пен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы
Макроэкономикалық саясат шараларын үйлестіру туралы 2019 жылға арналған
келісім шеңберінде валюта нарығының тепе-теңдігін қамтамасыз ету үшін
нарықта шетел валютасына ұсыныстың артуына бағытталған шаралар
қабылданды. Ол үшін Ұлттық қордың валюталық активтерін жоспарлы түрде
қайта конвертациялау жүргізілді, валюта нарығындағы квазимемлекеттік
сектор компанияларының іс-әрекетін үйлестіру күшейтілді, валюталық
тәуекелдерді хеджирлеу және шетелдік инвесторларды тарту үшін туынды
қаржы құралдары нарығын дамыту бойынша жұмыс жалғастырылды.
2019 жылы Ұлттық Банк Қазақстан қор биржасымен бірлесіп валюта
нарығын жақсартуға бағытталған бірқатар бастамаларды іске асырды.
Сауда-саттық күнін ұзарту және нарыққа қатысушылардың саудасаттыққа қол жетімділігін арттыру мақсатында 2019 жылғы 1 шілдеден бастап
Қазақстан қор биржасындағы валютаны сауда-саттыққа салу Нұр-Сұлтан
қаласының уақыты бойынша сағат 15:30-дан 17:00-ге дейін ұзартылды. Шетел
валюталарымен сауда-саттық жүргізудің жаңа режимі шетелдік қатысушылар
үшін теңгеге инвестициялаған жағдайда олардың мүмкіндіктерін кеңейтуге
бағытталған.
Ұлттық Банк валюта нарығындағы операциялардың ашықтығын
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар шеңберінде интервенциялар жөніндегі
мәліметтерді ай сайынғы негізде жариялады. 2019 жылғы тамыздан бастап ай
сайын халықаралық резервтер мен валюта нарығы драйверлерінің өзгеру
факторлары, шетел валютасындағы ағындары және айырбастау бағамының
қалыптасу факторлары толық түсіндірілді. Әр апта сайын теңгенің айырбастау
бағамы мен басқа елдердің валюта бағамдарының серпінін салыстыратын,
олардың өзгеру себептері мен факторларын түсіндіретін «Жеке дамушы
елдердің валюталары бойынша шолу» жарияланды.

46
4-тарау. Қаржы жүйесін дамыту, реттеу және қадағалау
4.1. Жүйелік тәуекелдерді мониторингтеу және макропруденциялық саясат
Ұлттық Банк 2019 жылы банк секторын қалыпқа келтіру және оның
орнықты дамуы үшін жағдайлар жасау бойынша жұмысты жалғастырды. Уәжді
пайымдау қағидаттарына негізделген тәуекелге бағдарланған қадағалау
жөніндегі мандатты заңнамалық тұрғыдан күшейту және жеткілікті түрде
капиталдандырылмаған банктерді реттеу үшін реттеу құралдарын кеңейту
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудің және жинақталған жүйелік
тәуекелдерді азайтудың маңызды кезеңі болды. Қабылданған заңнамалық
түзетулер Ұлттық Банктің халықаралық консультантпен және тәуелсіз
аудиторлық компаниялармен бірлесіп банктер активтерінің сапасын тәуелсіз
бағалауы үшін құқықтық негіз құрды. Банктердің несие портфельдері және
олардың кредиттік қызметі қарыздардың сапасымен және капиталдың
жеткіліктілігімен ғана емес, кредит жөніндегі шешімдердің сапасы бойынша да
бағаланды. Активтер сапасын және андеррайтинг практикаларын бағалау
банктер баланстарының, кредиттік шығындардың, капитал жеткіліктілігінің
нақты жай-күйін бағалауға, шешімдер сапасының төмен болу себептерін
анықтауға және қолайсыз практикаларды жою және банктерді, ең алдымен,
акционерлер мен байланысты кредиторлар есебінен қалыпқа келтіру жөнінде
шаралар әзірлеуге мүмкіндік береді. Қадағалау практикасына Еуропа орталық
банкінің әдістемесіне негізделген активтер сапасын тексеру әдістерін енгізу
банктерді қадағалау сапасын және банктік тәуекелдерді бағалаудың дәлдігін
арттыруға мүмкіндік береді.
Кредит тәуекелі Қазақстанның банк жүйесі үшін айтарлықтай маңызды
болып қалуда. 2019 жылы банктердің несие портфелі бойынша кредит
тәуекелінің негізді метрикалары төмендеуін жалғастырды. Мәселен, қайтармау
тәуекелі жоғары қарыздар көлемі қысқарды, кредиттік шешімдердің сапасы
жақсарды. Бұл ретте күтілетін зиянды өтеу үшін банктер капиталының
жеткіліктілігі және банктердің сапалы кредиттік шешімдер қабылдай алу
мәселелері қаржылық тұрақтылық үшін ғана емес, экономиканың нақты
секторында өткен жылдары біле тұра негізсіз кредиттік шешімдермен
бұрмаланған қалыпты бәсекелес ортаны қалыптастыру үшін де маңызды
мәселелер болып қалуда.
Банк жүйесінің несие портфелі сапасының жақсарғанына қарамастан,
ілгері жылжуға негізінен мемлекеттің қолдауы есебінен, оның ішінде
проблемалық қарыздарды сатып алу арқылы қол жеткізілді. Корпоративтік
портфельдегі кредит тәуекелінің деңгейі жоғары болып қалуда.
Корпоративтік портфель бойынша кредит тәуекелінің одан әрі төмендеуі
қаржылық жағдайы орнықсыз қарыз алушылар үлесінің жоғары болуымен
тоқтатылады. Кәсіпорындар есептілігіне сәйкес нақты сектордың банктер
алдындағы борышының айтарлықтай бөлігі капиталы төмен немесе теріс
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кәсіпорындарға тиесілі. Мұндай кәсіпорындардың өз міндеттемелеріне қызмет
көрсету қабілеті өте төмен, ал оларға кредит беру банктер мен қаржы жүйесі
үшін қисынсыз тәуекелдерді қалыптастырады. Кредиторлар тарапынан қарыз
алушыларды мұқият іріктеместен экономиканың нақты секторын кредиттеуді
ынталандыру тұтастай алғанда қаржылық тұрақтылық үшін тәуекелдерді
ұлғайтады. Мұндай тәуекелдерді барынша азайту үшін корпоративтік
банкроттық және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бөлігінде заңнаманың
олқылықтарын жою, айқындылықты арттыру арқылы ақпараттық теңсіздікті
жою, банк андеррайтингінің сапасын жақсарту, сондай-ақ корпоративтік
сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі жұмысты күшейту қажет.
Тұтынушылық қарыздар тәуекелдері қалыпты болып қалды, алайда
тұтынушылық кредиттеуді енгізудің артуы және бөлшек кредиттеудің өсу
қарқынының жоғары болуының сақталуы аясында үй шаруашылықтарының
борыш жүктемесінің өсуі жекелеген банктер деңгейінде қарыз алушылардың
төлем қабілетін бағалауға неғұрлым консервативті тәсілді және кредиттің өсу
қарқынын жүйе деңгейінде ұстап тұру шараларын талап етеді. Сонымен қатар
халықтың борыш жүктемесінің өсуі банктік емес кепілсіз кредиттеудің есебінен
орын алды. Бөлшек портфельде жүйелік тәуекелдің туындауына жол бермеу
мақсатында 2019 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі Ұлттық Банкпен
бірлесіп
банктердегі және
микроқаржылық
ұйымдардағы
кепілсіз
тұтынушылық қарыздар бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен
шығарды және халықтың жекелеген топтарының берешегін өтеді. Сонымен
бірге Ұлттық Банк борыш жүктемесіне қойылатын талаптарды күшейтетін
нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізіп, халықтың кредиттелуін
реттеу аясын кеңейтті.
2019 жыл бойы банк секторы өтімділігінің тәуекелдері өтімділігі жоғары
активтер12 қорының айтарлықтай болуы аясында жоғары емес деңгейде
сақталды, ол активтер 2019 жылдың соңында бір жылда 9%-ға ұлғайып,
9,6 трлн теңгені құрады, олардың банк секторының жиынтық активтеріндегі
үлесі 35% болды. Банк секторында өтімділіктің құрылымдық тұрғыдан шектен
тыс көп болуы және Ұлттық Банктің инфляциялық таргеттеу және өзгермелі
айырбастау бағамы режимінде ақша-кредит саясатын жүргізу шеңберінде
пайыздық мөлшерлемелерді бақылау тетігі ақша нарығында тұрақты әрі
болжамды қорландыру талаптарын қамтамасыз етті.
Өтімділікпен ахуалдың тұрақты болуына қарамастан, қорландыру
орнықтылығының төмен болуы осалдық факторы болып қалуда. Бұл
кредиторлардың, әсіресе мемлекеттік секторда 13 көп шоғырлануынан және
шұғыл қорландыру үлесінің төмен болуынан байқалып отыр. Бірақ
пруденциялық құралдардың ұтымды болуына және барабар көрсету және
қорландыру тәуекелдерін бөлу үшін құрылымдық және институционалдық
Ауыртпалық салынған өтімділігі жоғары активтерді есептемегенде.
Мемлекеттік және квазимемлекеттік кәсіпорындардың, қоғамдық қорлардың қаражатын, сондай-ақ халықтың
«БЖЗҚ» АҚ-та жинақталған зейнетақы активтерін қамтиды.
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кедергілердің жойылуына қарай бұл тәуекелдер біртіндеп азаюда.
Квазимемлекеттік сектордың қорландыру құрылымындағы үлесі 2019 жылы
28%-дан 26%-ға дейін төмендеді, ал ең ірі 25 кредитордың үлесі 42%-дан
40%-ға дейін қысқарды. Расында мерзімді депозиттердің үлесі өсті.
2019 жылы валюталық салымдар үлесінің 48,4%-дан 43,1%-ға
төмендеуіне қарамастан, долларланумен байланысты тәуекелдер жоғары болып
қалып
отыр.
Долларланудың
төмендеуі
айтарлықтай
дәрежеде
макроэкономикалық саясаттың нанымды болуына, бірінші кезекте, өзгермелі
бағам режимін және пайыздық мөлшерлемелер саясатының іске асырылуына
және фискалдық саясаттың орнықтылығына байланысты.
2019 жылы Ұлттық Банктен қадағалау функцияларын бөле отырып,
қаржы секторын реттеу моделіне заңнамалық реформа14 жүргізілді.
Нәтижесінде, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Ұлттық Банк өзінің қаржы
нарығын реттеу және қадағалау жөніндегі мандатын жаңа тәуелсіз орган –
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне берді. Агенттіктің
функцияларына қадағалау және пруденциялық реттеуден басқа қаржылық
қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қоса алғанда, қаржы
нарығында қауіпсіз әрі әділ іс-әрекет ету қағидаларының сақталуын қамтамасыз
ету мәселелері де берілді.
Қаржы нарығын реттеудің жаңа институционалдық құрылымы Ұлттық
Банкке ақша-кредит саясатын жүргізу кезінде мүдделер қақтығысын жоюға
және баға тұрақтылығын қамтамасыз ету, валюталық реттеу, төлем жүйелерін
дамыту және соңғы сатыдағы кредитор функцияларын қоса алғанда, қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз етуге жәрдемдесу сияқты орталық банктің
классикалық функцияларына көңіл бөлуіне мүмкіндік береді. Сонымен бірге
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету шеңберінде Ұлттық Банк қаржы
жүйесінің жүйелік тәуекелдерін мониторингтеу мен бағалауды және оларды
төмендету шараларын әзірлеуді жүзеге асыруын жалғастырады.
Бұл ретте қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету ақша-кредит
саясатын, қаржы секторын реттеу мен қадағалауды, фискалдық және
экономикалық саясаттарды үйлестіруді талап етеді. Олай болса, Ұлттық Банк,
Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігі тиімді іс-қимыл жасағанда ғана қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз
етуге болады. Соған байланысты Ұлттық Банкті және қадағалау органын бөлу
шеңберінде 2020 жылдан бастап қаржылық тұрақтылық және жүйелік
тәуекелдерді төмендету мәселелері жөніндегі алқалы орган ретінде Қазақстан
Республикасының Қаржылық тұрақтылығы жөніндегі кеңестің рөлі заңнамалық
тұрғыдан күшейтілді.
Мемлекеттік органдар Кеңестің алдын ала қарауына міндетті түрде
енгізетін: макропруденциялық саясатты, дағдарысқа қарсы шараларды іске
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту,
микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2019 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы.
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асыру, төлемге қабілетсіз банктерді реттеу мәселелерінің тізбесі заңнамалық
тұрғыдан айқындалды. Кеңестің шешімдері ұсынымдық сипатта болады, ол
мемлекеттік органдарға жауапты шешімдер қабылдау кезінде қажетті қолдауды
қамтамасыз етеді, бірақ олардың мандатының тәуелсіздігін бұзбайды.
Осылайша, көрсетілген өзгерістер Қазақстан Республикасы Үкіметінің,
Ұлттық Банктің және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің
іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп, жүйелік тәуекелдер
ұлғайған жағдайда шешімдердің тиімділігі мен оралымдылығын арттырады.
4.2. Қаржы секторын дамыту
4.2.1. Банк секторы
2019 жылдың соңында Қазақстан Республикасында 27 банк және 7 банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, оның ішінде
3 ипотекалық ұйым (2018 жылдың басында – 28 банк және 7 банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, оның ішінде
3 ипотекалық ұйым) жұмыс істеді.
2019 жылы банк секторының активтері 1,6 трлн теңгеге немесе 6,2%-ға
ұлғайып, 26,8 трлн теңге болды (4.2.1.1-сурет). Банк секторының кредиттік
портфелі 2019 жылдың басынан бері 7,1%-ға ұлғайып, 14,7 трлн теңге болды.
4.2.1.1-сурет
Банктер активтерінің және кредиттік портфелінің серпіні
трлн теңге

15

30
25
20
15
10
5
0

23,8

25,6

15,6

15,5

2015

2016
активтер

24,2

25,2

26,8

13,6

13,8

14,7

2017
2018
кредиттік портфель (негізгі борыш)

2019

2019 жылдың қорытындысы бойынша халықаралық қаржылық есептілік
стандарттарының талаптарына сәйкес қалыптастырылған провизиялар банк
секторының кредиттік портфелі бойынша 2 трлн теңгені немесе жиынтық
кредит портфелінің 13,4%-ын құрады.
Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша 90 күннен
астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар 1,2 трлн теңге немесе банктердің
жиынтық кредит портфелінің 8,1%-ы болды.
Кредиттік портфель түзету шоттарын (1310, 1311, 1430, 1431-шоттар), дисконттар мен сыйлықақылар
шоттарын (1312, 1313, 1432, 1433, 1434, 1435-шоттар) және провизиялар шоттарын (1319, 1428, 1463-шоттар)
есептемегенде «Басқа банктерге берілген қарыздар» 1300, «Клиенттерге қойылатын талаптар» 1400, «Бағалы
қағаздармен «кері репо» операциялары» 1460-шоттары тобы бойынша шоттарды қамтиды.
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Банктердің міндеттемелері 2019 жылы 0,9 трлн теңгеге немесе 4,2%-ға
ұлғайып, 23,2 трлн теңге болды (4.2.1.2-сурет).
4.2.1.2-сурет
Банк секторы міндеттемелерінің серпіні
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Банктердің экономиканы кредиттеуі 2019 жылы 5,9%-ға ұлғайып,
13,9 трлн теңгені құрады.
Ұзақ мерзімді кредиттеу 2019 жылы 11,8 трлн теңгеге дейін 6,5%-ға,
қысқа мерзімді кредиттеу 2 трлн теңгеге дейін 2,7%-ға өсті. Банктердің
кредиттік портфелінің құрылымындағы ұзақ мерзімді кредиттердің үлесі
85,3%-ды (2018 жылғы желтоқсанда – 84,8%) құрады.
Ұлттық валютамен кредиттер 2019 жылы 11,6 трлн теңгеге дейін
14,5%-ға ұлғайды, ал шетел валютасымен кредиттер 2,3 трлн теңгеге дейін
23,1%-ға төмендеді (4.2.1.3-сурет). Нәтижесінде теңгемен берілген
кредиттердің кредиттеудің жалпы көлеміндегі үлес салмағы 77,1%-дан
83,4%-ға дейін көтерілді.
4.2.1.3-сурет
Банктердің экономиканы кредиттеуі
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2019 жылғы I тоқсанда кредиттік портфельдің төмендеуі «Цесна банк»
АҚ-ты қалыпқа келтіру шеңберінде банктің кредит портфелінің агроөнеркәсіп
секторының субъектілеріне тиесілі бір бөлігін есептен шығарумен байланысты
болды. Негізінен бұл кредиттер корпоративтік қарыздарға жатады, ол жылдың
қорытындысы бойынша 7,2 трлн теңгені құраған заңды тұлғалар кредиттері
көлемінің 2019 жылы 7,5%-ға азаюына әкелді. Олардың құрамында шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне кредиттер 2,1 трлн теңгеге дейін 10,8%-ға
(экономикаға берілген кредиттердің жалпы көлемінің 15,2%-ы) азайды.
Жеке тұлғаларға кредиттер 2019 жылы өсуін жалғастырды. Бөлшек
кредиттік портфельдің жылдық өсуі 6,7 трлн теңгеге жетіп, 25,6%-ды құрады.
Жеке тұлғаларға кредиттердің үлес салмағы 40,5%-дан 48,0%-ға дейін ұлғайды.
Салалар бойынша банктердің экономикаға кредиттерінің едәуір көп
сомасы өнеркәсіпке – 13,6%, саудаға – 12,6%, құрылысқа – 4,9%, көлікке –
3,6%, ауыл шаруашылығына – 1,8% тиесілі.
2019 жылы банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген
кредиттер бойынша орташа алынған мөлшерлеме 2018 жылғы 12,4%-дан
12,0%-ға дейін, жеке тұлғаларға – 2018 жылғы 18,5%-дан 18,0%-ға дейін
төмендеді (4.2.1.4-сурет).
4.2.1.4-сурет
Теңгемен берілген кредиттер бойынша орташа
алынған сыйақы мөлшерлемелері
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2019 жылы резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері 2,5%-ға
ұлғайып, 19,0 трлн теңгені құрады.
Ұлттық валютадағы депозиттер бір жылда 10,8 трлн теңгеге дейін
13,1%-ға ұлғайды, шетел валютасындағы депозиттер 8,2 трлн теңгені құрап,
8,7%-ға төмендеді. Нәтижесінде депозиттердің долларлануы 2018 жылғы
желтоқсандағы 48,4%-дан 2019 жылдың қорытындысы бойынша 43,1%-ға дейін
төмендеді (4.2.1.5-сурет).
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4.2.1.5-сурет
Резиденттер депозиттерінің серпіні
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2019 жылы заңды тұлғалардың депозиттері 9,9 трлн теңгеге дейін 0,5%-ға
қысқарды. Олардың құрылымында ұлттық валютамен депозиттер 5,4 трлн
теңгеге дейін 8,4%-ға ұлғайды, шетел валютасымен депозиттер 4,4 трлн теңгеге
дейін 9,6%-ға қысқарды. Нәтижесінде заңды тұлғалар депозиттерінің
долларлануы 44,8%-ды (2018 жылғы желтоқсанда – 49,3%) құрады.
Жеке тұлғалардың депозиттері 9,2 трлн теңгеге дейін 5,9%-ға ұлғайды.
Теңгемен депозиттер 5,4 трлн теңгеге дейін 18,2%-ға ұлғайды, шетел
валютасымен депозиттер 3,8 трлн теңгеге дейін 7,7%-ға қысқарды. Жеке
тұлғалар депозиттерінің долларлануы 41,3%-ды (2018 жылғы желтоқсанда –
47,4%) құрады.
2019 жылғы желтоқсанда банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық
валютамен мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы
мөлшерлемесі 7,4%-ды (2018 жылғы желтоқсанда – 7,1%), жеке тұлғалардың
ұлттық валютамен мерзімді депозиттері бойынша 9,0%-ды (10,4%) құрады
(4.2.1.6-сурет).
4.2.1.6-сурет
Теңгемен мерзімді депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің серпіні
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Ипотекалық ұйымдар активтерінің жиынтық мөлшері 2019 жылдың
қорытындысы бойынша 728,7 млрд теңге болды, бұл 2018 жылдың
көрсеткішінен 149,9 млрд теңгеге немесе 25,9%-ға көп. Ипотекалық
ұйымдардың жиынтық кредиттік портфелі 490,0 млрд теңге болды, бұл
2018 жылдың қорытындысы бойынша қалыптасқан көрсеткіштен 243,8 млрд
теңгеге немесе 2 есе көп (4.2.1.7-сурет).
4.2.1.7-сурет
Ипотекалық ұйымдардың активтері мен кредиттік портфелінің серпіні
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Ипотекалық ұйымдардың жиынтық кредиттік портфеліндегі ең көп үлесті
– 62,4%-ды «Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ-тың бағдарламасы шеңберінде
берілген кредиттер иеленеді.
Ипотекалық ұйымдардың жиынтық кредиттік портфеліндегі мерзімі
өткен берешегі бар қарыздардың үлес салмағы 2019 жылдың қорытындысы
бойынша 4,8% немесе 23,5 млрд теңге, оның ішінде 90 күннен астам мерзімі
өткен қарыздардың үлес салмағы 1,1%, немесе 5,4 млрд теңге болды.
2019 жылдың
қорытындысы
бойынша
ипотекалық
ұйымдар
қалыптастырған провизиялар сомасы 6,0 млрд теңге, кредиттік портфелінде
қалыптастырылған провизиялардың үлес салмағы 1,2% болды.
Өзге де банктік емес ұйымдар
Банктік емес ұйымдардың16 жиынтық активтері бір жылда 20,1%-ға
ұлғайып, 2019 жылдың қорытындысы бойынша 1 102,1 млрд теңге болды.
Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымдарының кредиттік портфелі17 27,7%-ға ұлғайып, 2019 жылдың
қорытындысы бойынша 799,8 млрд теңге болды (4.2.1.8-сурет).

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары және Қазақстан
Республикасының Ұлттық пошта операторы.
17
Резервтерді шегергендегі ұсынылған қаржылық жалдау ескеріле отырып.
16
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4.2.1.8-сурет
Банктік емес ұйымдардың активтері мен кредиттік портфелінің серпіні
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Мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың агроөнеркәсіптік кешен
саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының жиынтық
кредиттік портфеліндегі үлес салмағы 2019 жылдың қорытындысы бойынша
12,3% немесе 112,1 млрд теңге, оның ішінде 90 күннен астам мерзімі өткен
қарыздардың үлесі салмағы 7,8% болды.
Микроқаржы ұйымдары
Ұлттық Банкте есептік тіркеуден өткен микроқаржы ұйымдарының саны
2019 жылдың қорытындысы бойынша бір жыл ішінде 27%-ға ұлғайып,
200 болды. Микроқаржы ұйымдарының негізгі үлесі өз қызметін Алматы (33%)
және Нұр-Сұлтан қалаларында (12%) жүзеге асырды.
4.2.2. Сақтандыру секторы
2019 жылдың соңында Қазақстан Республикасының сақтандыру
секторында 28 сақтандыру ұйымы, оның ішінде 8-і өмірді сақтандыру ұйымы,
13 сақтандыру брокері және 57 актуарий болды.
2019 жылы сақтандыру ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 15,0%-ға
өсіп, жылдың қорытындысы бойынша 1,2 трлн теңге болды. 2019 жылғы
жиынтық меншікті капитал 18,2%-ға ұлғайып, 553,3 млрд теңге болды.
Сақтандыру ұйымдары міндеттемелерінің сомасы 652,8 млрд теңгені құрады,
бұл 2018 жылдың қорытындысымен салыстырғанда 12,5%-ға көп. Сақтандыру
резервтерінің сомасы 570,2 млрд теңге немесе міндеттемелердің жиынтық
көлемінің 87,3%-ы болды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 9,8%-ға көп.
Сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемі 32,1%-ға ұлғайып,
508,5 млрд теңгені құрады, бұл ретте тікелей сақтандыру шарттары бойынша
сақтандыру сыйлықақыларының сомасы 468,2 млрд теңге болды, бұл
2018 жылғы
көлемнен
33,6%-ға
көп
(4.2.2.1-сурет).
Сақтандыру
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сыйлықақыларының құрылымында негізгі үлес ерікті жеке сақтандыруға
тиесілі – 206,0 млрд теңге немесе сақтандыру сыйлықақыларының жалпы
көлемінің 40,5%-ы, ерікті мүліктік сақтандыру бойынша 179,6 млрд теңге сома
немесе 35,3%, міндетті сақтандыру бойынша 122,9 млрд теңге немесе 24,2%
сақтандыру сыйлықақысы жиналды. Сақтандыру шарттары бойынша
2019 жылы төленген сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі 2018 жылмен
салыстырғанда 178,2%-ға ұлғайып, 196,9 млрд теңгені құрады. Сақтандыру
түрлері бойынша сақтандыру төлемдерінің құрылымында ерікті мүліктік
сақтандыру – 61,5%, ерікті жеке сақтандыру – 20,6%, міндетті сақтандыру –
17,8% болды.
4.2.2.1-сурет
Сақтандыру сыйлықақыларының және сақтандыру
төлемдерінің серпіні
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Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының көлемі
85,7 млрд теңгені немесе сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінің
16,9%-ын құрады. Бұл ретте қайта сақтандыруға берілген сақтандыру
сыйлықақыларының 89,5%-ы Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне
қайта сақтандыруға берілді.
4.2.3. Бағалы қағаздар нарығы
2019 жылдың соңында Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
нарығында 39 брокер және / немесе дилер (19 банк және 20 банктік емес ұйым),
9 кастодиан-банк, 20 инвестициялық портфельді басқарушы, 2 трансфер-агент
болды. Бағалы қағаздар нарығында да 2 инфрақұрылымдық ұйым –
лицензиялар негізінде бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен
сауда-саттықты ұйымдастыру қызметін және бағалы қағаздар нарығында қаржы
құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыратын
Қазақстан қор биржасы және Бағалы қағаздар нарығында лицензиясыз айрықша
кәсіби қызметті жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі»
АҚ (Орталық депозитарийі) қызмет істейді.
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2019 жылдың қорытындысы бойынша брокерлердің және (немесе)
дилерлердің және инвестициялық портфельді басқарушылардың жиынтық
қаржылық көрсеткіштері 2018 жылмен салыстырғанда активтер бойынша
43,9%-ға, меншікті капитал бойынша 58,9%-ға ұлғайды. Активтердің өсуі
бағалы қағаздар портфелі құнының ұлғаюына байланысты болды. Меншікті
капиталдың ұлғаюына бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың
ішіндегі біреуінің жарғылық капиталының ұлғаюы және 2019 жылдың
қорытындысы бойынша таза пайданың өсуі ықпал етті. Міндеттемелердің
жиынтық көлемі
13%-ға ұлғайды. Міндеттемелердің өсуі, ең алдымен,
брокерлер тартқан қарыздар көлемінің ұлғаюына байланысты.
Қазақстан қор биржасы акцияларының нарығын капиталдандыру бір
жылда 11,2%-ға ұлғайып, 2019 жылдың соңында 17,2 трлн теңгені құрады.
Облигациялар нарығын капиталдандыру 2019 жылы 12,4%-ға ұлғайып,
12,1 трлн теңгені құрады.
Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы мәмілелердің көлемі
2019 жылы 8,5%-ға ұлғайып, 5,2 трлн теңгені құрады. Корпоративтік
облигациялармен жасалған мәмілелердің көлемі 17,6%-ға, мемлекеттік бағалы
қағаздармен жасалған мәмілелердің көлемі 10,8%-ға ұлғайды, акциялармен
жасалған мәмілелердің көлемі 62%-ға төмендеді.
Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен
жасалған мәмілелердің көлемі 2019 жылдың қорытындысы бойынша 3,5 трлн
теңге, оның ішінде халықаралық бағалы қағаздар нарығында 3,3 трлн теңге
болды.
Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар эмитенттерінің саны
2019 жылдың соңында 1 630, оның ішінде акцияларының қолданыстағы
шығарылымдары бар акционерлік қоғамдардың саны 1 144 болды
(4.2.3.1-сурет). Акциялардың қолданыстағы шығарылымдары санының
жоспарлы түрде азаюы акционерлік қоғамдардың ерікті түрде немесе
мәжбүрлеп таратылуына байланысты болды.
4.2.3.1-сурет
Акциялар мен облигациялардың қолданыстағы
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2019 жыл бойы Ұлттық Банк акциялардың 19 шығарылымын тіркеді және
акциялардың 67 шығарылымының күшін жойды, Ұлттық Банктің талапарыздары
бойынша
жарғылық
капиталы
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін акционерлік қоғамдарды
мәжбүрлеп тарату туралы аумақтық мамандандырылған экономикалық
соттардың шешімдері негізінде олардың 6-ның, осы акционерлік қоғамдарды
қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы акционерлердің жалпы
жиналысының шешімдері негізінде 61-нің күші жойылды.
2019
жылдың
соңында
облигациялардың
қолданыстағы
шығарылымдарының саны жиынтық номиналдық құны 17 трлн теңгемен
447 болды, оның 256 шығарылымы Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне,
оның ішінде 35 облигациялар шығарылымы баламалы алаң қатарына енгізілді.
2019 жылы жалпы көлемі 1,9 трлн теңге болатын мемлекеттік
емес облигациялардың 42 шығарылымы және шығарылым көлемі 1,8 трлн
теңге болатын 31 облигациялық бағдарлама тіркелді.
2019 жылдың соңындағы жағдай бойынша бағалы қағаздар нарығында
активтері басқарушы компаниялардың инвестициялық басқаруында болатын
39 инвестициялық пай қоры (15 – жабық, 1 – ашық және 23 – аралық), сондайақ 19 акционерлік инвестициялық қор, оның ішінде 11 жылжымайтын мүлік
қоры жұмыс істеді. Инвестициялық қорлар активтерінің жиынтық мөлшері
255,7 млрд теңгені, оның ішінде инвестициялық пай қорларының активтері
113,3 млрд теңгені, жылжымайтын мүлік қорларының  136,2 млрд теңге
активтерін қоса алғанда, акционерлік инвестициялық қорлардың активтері
142,3 млрд теңгені құрады.
4.2.4. Зейнетақы жүйесі
2019 жылдың қорытындысы бойынша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіби жарналарды және ерікті
зейнетақы жарналарын тартуды жүзеге асыратын жалғыз ұйым болып табылды.
Оның жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады,
Ұлттық Банк акциялардың сенімгерлік басқарушысы болып табылады және
зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асырады.
Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі 2019 жылдың соңында бір жыл
ішінде 1,3 трлн теңгеге немесе 13,1%-ға ұлғайып, 10,8 трлн теңгені құрады
(4.2.4.1-сурет).
Бірыңғай
жинақтаушы
зейнетақы
қоры
салымшыларының
(алушыларының) жеке зейнетақы шоттарының саны 2019 жылдың соңында 18
міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы жинақтарының 10,6 трлн
теңге жалпы сомасымен 9,9 млн шотты, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары
Салымшылардың (алушылардың) жеке зейнетақы шоттарының саны 2019 жылғы 1 қаңтарда зейнетақы
жинақтарының қалдығы жоқ жеке зейнетақы шоттарын ескерілмей көрсетілген.
18
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бойынша 246,1 млрд теңге сомасымен 0,5 млн шотты және ерікті зейнетақы
жарналары бойынша 1,9 млрд теңге сомасымен 39,9 мың шотты құрады.
4.2.4.1-сурет
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің
жиынтық көлемінің өзгеру серпіні
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2019 жылдың басынан бастап салымшылардың зейнетақы жарналарының
жалпы мөлшері 989,9 млрд теңгеге немесе 15,2%-ға ұлғайып, 7,5 трлн теңгені
құрады.
2019 жылы зейнетақы төлемдері 210,2 млрд теңгені құрады.
4.2.5. Инфрақұрылымдық ұйымдар
Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп
айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Қазақстан банкаралық есеп айырысу
орталығы) ұлттық төлем жүйелерінің тұрақты және сенімді жұмыс істеуін
қамтамасыз ету мақсатында құрылған.
Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы ұлттық төлем жүйелерінің
техникалық жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, олардың операциялық
орталығы болып табылады және төлем жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ету
бойынша бизнес-процестің негізгі қатысушыларының бірі болып табылады.
Оның негізгі қызметі банкаралық төлемдерді, ақша аударымдарын және
банкаралық клирингті жүргізуді, төлем жүйелерінің үзіліссіз жұмысын
қамтамасыз
ететін
аппараттық-бағдарламалық
жүйелердің
жұмысқа
қабілеттілігін қолдауды, төлем жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
байланысты
мәселелерді
шешуді,
пайдаланушыларға
ақпаратты
криптографиялық қорғау құралдарын, оларды пайдалану мен сақтауды, сатуды
бөлшек төлем жүйелерін ұйымдастыру және олардың жұмыс істеуін
қамтамасыз етуді қамтиды.
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Барлық банктер, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Қазынашылық комитеті, Қазақстан қор биржасы, Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі және өзге де маңызды қаржы ұйымдары ұлттық төлем
жүйелерінің қатысушылары болып табылады.
2019 жылы төлемдерді аудару бойынша Қазақстан банкаралық есеп
айырысу орталығы көрсеткен қызметтердің көлемі 2018 жылғы 47,2 млн
төлеммен салыстарғанда 50,7 млн төлемге дейін 7,4%-ға өсті.
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (Кепілдік беру
қоры) депозиттерге кепілдік беру жүйесінің операторы болып табылады және
қаржы жүйесінің тұрақтылығын, қатысушы банк мәжбүрлеп таратылған
жағдайда депозиторларға кепілдік өтемақы төлеу арқылы депозиторлардың
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді. Қатысушы
банктің барлық банк операцияларын жүргізуге лицензиядан айырылуы
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап өтемақы төлеуді бастау үшін негіз болып
табылады.
Кепілдік беру қорының негізгі функциялары мыналар болып табылады:
депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің тізілімін
жүргізу; кепілдік өтемақы төлеу үшін арнайы резерв құру; конкурстық негізде
агент банкті таңдау; кепілдік өтемақы төлеу; Кепілдік беру қорының алдында
төленген немесе төленетін кепілдік өтемақының сомасы бойынша берешек
өтелген сәтке дейін қатысушы банктің уақытша әкімшілігінің, тарату
комиссиясының және кредиторлар комитетінің құрамына қатысу; банктің
активтері мен міндеттемелерін басқа банкке (банктерге) бірмезгілде беру
бойынша операцияларды жүргізуге қатысу; активтерді инвестициялау.
Кепілдік беру қорының активтері 2019 жылдың қорытындысы бойынша
849,9 млрд теңге болды, оның 314,4 млрд теңгесі меншікті капиталға тиесілі.
Кепілдік беру қорының меншікті қаражатын Ұлттық Банк жинақталған
резервтер құнын барынша сақтау және жоғалтудың ең төменгі тәуекелі
қағидаты бойынша инвестициялайды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша «Al-Hilal» ислам банкі» АҚ және
«Заман-Банк» ислам банкі» АҚ екі ислам банкін қоспағанда, 25 банк
депозиттерге кепілдік бері жүйесінің қатысушылары болып табылады. Жеке
тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің қатысушы банктерде ашылған депозиттерінің
және банк шоттарының барлық түріне теңгемен салынған жинақ депозиттері
бойынша 15 млн теңгеден, теңгемен салынған мерзімді депозиттер бойынша
10 млн теңгеден және шетел валютасымен салынған депозиттер бойынша 5 млн
теңгеден аспайтын мөлшерде кепілдік беріледі.
Кепілдік берілген өтемді төлеуді жүзеге асыру үшін Кепілдік беру қоры
жинақтау негізінде арнайы резервті жинақтайды, ол қатысушы банктердің
жарналары; қосылу шарты бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе
тиісінше орындамағаны үшін қатысушы банктерге қолданылған тұрақсыздық
айыбы; банкті тарату кезінде Кепілдік беру қорының талаптарын
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қанағаттандыру тәртібімен алынған ақша; арнайы резервтің активтерін және
Кепілдік беру қорының меншікті активтерін инвестициялаудан түскен кіріс
есебінен қалыптастырылады.
Арнайы резерв халық депозиттерінің 6,6%-ын өтейді, бұл депозиттерге
кепілдік берудің нысаналы деңгейінен жоғары – қатысушы банктердегі барлық
кепілдік берілген депозиттердің сомасынан 5%-дан кем емес.
Жеке тұлғалардың депозиттік шоттарының саны бойынша 99,8%-ын
(кепілдіктің ең көп сомасы шеңберінде) Кепілдік беру қоры кепілдікпен көлемі
бойынша – 4,2 трлн теңгені немесе жеке тұлғалар депозиттерінің жиынтық
сомасынан 44,8%-ды толық өтеді. Халықаралық талаптарға сәйкес кепілдік
берілген өтеу лимиті шоттардың саны бойынша жабу кемінде 90% болатындай,
ал депозиттердің жиынтық сомасы бойынша – 50%-дан аспайтындай тәсілмен
белгіленуге тиіс.
Кепілдік беру қорының таратылатын банктердің 720 257 салымшысы
бойынша кепілдік берілген өтемді төлеу бойынша міндеттемелерінің жалпы
сомасы 77,6 млрд теңге болды, оның ішінде Кепілдік беру қоры 2020 жылғы
1 қаңтардағы жағдай бойынша 132 219 салымшыға жалпы сомасы 76,3 млрд
теңге кепілдік өтемақыны немесе төлеуге тиіс жалпы соманың 97%-ын төледі
(4.2.5.1-кесте).
4.2.5.1-кесте
Кепілдік беру қорының кепілдік берілген өтемді
төлеуі бойынша міндеттемелері
Мәжбүрлеп
таратылатын
банктің атауы

«Delta Bank» АҚ
«Qazaq Banki»
АҚ
«Астана Банкі»
АҚ

Төлеуді бастау
және аяқтау
күні

17.05.201821.05.2020
24.12.201824.06.2020
26.01.201926.07.2020

Кепілдік
берілген өтемді
төлеу бойынша
міндеттемелер
сомасы, млн
теңге
201,2

2020 жылғы
1 қаңтарда
кепілдік
берілген өтем
төленді,
млн теңге
93,5

Төленуге тиіс
жалпы
соманың үлесі19

20,5

20,3

99%

37,6

37,1

99,6%

46%

Кепілдік беру қоры мәжбүрлеп таратылатын «Валют-Транзит Банк»
АҚ-тың 3-кезектегі кепілдік берілген өтемді төлеу сомасына талаптар бойынша,
«Астана Банкі» АҚ-тың және «Qazaq Banki» АҚ-тың 2-кезектегі кепілдік
берілген өтемді төлеу сомасына талаптар бойынша кредиторлар комитетінің
«Наурыз Банк Қазақстан» АҚ-тың, «Валют-Транзит Банк» АҚ-тың, «Эксимбанк Казахстан» АҚ-тың және
«Қазинвестбанк» АҚ-тың салымшыларына 517,2 млн теңге мөлшерінде қалып қалған төленбеген өтем сомасы
көбінесе азғантай сомасы бар «уақытша қолданылмайтын шоттардан» тұрады, олар бойынша депозиторлар
кепілдікті өтемді алу үшін Кепілдік беру қорына хабарласқан жоқ.
19
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құрамына кіреді (4.2.5.2-кесте). Кепілдік беру қорының қызметкерлері «ВалютТранзит Банк» АҚ-тың, «DeltaBank» АҚ-тың, «Qazaq Banki» АҚ-тың және
«Астана Банкі» АҚ-тың тарату комиссияларының құрамына кіреді.
4.2.5.2-кесте
Таратылатын банктердің Кепілдік беру қоры алдындағы міндеттемелері
Мәжбүрлеп
таратылатын
банктің атауы

«Астана Банкі»АҚ
«Валют-Транзит Банк» АҚ
«Delta Bank»АҚ
«Qazaq Banki» АҚ

2020 жылғы 1 қаңтарда төленген
кепілдік берілген өтем бойынша
тарату комиссиясы өтеген
міндеттемелердің мөлшері
(млрд теңге)
4,5
10,3
0,201
1,3

(%)
12,05
56,23
100
6,24

Төленген кепілдік
берілген
өтем бойынша
міндеттемелердің
жалпы мөлшері
(млрд теңге)
37,6
18,3
0,201
20,5

Депозиттерге кепілдік беру жүйесін жетілдіру шеңберінде 2020 жылғы
1 қаңтардан бастап Қордың кепілдік берілген өтемді төлеуді бастау мерзімін
35 жұмыс күніне дейін қысқарту және қатысушы банкті барлық банк
операцияларын жүргізуге лицензиядан айыру күні есептелген депозиттер
бойынша сыйақыны кепілдікпен жабу көзделген.
Кепілдік беру қоры банктің тәуекел бейініне орай сараланған мөлшерлеме
бойынша қатысушы банктер жарналарының мөлшерін айқындайды және сол
үшін тәуекелдерді бағалаудың меншікті моделін пайдаланады. Банктердің
нақты қаржылық жай-күйін мониторингтеудің объективті нәтижелерін алу
мақсатында Кепілдік беру қоры қатысушы банктердің қаржылық жай-күйін
бағалаудың жаңа моделінің жобасын әзірледі, ол банктердің қаржылық жайкүйін өзгертуге барынша сезімтал болды және тәуекелдерді бастапқы кезінде
анықтауға мүмкіндік береді.
Кепілдік беру қоры халықтың хабардар етілуін және қаржылық
сауаттылығын арттыруға, сондай-ақ жеке алғанда депозиттерге міндетті
кепілдік беру жүйесіне және жалпы алғанда банк жүйесіне сенімді нығайтуға
бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмысын тұрақты негізде жүргізеді. Қор
таратылатын банктердің салымшыларымен тиімді қарым-қатынас жасау үшін
барлық қажетті шараларды қолданды, банктерді барлық банк операцияларын
жүргізуге лицензиядан айыру сәтінен бастап: өзекті ақпаратты ресми сайтқа
орналастырды; тегін колл-орталығын іске қосты, мессенджерлерде жұмыс
істеді; Ұлттық Банкпен бірлесіп ақпараттық хабарларды жариялады.
Мемлекеттік кредиттік бюро
«Мемлекеттік кредиттік бюро» АҚ (Мемлекеттік кредиттік бюро) негізгі
қызмет түрлері кредиттік тарих дерекқорын қалыптастыру және кредиттік
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есептер беру, сондай-ақ бірыңғай сақтандыру дерекқорын қалыптастыру және
жүргізу болып табылады.
2019 жыл бойы сақтандыру дерекқорын қалыптастыру және жүргізу
бойынша, статистикалық есепке арналған ақпараттық талдау жүйесін құру және
жүргізу бойынша, сақтандыру статистикасын қалыптастыру бойынша,
сақтандыру нарығы жөніндегі деректерді талдау және жинақтау бойынша,
міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын
автоматты түрде есептеу бойынша, сондай-ақ мемлекеттік дерекқормен
ықпалдасу бойынша жұмыс жүргізілді.
Қаржы нарығында барынша талап етілетін жеті мемлекеттік дерекқордың
(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі
істер министрлігінің дерекқорлары) иелерімен ақпараттық өзара іс-қимыл
туралы келісімдер жасалды.
Ақпарат ұсыну және кейіннен кредиттік серіктестіктерден және
ломбардтардан ақпаратты Мемлекеттік кредиттік бюроға беру туралы
шарттарды жасау бойынша дайындық жұмысы жүргізілді.
2019 жылы Мемлекеттік кредиттік бюро Қазақстан Республикасы
азаматтарының борыштық жүктемесін төмендету бойынша жобаны іске
асыруға қатысты. Жоба шеңберінде Мемлекеттік кредиттік бюро халықтың
әлеуметтік осал тобының санатына жатқызылған жеке тұлғалардың қарыздары
бойынша банктерден және микроқаржы ұйымдарынан ақпарат жинау бойынша
жұмысты жүзеге асырды және «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-қа беру
үшін әр субъектіге қатысты борыш жүктемесін төмендету бойынша сомаларды
есептеуді жүзеге асырды.
2019 жылы Мемлекеттік кредиттік бюро қызметтің барлық бағыттары
бойынша, оның ішінде сервистің үзіліссіз режимде техникалық жұмыс істеуі,
кредиттік есептерді жүктеу жылдамдығын оңтайландыру және өнім желісін
кеңейту мақсатында кредиттік есептерден басқа қосымша сервисті дамыту
бойынша кешенді жұмыстар жүргізді.
Орталық депозитарий
Орталық депозитарий бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің
айрықша түрлерін, атап айтқанда депозитарлық қызметті және 2019 жылғы
1 қаңтардан бастап бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізу
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын Қазақстанның бағалы қағаздар
нарығындағы инфрақұрылымдық ұйым болып табылады.
Бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының айқындығын арттыру
және онда қаржы құралдарына сұранысты ынталандыру мақсатында Орталық
депозитарийдің базасында нарыққа қатысушыларға бағалы қағаздардың баға
белгілеуін айырбастауға және мәмілелер жасауға мүмкіндік беретін бағалы
қағаздардың биржадан тыс нарығының ықпалдасқан ақпарат жүйесі құрылды.
Орталық депозитарий есеп жүйесінде клиенттер депоненттерінің ашық
қосалқы шоттарының саны бір жылда 475 бірлікке немесе 0,4%-ға ұлғайып,
2019 жылдың соңында 121 168 болды (4.2.5.1-сурет).
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4.2.5.1-сурет
Номиналды ұстау есеп жүйесіндегі қосалқы шоттар саны
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Қазақстан қор биржасы
2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан қор биржасының ресми
тізімінің
құрылымы
корпоративтік
эмитенттер
акцияларының
138 шығарылымын (ресми тізімге енгізілген бағалы қағаздар шығарылымы
жалпы санының 21,4%-ы), оның ішінде балама алаң акцияларының
50
шығарылымын; корпоративтік эмитенттердің облигацияларының
256 шығарылымын (39,6%), оның ішінде балама алаңның акцияларының
38 шығарылымын; мемлекеттік бағалы қағаздардың 209 шығарылымын
(32,4%), халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарының
30 шығарылымын (4,6%), инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарының
11 шығарылымын (1,7%) және туынды бағалы қағаздардың 2 шығарылымын
(0,3%) ұсынды.
Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес
бағалы қағаздар нарығын жалпы капиталдандыру 2019 жылы 11,7%-ға ұлғайып,
29,3 трлн теңге болды (4.2.5.2-сурет).
4.2.5.2-сурет
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2019 жыл бойы ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік емес бағалы
қағаздармен мәмілелердің көлемі (репо секторын ескере отырып) 4,6%-ға
ұлғайды және 4,6 трлн теңге, оның ішінде бағалы қағаздардың қайталама
нарығында – 1 трлн теңге, бастапқы нарықта – 2 трлн теңге, репо секторында –
1,6 трлн теңге болды.
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Ұйымдастырылған нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша
биржалық мәмілелердің көлемі (репо секторын ескере отырып) репо
операциялары көлемінің азаюына байланысты 2018 жылмен салыстырғанда
4,1%-ға азайып, 2019 жылы 73 трлн теңге болды.
2019 жыл бойы Мәскеу Биржасының акцияларын Қазақстан қор
биржасының екі кезеңмен сатып алуын көздейтін Қазақстан қор биржасының
«Московская Биржа ММВБ РТС» жария акционерлік қоғамымен стратегиялық
келісімін іске асыруды бақылау жүзеге асырылды. Мәміле қорытындысы
бойынша бірінші кезең шеңберінде Мәскеу Биржасына Қазақстан қор биржасы
акцияларының 3,36%-ы тиесілі.
Қазақстан қор биржасының алаңында жұмыс істеген Бағалы қағаздармен
және өзге де қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді айла-шарғы жасау
мақсатында жасалған деп тану мәселелерін қарау жөніндегі сараптама комитеті
тиісті мәселелерді қарау жөніндегі комитеттің қызметін ұйымдастыру бойынша
функцияны Ұлттық Банкке беруіне байланысты қысқартылды.
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы
құралдарымен жасалған мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалған
деп тану мәселелерін қарау жөніндегі сараптама комитеті Ұлттық Банктің
жанында жұмыс істей бастады.
Қазақстанның орнықтылық қоры
«Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ (Орнықтылық қоры) мемлекеттік
бағдарламаларды іске асыруға қатысты.
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін қалпына келтіру
бойынша іс-шараларды іске асыру шеңберінде Орнықтылық қорының
жарғылық капиталы 904 млрд теңге сомаға толықтырылды.
Экономиканың басым салаларын кредиттеуге арналған Ұзақ мерзімді
теңгемен өтімділікті қамтамасыз ету бағдарламасын іске асыру үшін өңдеуші
өнеркәсіп және қызмет көрсету саласында жобаларды іске асыруға 400 млрд
теңгеге дейінгі сомаға, агроөнеркәсіп кешеніндегі қайта өңдеу бойынша
жобаларды іске асыруға 100 млрд теңгеге дейін және агроөнеркәсіп кешеніндегі
өндіріске 100 млрд теңгеге дейін сомаға кредиттер беріледі. Қарыз алушы үшін
кредит бойынша мөлшерлеме 6%-ға дейін. Бағдарламаның жалпы көлемі
600 млрд теңге болды, оның ішінде 300 млрд теңге Орнықтылық қоры арқылы
игерілуге тиіс. Орнықтылық қорының жарғылық капиталы осы Бағдарлама
шеңберінде 220 млрд теңгеге толықтырылды.
Жеке тұлғалардың тұтынушылық қарыздары бойынша айыппұлдар мен
өсімпұлдарды кешіру тетігі арқылы халықтың борыштық жүктемесін
төмендету бойынша кешенді жұмысты іске асыру мақсатында Орнықтылық
қорының жарғылық капиталы 17,5 млрд теңге сомасына толықтырылды.
Отандық өндірістің жеңіл автокөлігін сатып алушыларды кредиттеу
бағдарламасының талаптарын орындау мақсатында Орнықтылық қорының
жарғылық капиталы 20 млрд теңгеге толықтырылды.
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Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасын одан
әрі іске асыру мақсатында Орнықтылық қоры 2019 жылы банктердің қаржылық
орнықтылықты арттыру жоспарларын орындау мониторингі бойынша жұмысты
жалғастырды.
2019 жылы Орнықтылық қоры Ипотекалық (тұрғын үй) қарыздарын қайта
қаржыландыру бағдарламасы талаптарының сақталуына мониторингті жүзеге
асырды.
«Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ
«Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ «7-20-25. Әрбір отбасы үшін тұрғын
үй алудың жаңа мүмкіндігі» ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасын
(«7-20-25» бағдарламасы) іске асыру және халық үшін ипотекалық тұрғын үй
қарыздарының қол жетімділігін арттыру үшін құрылды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша «7-20-25» бағдарламасы бойынша
270,3 млрд теңге сомаға қарыз алуға 23 948 өтінім қабылданды, 138,5 млрд
теңге сомаға 12 012 қарыз берілді, оның ішінде 131,6 млрд теңге сомаға
11 464 қарыз сатып алынды.
«Баспана Хит» бағдарламасы (нарықтық ипотекалық өнім) шеңберінде
315,5 млрд теңге сомаға 38 638 өтінім қабылданды, 143,5 млрд теңге сомаға
18 042 қарыз берілді, оның ішінде 128,4 млрд теңге сомаға 16 287 қарыз сатып
алынды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша «Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ
бағалы қағаздар нарығына жалпы номиналдық құны 248 млрд теңгеге
облигациялар орналастырды.
2019 жылғы 25 желтоқсанда Ұлттық Банк жалғыз акционер ретінде
«Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ-ты Орнықтылық қорына қосу арқылы қайта
ұйымдастыру туралы шешім қабылдады. Қайта ұйымдастыру банк секторын
дамыту және ипотекалық қарыздардың халық үшін қолжетімділік деңгейін
арттыру мақсатында «Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ-тың және Орнықтылық
қорының активтерін пайдаланудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
4.3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау Ұлттық
Банктің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған негізгі
міндеттерінің бірі болып табылады. Тұтынушылық сұраныстың қарқындылығы
тұрғысынан және ақпараттық технологияларды қосқанда, нарықта жаңа қаржы
өнімдерінің пайда болуына байланысты үдеп отыратын нақты және барабар
қорғаудың қажеттілігіне байланысты Ұлттық Банктің қызметі қаржылық
қызметтерді және микроқаржы ұйымдарының қызметін тұтынушылардың,
сондай-ақ коллекторлық агенттіктер борышкерлерінің құқықтары мен заңды
мүдделерін тиісті деңгейде қорғауды қамтамасыз етуге және халықтың
қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған.
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2019 жылы Ұлттық Банкке қаржылық қызметтерді және микроқаржы
ұйымдарының қызметін тұтынушылардың, сондай-ақ коллекторлық агенттіктер
борышкерлерінің құқықтарын қорғау мәселелері бойынша қарауға
19 711 өтініш келіп түсті (4.3.1-сурет).
4.3.1-сурет
Қарауға келіп түскен өтініштер (саны)
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Өтініштердің өсуі «Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш
жүктемесін азайту жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Президентінің
2019 жылғы 26 маусымдағы № 34 Жарлығын іске асыруға және жұртшылықпен
өзара іс-қимылды және азаматтардың сұратуларына ден қоюды жақсарту
мақсатында ашылған Қазақстан Республикасы Президентінің Виртуалды
қабылдау бөлмесіне келіп түскен азаматтардың өтініштерін қарауға
байланысты болды.
Бұл ретте өтініштердің көп бөлігі банк секторына (банктер және банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар) тиесілі және
өтініштердің жалпы санының 80,8%-н құрайды (4.3.2-сурет).

4.3.2-сурет
Өтініштердің қаржы нарығы секторлары
бөлігіндегі құрылымы (%)

1,8

14,0
5,1

1,4

80,8
2,0

банк секторы
микроқаржыландыру
коллекторлық қызмет

сақтандыру секторы
заңнамаға түсініктеме беру, өзге де мәселелер
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Банк секторы бойынша өтініштердің өзекті мәселелері жоғарыда
айтылған «Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту
шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы
26 маусымдағы № 34 Жарлығы; берешекті қайта құрылымдау; берешекті қайта
қаржыландыру; ай сайынғы төлемнің, берешектің, өсімпұлдың, сыйақының,
комиссияның, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін есептеудің
дұрыстығын тексеру; басқа банктердің шоттарындағы ақшаны даусыз
(акцептсіз) тәртіппен өндіріп алу; банктік қарыз шартын жасау, орындау және
тоқтату тәртібін бұзу; берешекті кешіру (есептен шығару); қарыз бойынша
кепіл мүлкін сақтау; банктік қарыз шарты талаптарының ҚР заңнамасының
талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеру; ақпарат ұсынбау; банктік шоттарға
қызмет көрсету; банктер қызметкерлерінің заңға қарсы іс-әрекеттері; сот
шешімдерін орындау; шарт бойынша талап ету құқықтарын үшінші тұлғаларға
беру; банк секторы бойынша нормативтік құқықтық актілер нормаларын
түсіндіру; салымдарды қайтару; кепіл затын сату рәсімі болды.
Сақтандыру қызметтері секторындағы өтініштердің өзекті мәселелері
сақтандыру төлемін жүзеге асырмау; сақтандыру сыйлықақыларының,
сақтандыру сомасының дұрыс есептелуін тексеру, сақтандыру құпиясын жария
ету, сақтандыру төлемін толық көлемде жүзеге асырмау, сақтандыру төлемін
жүзеге асырудан бас тарту; сот шешімдерін орындау болды.
Микроқаржы ұйымдарының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштер ай
сайынғы төлемнің, берешектің, өсімпұлдың, сыйақының, комиссиялардың,
жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің дұрыс есептелуін тексеруге,
микроқаржы ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық
актілерді түсіндіруге; микроқаржы ұйымдарының қызметін тексеруге, шарт
талаптарының заңнама талаптарына сәйкестігін тексеруге қатысты болды.
Коллекторлық агенттіктердің іс-әрекетіне қатысты өзекті мәселелер
коллекторлық агенттіктер қызметкерлерінің заңға қарсы іс-әрекеттері;
коллекторлық агенттіктердің қызметін тексеру; коллекторлық агенттіктердің
қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру болып қалуда.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне байланысты
өтініштерде зейнетақы жинақтарын аударуға қатысты мәселелер қозғалды.
2019 жылы қаржы және микроқаржы ұйымдарына қатысты анықталған
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзушылықтар
жөніндегі өтініштерді қарау нәтижесінде 399 қадағалап ден қою шарасы
қолданылды, оның ішінде жалпы сомасы 25,2 млн теңгеге 58 айыппұл салынды.
Сондай-ақ өтініштерді қарау нәтижелері бойынша 334 қадағалап ден қою
шарасы, оның ішінде банктерге қатысты – 262, сақтандыру ұйымдарына
қатысты – 10, микроқаржы ұйымдарына қатысты – 44 және 24-і коллекторлық
агенттіктерге қатысты қолданылды.
2019 жылы Ұлттық Банктің құрылымдық бөлімшесінің басшылығы
қаржы ұйымдарының қаржылық қызмет көрсету мәселелері жөнінде
610 азаматты жеке қабылдады, сондай-ақ Ұлттық Банктің Қоғамдық қабылдау
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бөлмесіне өтініш білдірген 2 370 азаматқа консультациялар беріліп, құқықтық
көмек көрсетілді.
Қарыздар бойынша берешекті өтеу, оның ішінде Қайта қаржыландыру
бағдарламасы шеңберінде қарыздарды қайта қаржыландыру мәселелерін шешу
үшін қарыз алушылардың өтініштері бойынша банктердің, ипотекалық
ұйымдардың өкілдерімен жеке тәртіпте 80 кездесу ұйымдастырылды, олардың
қорытындысы бойынша банктер қарыз алушыларға қайта құрылымдаудың
ықтимал талаптары ұсынылды.
Хабарлау тәртібі шеңберінде Ұлттық Банк қаржы өнімдерінің талаптарын
заңнама нормаларына сәйкестігі және тұтынушылардың құқықтарын шектейтін
талаптардың болмауы тұрғысынан зерделейді, талдайды. 2019 жылы Ұлттық
Банкке қаржы өнімдерін бекіту туралы қаржы ұйымдарының 368 хабарламасы,
оның ішінде банктерден 300 және сақтандыру ұйымдарынан 68 хабарлама
түсті. Қаржы ұйымдары ұсынған хабарламаларды қарау нәтижелері бойынша
1 сақтандыру ұйымына қатысты қаржы өнімі шеңберінде үлгі қарыз шартының
заңнама талаптарына сәйкес келмегені үшін қадағалап ден қоюдың ұсынымдық
шарасы шығарылды және 2 банкке қаржы өнімін бекіту туралы хабарлама
ұсыну мерзімдерін бұзғаны және мерзімінен бұрын / ішінара мерзімінен бұрын
өтеу кезінде қайтарылуы тиіс соманың мөлшері туралы Банктің қарыз
алушысына ақпарат ұсыну бөлігіндегі бұзушылықтар үшін қадағалап ден
қоюдың ұсынымдық шаралары шығарылды.
Сонымен қатар 2019 жылы жаңа қаржы өнімдерін әзірлеу кезіндегі
іс-қимыл тәртібін түсіндіру өтінішімен қаржы және микроқаржы ұйымдарының
10 өтініші қаралды.
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта
қаржыландыру бағдарламасы
Ипотекалық қарыз алушыларды мемлекеттік қолдау шеңберінде
2015 жылдан бастап
Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын (ипотекалық
қарыздарды) қайта қаржыландыру бағдарламасы іске асырылуда. Бағдарламаны
іске асыру үшін Ұлттық Банк 130 млрд теңге бөлді, ол банктер
2004-2009 жылдар аралығындағы кезеңде берген
жалғыз баспанамен
қамтамасыз етілген қарыздарды қайта қаржыландыруға бағытталды.
Ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыруды 11 банк және
3 ипотекалық ұйым жүзеге асыруда. 2019 жылдың қорытындысы бойынша
Бағдарлама шеңберінде 172,0 млрд теңге сомаға 27 800 қарыз мақұлданды,
158,3 млрд теңге сомаға 26 650 қарыз қайта қаржыландырылды, 57,6 млрд теңге
сомаға қарыз алушылардың сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы
бойынша берешегі кешірілді.
Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын қарыз алушылардың
қарыздары бойынша Ұлттық Банк 20 млрд теңгеден астам сомаға мемлекеттік
баж бойынша берешекті және валютамен берілген проблемалық қарыздар
бойынша бағам айырмасын өтейді.
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Қарыздарды қайта қаржыландыру бұрын қайта қаржыландырылған
қарыздарды өтеуден түсетін ақшаның есебінен жүзеге асырылады. Ақшаны
игерудің револьверлік тетігін ескере отырып, қайта қаржыландырылған
қарыздар саны 2035 жылға дейін 40 мыңнан асуы мүмкін.
Валютамен ипотекалық қарыз алушылардың борыштық жүктемесін
азайту және валюта бағамдарының ауытқуларына тәуелділікті болдырмау үшін
Бағдарлама жеке тұлғалардың 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген
валюталық ипотекалық қарыздарын Ұлттық Банктің 2015 жылғы 18 тамыздағы
бағамы бойынша теңгемен (бір АҚШ доллары үшін 188,35 теңге) қайта
қаржыландыруды көздейді.
Бағам айырмасының сомасы (156 млрд теңге) Ұлттық Банктің қаражаты
есебінен өтеледі. Банктер 136 млрд теңгеден астам сомаға қарыз алушылардың
сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы бойынша берешегін кешіреді.
Валютамен ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру мерзімі 2019 жылғы
31 желтоқсанға дейін ұзартылған (таратылатын банктердегі қарыздарды қайта
қаржыландыру мерзімі – 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін).
2019 жылдың қорытындысы бойынша Валютамен ипотекалық
қарыздарды қайта қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде банктер 79,8 млрд
теңге сомаға 8 891 өтінімді қайта қаржыландыруды мақұлдады, 65,5 млрд теңге
сомаға 7 505 қарыз қайта қаржыландырылды.
Ипотекалық қарыз алушылар арасында әлеуметтік шиеленісті азайту
мақсатында Ұлттық Банк 2019 жылы банктердің атына Бағдарламаның әлеуетті
қатысушылары – қарыз алушылардың берешегін өндіріп алу, кепілдік тұрғын
үйден шығару және оны үшінші тұлғаларға сату туралы талап-арыздарын беру
рәсімін тоқтата тұру туралы бірнеше рет хат жолдады.
Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бағдарламасы
2019 жылы Ұлттық Банк халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға
бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жалғастырды.
«Astana TV» телеарнасының эфирінде халықтың қаржы өнімдері және
тұтастай алғанда қаржы жүйесінің жұмысы жөнінде хабардар болуын арттыру
мақсатында «MoneyTime» және орта мектеп жасындағы жасөспірімдерге
арналған «ТенгеманияNext» білім беру телевизиялық бағдарламасы іске
қосылды. 2019 жылы мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі
бағдарламалардың 40 шығарылымы шықты.
2019 жылы «Ұлан» және «Дружные ребята» республикалық газеттерінде
бастауыш мектеп жасындағы балаларға арналған (мемлекеттік және орыс
тілдерінде 20 шығарылымнан), сондай-ақ «Ойла» республикалық журналында
орта және жоғары мектеп жасындағы балаларға, жастарға арналған
(мемлекеттік тілде және орыс тілінде 10 шығарылымнан) қаржылық
сауаттылық негіздері туралы қосымшалар шығып тұрды.
Жаңартылған www.fingramota.kz сайты жұмыс істеді, онда қаржылық
сауаттылық бойынша айрықша материалдар, қаржы жаңалықтары,
инфографика және бейнематериалдар, сондай-ақ интерактивті калькуляторлар
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орналастырылады. 2019 жылы fingramota.kz сайтында 670-тен астам бірегей
жаңалықтар мен авторлық материалдар жарияланды, бір жылда оған кірушілер
саны 340 мың адамнан асты.
Қаржылық сауаттылықты арттыру бойынша жұмыс әлеуметтік желі
беттерінде де белсенді жүргізілді.
Сондай-ақ 2019 жылы қаржылық сауаттылықты арттыру шеңберінде
Қазақстанның 8 өңірінде лекциялар ұйымдастырылды, Алматы қаласының
мектептерінде ашық сабақтар өткізілді, оқыту бейнероликтері жасалды.
Аталған жобалардың шеңберінде халыққа жеңіл және түсінікті нысанда
бюджеттеу, кірістер мен шығыстарды талдау, қаржы өнімдерінің түрлері және
оларды дұрыс игере білу, қаржылай қаражатты тарту мүмкіндіктері, жинау
және инвестициялау тәсілдері, алаяқтық түрлері және олардан қорғану тәсілдері
туралы мәселелер түсіндіріледі.
4.4. Реттеу және қадағалау
4.4.1. Валюталық реттеу және валюталық бақылау
2018 жылы қабылданған және 2019 жылы күшіне енген Қазақстан
Республикасының жаңа валюталық заңнамасында сыртқы экономикалық
мәмілелерді еркін жүзеге асыруды көздейтін валюталық операцияларды
жүргізуде ырықтандырылған тәсілдер сақталған.
Валюталық реттеудің басым міндеттері валюталық операциялар мен
капитал ағындары бойынша ақпараттық база құру, сондай-ақ экономикалық
саясат бойынша шешімдер қабылдауға арналған база ретіндегі валюталық
операциялардың талдамалық мониторингін жүргізу болып қалуда.
2019 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасындағы өзгерістерге байланысты тіркеу және хабарлау режимдерінің
орнына капитал қозғалысының валюталық операцияларына және шетелдік
банктердегі шоттарға қатысты есептік тіркеу рәсімі енгізілді. Есептік тіркеу
режимі капитал қозғалысының ірі операцияларын ескереді, олар капиталдың
(мүліктің, ақша қаражатының) Қазақстан Республикасына түсуін немесе
баламасы 500 мың АҚШ долларынан астам сомаға Қазақстан Республикасынан
капиталды аударуды (ақша қаражатын, мүлікті беруді) көздейді.
2019 жылы капитал қозғалысымен байланысты ірі валюталық
операцияларды тіркеу шеңберінде Ұлттық Банк 802 тіркеу куәлігін берді.
Капитал қозғалысына және шетелдік банктерде шоттар ашуға байланысты
валюталық операциялар туралы хабарлау аясында Ұлттық Банк 228 хабарлау
туралы куәлік берді. Капитал қозғалысы бойынша валюталық шоттарды есептік
тіркеу және шетелдік банктердегі шоттар туралы хабарлау шеңберінде
1 071 есептік нөмір берілді.
Экспорттық кірістер Қазақстанның ішкі валюта нарығында шетел
валютасын ұсынудың негізгі көзі болып табылады, сол себепті валюталық
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заңнамада тауарлардан (жұмыстардан, көрсетілетін қызметтерден) түсімдерді
репатриациялау және бейрезиденттің тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін
қызметтер) үшін пайдаланылмаған авансты қазақстандық банктердегі банктік
шоттарға қайтару талабы белгіленген. Валютаны репатриациялау жүзеге
асырылуға тиіс мерзім экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарттың
талаптарына байланысты айқындалады.
2019 жылғы 1 шілдеден бастап валюталық операциялармен қамтуды
кеңейту мақсатында есептік тіркеу тек тауарлар ғана емес, сондай-ақ сомасы
баламасында 50 мың АҚШ долларынан асатын жұмыстар (көрсетілетін
қызметтер) экспорты немесе импорты бойынша валюталық шарттарға да
қолданылады.
2019 жылы экспорт немесе импорт бойынша 78 302 валюталық шартқа
есептік нөмір берілді, оның ішінде талаптарында жұмыстар орындау, қызметтер
көрсету көзделген экспорт немесе импорт бойынша – 20471, бұл қамтудың
26%-ға өскенін көрсетеді.
Әлеуетті күмәнді операциялар көлемін азайту мақсатында ақшаны сыртқа
шығару белгілері бар валюталық операциялардың тізбесі айқындалды:
бейрезидентке ақшаны қарызды өтеу есебіне Қазақстан Республикасына есепке
жазуды көздемейтін шарт бойынша қаржылық қарыз; резидентке қарызды
Қазақстан Республикасының шотына есепке жазуды көздемейтін шарт
бойынша қаржылық қарыз; үлестес емес бейрезидентке 720 күннен астам
мерзімге және пайызсыз қаржылық қарыз; бейрезидентке міндеттемелерді
орындау мерзімі 720 күннен асатын экспорт немесе импорт бойынша аванс
беру.
Мемлекеттік кірістер органымен заңмен қорғалатын ақпаратпен алмасу
құқығы көзделген. 2019 жылғы 2-ші жартыжылдықтан бастап Ұлттық Банк
мемлекеттік кірістер органына сомасы 50 мың АҚШ долларынан асатын
валюталық операциялар бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары
туралы ақпарат жолдайды.
2019 жыл бойы валюталық заңнаманы қабылдау шеңберінде Қазақстанда
валюталық операцияларды, экспорттық-импорттық валюталық бақылауды,
валюталық операциялар мониторингін, валюталық бақылауды, сондай-ақ
филиалдар мен Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес
резидент мәртебесіндегі шетелдік заңды тұлғалар өкілдіктерінің операцияларды
жүзеге асыру мәселелері бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
2019 жылы валюталық бақылау шеңберінде Ұлттық Банк валюталық
заңнама, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама саласында
әкімшілік құқық бұзушылықтар анықтады, әкімшілік құқық бұзушылық туралы
821 іс қозғалды. 559 іс бойынша ескертулер түрінде жаза қолданылды, жалпы
сомасы 398 млн теңгеге 150 іс бойынша Ұлттық Банк және 76 іс бойынша
соттар айыппұл салды. 23 іс бойынша іс жүргізу тоқтатылды, әкімшілік құқық
бұзушылықтар туралы 13 іс қаралу сатысында.
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Сондай-ақ, 2019 жылы 1 069 құжаттамалық тексерулер жүзеге асырылды,
олардың нәтижелері бойынша 38 ескерту шығарылды, 359 млн теңге сомаға
айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылды.
Валюталық реттеу саласында қолданыстағы заңнамаға сәйкес Ұлттық
Банктің лицензиясы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
жүзеге асыру жөніндегі қызметті (валюта айырбастау пункттерінің қызметі)
жүзеге асыру үшін ғана қажет.
2019 жылы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау шеңберінде жаңа уәкілетті
ұйымдарға 22 лицензия берілді, өз еркімен 55 лицензия қайтарылды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша 463 уәкілетті ұйымның қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға қолданыстағы
лицензиялары бар, 2 637 айырбастау пункті, оның ішінде 1 654 банктік
айырбастау пункті, уәкілетті ұйымдардың (банктік емес заңды тұлғалардың)
749 айырбастау пункті және «Қазпочта» АҚ-тың 234 айырбастау пункті жұмыс
істеді.
2019 жылы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға банктік емес айырбастау пункттерінің жарғылық капиталына
қойылатын талаптарды ұлғайту, банктік шоттарда және (немесе) айырбастау
пунктінің кассасында жарғылық капиталдың ең аз мөлшерінен 100% мөлшерде
ақшаның күн сайын болуын қамтамасыз ету, қолма-қол шетел валютасын сатып
алу және (немесе) сату жөніндегі барлық операциялар бойынша осы клиенттер
деректерінің тіркелуі және айырбастау пункттерінің жұмыс режимін шектеу
бөлігінде жаңа талаптар қабылданды. Көрсетілген түзетулерді енгізу
қажеттілігі уәкілетті ұйымдардан алынатын ақпаратты және оларды тексеру
нәтижелерін зерделеу шеңберінде жүргізілген іс-шаралар қорытындысын
талдау нәтижелерімен түсіндіріледі. Көрсетілген шаралар айырбастау
пункттерін үздіксіз жұмыс істеу үшін ақша қаражатының жеткілікті көлемімен
қамтамасыз етуге, айырбастау пункттерінің кешкі және түнгі уақытта валютаны
сату бағамын негізсіз көтеру тәуекелдерін барынша азайтуға, қаржы нарығы
субъектілері қызметінің айқын болуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ қаржы
қызметтерін тұтынушылардың құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді.
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын валюталық
бақылау шеңберінде Ұлттық Банк валюталық заңнама және қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылықтарды анықтады, әкімшілік құқық бұзушылық туралы 565 іс
қозғады. 491 іс бойынша жаза қолданылды, олардың ішінде 33-і ескерту
түрінде. 458 іс бойынша Ұлттық Банк және соттар салған айыппұлдар сомасы
71 млн теңгені құрады. Қазақстан Республикасы валюталық заңнамасының
талаптарын бұзғаны үшін уәкілетті ұйымдарға қатысты 77 қадағалап ден қою
шарасы және белгілі бір мерзімге лицензияның қолданысын тоқтата тұру
түрінде 1 санкция қолданылды.
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2019 жылы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасын сақтау мәселелері бойынша 214 тексеру, оның ішінде тәуекел
дәрежесін бағалау негізінде айқындалған субъектілерге қатысты 204 тексеру
жүргізді. Валюталық бақылау мәселелері бойынша инспекциялау тәуекелге
бағдарланған тәсіл негізінде жүзеге асырылды.
4.4.2. Қаржы секторын реттеу және қадағалау
Банктер. Реттеу
2019 жылы қаржы нарығын реттеуге пайымдау институтын пайдалану
мүмкіндігі бар тәуекелге бағдарланған қадағалау моделі енгізілді.
Осыған байланысты банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі
бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары жетілдірілді. Негізгі өзгеріс
формальды талаптардан банктерге корпоративтік басқаруды және олардың
қызметіне тән тәуекелдерді басқару процестерін сапалы құруға мүмкіндік
беретін қағидаттарға ауысу болды.
Тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын жаңа талаптар банктерге
тәуекелдерді басқару процестерін дербес енгізуге мүмкіндік береді, бұл оның
сапасын тұтастай арттыруға әсер етеді және директорлар кеңесін шамадан тыс
және тиімсіз басқару есептілігін қараудан босатады. Сонымен қатар
корпоративтік басқаруға қойылатын жаңа талаптар директорлар кеңесінің
тәуекелдерді басқару процесін бақылауын күшейтеді және тұтас алғанда
тәуекел менеджментінің рөлін арттырады.
Ұлттық Банк Басқармасының қаулысымен off-take келісімшарттары
бойынша болашақта түсетін ақша түрінде дебиторлық берешекті кепілге қою
арқылы қарыз алушыларды/жеткізушілерді кредиттеуге мүмкіндік беретін offtake келісімшарттарын тұрақты кепіл деп тану бойынша шаралар қабылданды.
Банктердің өтімділігін тұрақтандыру мақсатында тұрақты қорландыру
нетто коэффициентін (NSFR) есептеу әдістемесі қайта қаралды, оған сәйкес
заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары мен талап етілгенге дейінгі салымдары
операциялық депозиттер ретінде танылған, ал ұлттық басқарушы холдингтердің
(«Самұрық-Қазына»
және
«Бәйтерек»)
қарыздары
мен
Қазақстан
Республикасының Үкіметі кепілдік берген қарыздар тұрақты қорландыру
ретінде танылған. Тұрақты қорландыру нормативімен қатар банктер
2022 жылға қарай Базель III стандарты ұсынған деңгейге жеткенге дейін қысқа
мерзімді міндеттемелерді (LCR) өтеудің қажетті деңгейін қолдау жөніндегі
талапты орындауды жалғастырады.
Ағымдағы буферлерге (консервациялық, жүйелік) және капитал
жеткіліктілігінің ең аз мәндеріне (k1, k1-2, k2) қосымша қосылатын реттеуші
буферді енгізу жолымен меншікті капитал есебінен жасырын әлеуетті
шығынды капитал буферіне тану жөніндегі талапты ауыстырудан тұратын
банктердің меншікті капиталында жасырын шығындарды (реттеуші
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провизиялар мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша
провизиялар арасындағы оң айырма) тану тәсілі өзгертілді. Жаңа тәсіл
активтердің сапасын бағалау қорытындылары бойынша банктер таныған
әлеуетті шығындарды жабуға бағыттап, капитал бойынша қосымша қорды
босатуға мүмкіндік береді және банктерге реттеушімен провизияларды толық
қалыптастырудың жеке жоспарларын келісуге мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілдік берген бағалы қағаздар
және Еуразиялық Даму Банкі шығарған теңгедегі бағалы қағаздар үшін алу
көзделген. Өзгерістерге сәйкес меншікті капиталдың жеткіліктілігін есептеу
кезінде Үкімет кепілдік берген бағалы қағаздар бойынша нарықтық тәуекел
0%-ға дейін сараланады. Бұдан басқа, көрсетілген бағалы қағаздар өтімділік
коэффициенттерін есептеу кезінде өтімділігі жоғары активтер болып танылады,
сондай-ақ оларға бір қарыз алушыға арналған шоғырлану лимиті (к3)
қолданылмайды.
Банктерге, банктердің немесе банк холдингтерінің еншілес ұйымдарына
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор
биржасында жария сауда-саттыққа жіберілген акцияларды сатып алу мүмкіндігі
берілді.
Тәуелсіз директордың функционалына сәйкес банктің тәуелсіз
директорының кейбір үлестес тұлғаларын банкпен ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалар тізімінен алып тастау көзделген.
Өмірлік қиын жағдайға тап болған Қазақстан Республикасының
азаматтарына борыштық жүктемені төмендету бойынша уақтылы көмек
көрсету жөніндегі Мемлекет басшысының Жарлығын орындау үшін Қазақстан
Республикасының Үкіметі Ұлттық Банкпен бірлесіп азаматтардың жекелеген
санаттары үшін банктерде және микроқаржы ұйымдарында 300 мың теңгеге
дейінгі мөлшерде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша берешекті өтеуді,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына 2019 жылғы
1 шілдедегі жағдай бойынша кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша
есептелген айыппұлдар мен өсімпұл сомаларын есептен шығаруды жүргізді.
Қамтамасыз етілмеген тұтынушылық кредит беру сегментіндегі
тәуекелдерге банк секторының тұрақтылығын арттыру үшін кредит тәуекелі
бойынша қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыздарды саралаудың
дифференциалды тәсілі әзірленіп енгізілді. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап
қарыз алушының берешек сомасына, қарыз құнына және табысты ресми
(бейресми) растауға байланысты кепілсіз тұтынушылық қарыздарға қатысты
банктердің меншікті капиталына жоғары талаптар белгіленеді. Көрсетілген
шара банктерді кепілсіз тұтынушылық кредит беру шеңберінде агрессивті
кредит саясатын жүргізуге ынталандырмайтын болады.
Сонымен қатар борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде
расталған кірістері қарыз алушының ең төменгі күнкөріс деңгейінен және қарыз
алушы отбасының кәмелетке толмаған әрбір мүшесіне ең төменгі күнкөріс

75
деңгейінің жартысынан аспайтын азаматтарға қарыз беруге тыйым салуды
қамтитын азаматтардың табысын бағалау тәсілі қолданылатын болады.
Бұл ай сайынғы төлемдерді өтеу үшін жеткілікті қаражаты бар қарыз
алушыларға ғана қарыз беруді қосымша ынталандырады және банктерді
мөлшерлемелерді төмендету жағына бағыттайды, бұл борыштық жүктеменің
төмендеуіне де әсер етеді.
Бұдан басқа, проблемалық берешектің жинақталуын болдырмау үшін
жеке тұлғалардың 90 күннен астам мерзімі өткен кепілсіз қарыздары бойынша
айыппұлдарды және комиссияларды есептеуге тыйым салуды белгілеу
бойынша жұмыс жүргізілді, бұл мерзімі өткен берешектің тұрақты ұлғаюына
жол бермейді.
2019 жылдың соңында «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына кепіл кредитор мұндай кепілді балансқа қабылдауға
келіскен; кепіл кредитор тиісті кепілді қабылдауға келісім бергенге дейін
кепілдік мүліктің бағасын алған жағдайда, кепіл кредитордың бірінші кезектегі
(жалақы бойынша) талаптарын банкроттың әрбір қызметкеріне 3 ең төменгі
жалақы мөлшерінде, бірақ кепілдің бағалау құнынан 15%-дан аспайтын
мөлшердегі төлем мөлшерін шектеуді көздейтін түзетулер енгізілді.
Лицензиялау
2019 жылы 5 мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша лицензиялық
рұқсат беру қызметі шеңберінде мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға
146 өтініш/өтінішхат қаралды, олардың ішінде 131 мемлекеттік көрсетілетін
қызмет бойынша оң шешім қабылданды, оның ішінде:
еншілес ұйым құруға/иеленуге/банктің және (немесе) банк холдингінің
жарғылық капиталына қомақты қатысуға 5 рұқсат берілді;
5 лицензия берілді/қайта ресімделді (оның ішінде 2 лицензия заңды
мекенжайының өзгеруіне байланысты қайта ресімделді, 3 лицензия банк
атауының өзгеруіне байланысты қайта ресімделді);
банктің/банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге 5 келісім
берілді;
банкті (банк холдингін) ерікті қайта құруға 2 келісім берілді;
ерікті қайтаруға байланысты 1 лицензияның қолданылуы тоқтатылды.
Банктер
және
банк
холдингтерінің
басшы
қызметкерлерінің
лауазымдарына кандидаттарды келісу туралы 126 өтінішхат қаралды, олардың
нәтижелері бойынша 113 кандидат келісілді.
Бұдан басқа, еншілес ұйымды иеленуге 4 рұқсаттың, ірі қатысушы
мәртебесін иеленуге 6 келісімнің, банк холдингі мәртебесін иеленуге
5 келісімнің күші жойылды.
2019 жылы қаржы ұйымдарының мынадай хабарламалары өңделді:
банктердің қосымша үй-жайларын, филиалдарын ашу/жабу/көшіру
туралы 259 хабарлама;
банктердің, оның ішінде бейрезиденттердің өкілдіктерін жабу/ашу
туралы 5 хабарлама;
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банктер, банк холдингтері мен банктік емес ұйымдардың басшы
қызметкерлері құрамының өзгеруі туралы 177 хабарлама;
банктердің және банктік емес ұйымдардың құрылтайшы құжаттарына
32 түзету.
Сонымен қатар 2019 жылы тамызда «First Heartland Bank» АҚ-ты «First
Heartland Jýsan Bank» АҚ-қа қосу нысанында «First Heartland Jýsan Bank»
АҚ-ты (бұрынғы атауы – «Цеснабанк» АҚ) ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат
беру бойынша жұмыс жүргізілді.
Қадағалау органдарымен халықаралық ынтымақтастық шеңберінде шет
мемлекеттің қаржы ұйымдарында жұмыс өтілі бар басшы қызметкерлер
бойынша 24 жауап алынды. Тәжікстан, Қырғыз Республикасы, Румыния
орталық банктерінің 6 сұратуы бойынша тиісті ақпарат жолданды.
Қадағалау қызметі
Қадағалаудағы субъектілер қызметіндегі орын алып отырған және
әлеуетті тәуекелдердің деңгейін анықтау мақсатында Ұлттық Банк ай сайын
және тоқсан сайынғы негізде банктердің қаржылық жай-күйіне талдау жүргізіп
тұрды.
2019 жылы банктердің, банк конгломераттарының қызметін қадағалауды
жүзеге асыру нәтижелері бойынша Ұлттық Банк пруденциялық нормативтерді
және өзге де нормалар мен лимиттерді бұзу; жылдық қаржылық есептілікті
ұсыну мерзімін бұзу; төлем құжаттарын пайдаланбай ақшаны есептен шығару
және төлем талаптарын орындау кезектілігін бұзу; реттеуіш меншікті
капиталды дұрыс есептемеу; төлемдер және төлем жүйелері туралы заңнама
талаптарын бұзу; кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын бұзу; банктің Жұмыс істемейтін
қарыздардың үлесін несие портфелінен 10%-дан кем деңгейге дейін төмендету
жоспарын орындамауы; банктің жазбаша нұсқама нысанында қадағалап ден
қою шараларын қолдану арқылы қабылдаған міндеттерді орындамауы; бір
пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуға міндетті
нормалар мен лимиттерді бірнеше рет бұзу мәселелері бойынша әкімшілік
құқық бұзушылықтар үшін әкімшілік жазалар қолданды. Олардың ішінде:
21 қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шарасы;
27 қаржылық жай-күйін жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша
азайту жөніндегі жазбаша ұйғарым нысанындағы шара (жазбаша ұйғарым);
2 мәжбүрлеу шарасы (банктердің ірі қатысушыларына қойылатын
талаптар);
әкімшілік жаза шеңберіндегі 6 ескерту;
банктерге қатысты айыппұл салу және өндіріп алу түрінде 41 санкция.
Қашықтан қадағалау шеңберінде банк қызметінің тұрақтылығына елеулі
әсер ететін мынадай факторлар анықталды:
банктердің ақырғы меншік иелерінің айқын болмауымен, мәмілелердің
күмәнділігімен, қарыз алушылардың кредитке қабілеттілігі мен төлем
қабілеттілігі, сондай-ақ қарыздың нысаналы пайдаланылуы туралы ақпараттың
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болмауымен, тұрақты қамтамасыз етудің болмауымен не бірнеше қарыз
алушыға ортақ қамтамасыз етудің болуымен, қаржыландыру құрылымының
белгілі түрге жатпауымен ерекшеленетін банктермен жанама байланысты
тұлғаларды кредиттеуі;
жекелеген қарыз алушылардың несиелік берешектерін резервтеу
деңгейінің төмендігі;
провизияларды есептеу кезінде пайдаланылатын кепілдік қамтамасыз
етудің тым арттырылған құны;
квазимемлекеттік ұйымдардың қаражаттарынан банктерді қорландыру
көздерінің жоғары тәуелділігі;
есептелген, бірақ алынбаған сыйақылардың жоғары деңгейі;
өтімділік нормативтерінің бұзылу тәуекелдері.
Жеке және заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан түскен
өтініштерге байланысты Ұлттық Банк мынадай мәселелер бойынша
құжаттамалық тексерулер жүргізді:
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ ақпараты негізінде
депозиттік өнімдердің талаптарына сәйкес ұсынылатын ең жоғары сыйақы
мөлшерлемелердің асып кетуі;
банктердің Қазақстан Республикасының кiрiстердi жылыстатуға және
терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамасын сақтауы;
банктің қабылдайтын кепіл мүліктерін бағалау рәсімдерін сақтауы;
«Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңын
сақтамау;
банктердің заңды және жеке тұлғаларға қаржы қызметтерін көрсеткен
кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы.
2019 жылы тәуекелдер дәрежесін бағалау негізінде банктердің қызметіне
2 тексеру және банктің төлемдер және төлем жүйелері туралы қолданыстағы
заңнаманы сақтау мәселесі бойынша клиенттің шағымына байланысты және
банктің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама
талаптарын сақтауы тұрғысынан Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің өтініші бойынша банктерді жоспардан тыс 2 тексеру жүзеге
асырылды.
Бұдан басқа, құқық қорғау және мемлекеттік органдардың
15 қаулысының негізінде Ұлттық Банктің қызметкерлері мынадай: кредит беру
кезінде заңдылықты айқындау және құқықтық нормаларды сақтау, банк
заңнамасын сақтау, кредиттік қаражатты беру кезіндегі алаяқтық әрекеттер, аса
ірі мөлшерде ақша қаражатын ұрлау, мүлікке құқықтарды алдау жолымен
иелену және басқа (қызметкерлерді тарту мерзімі бір ай және одан жоғары)
мәселелер бойынша қорытынды беру үшін мамандар ретінде тартылды.
Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша 2019 жылы қадағаланатын
субъектілерге қатысты Қазақстан Республикасының банк заңнамасын бұзу;
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес активтер мен шартты
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міндеттемелер бойынша қосымша провизиялардың (резервтердің) қажетті
деңгейін қамтамасыз етпеу; халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына
сәйкес емес қаржылық есептілікті жасау; дәйексіз есептілікті, мәліметтер мен
ақпаратты ұсыну; тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін жеткіліксіз
ұйымдастыру мен бағалау; баланстан тыс шоттардағы қалдықтарды дұрыс
есепке алмау және басқа мәселелер бойынша жазбаша нұсқамалар түріндегі
620 қадағалап ден қою шарасы; және ақшаны жылыстатуға және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы бұзу; кредиттік бюроға
мәліметтерді уақтылы ұсынбау; клиентпен жасалған шартта шынайы, жылдық,
тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесін көрсету жөніндегі
міндетті банктің орындамауы мәселелері бойынша әкімшілік айыппұл түріндегі
96 әкімшілік жаза қолданылды.
Есеп беру кезеңінде банктерге салынған әкімшілік айыппұлдардың жалпы
мөлшері тексеру нәтижелері бойынша 30,2 млн теңгені, оның ішінде соттың
қарауына берілген 18 әкімшілік іс бойынша 11,9 млн теңгені құрады.
Банктер активтерінің сапасын бағалау
2019 жылы Ұлттық Банк банктер активтерінің сапасына тәуелсіз бағалау
жүргізу мақсатында мынадай жұмыстар жүргізді.
Бағалаудың айқындығы мен тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін тәуелсіз
консультантты және аудиторларды тарта отырып, оны бірлесіп өткізу туралы
шешім қабылданды; Oliver Wyman Limited (консультант) халықаралық тәуелсіз
консультациялық компаниясы және 6 тәуелсіз аудиторлық компания (KPMG,
Deloitte, PWC, EY, Grant Thornton, BDO) (аудиторлар) таңдалды.
Консультантпен бірлесіп банк секторы активтерінің 87%-ы тиесілі 14 ірі
банктен тұратын бағалауға қатысушы банктердің тізбесі айқындалды және
жарияланды. Іріктеудің негізгі өлшемшарттары активтердің абсолюттік шамасы
және активтердегі кредиттік портфельдің үлесі болды.
Консультантпен
бірлесіп
Еуропалық
орталық
банктің
2014-2018 жылдардағы әдіснамасы негізінде бағалау жүргізу жөніндегі
нұсқаулық әзірленді және жарияланды, ол бірыңғай халықаралық сапа
стандарттарын сақтауға кепілдік береді және халықаралық қоғамдастық
тарапынан бағдарлама нәтижелеріне деген сенімді қамтамасыз етеді. Бұл ретте
Еуропалық орталық банктің әдіснамасы заңнама ерекшелігі мен Қазақстан
Республикасы банктерінің бизнес процестері ескеріле отырып түзетілді.
2019 жылғы тамыз-желтоқсанда Ұлттық Банк консультантпен және
аудиторлармен бірлесіп 14 банкке тексеру жүргізді. Осы бағалау 2019 жылғы
1 сәуірдегі жағдай бойынша банктердің баланстарындағы активтердің құнын
көрсету дәлдігін бағалауды білдіреді және нұсқауға сәйкес бағалауды іске
асыру сапасын бір мезгілде бақылай отырып, 9 жұмыс бөлігінен тұрады.
Жұмыстың негізгі бөліктері бухгалтерлік есептің процестерін, саясаттары мен
20

«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ, «Tengri Bank» АҚ, «Capital Bank Kazakhstan» АҚ және «Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-қа қатысты қолданылған жазбаша нұсқамаларды ескере отырып,
оларды тексеру 2018 жылы басталды.
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тәжірибелерін талдау, кредиттік досьелерді талдау, кепілдік және
жылжымайтын мүлікті бағалау, ұжымдық резервтеуді талдау болып табылады,
бірақ, жұмыстың барлық бөліктері бір-бірімен өзара байланысты және қандай
да бір жұмыс бөлігінсіз орындалуы мүмкін емес.
Бағалау жүргізудің ұйымдық құрылымы үш қорғаныс желісінен тұрды:
бірінші желі – аудиторлар; екінші желі – Ұлттық Банктің инспекторлары;
үшінші желі – консультанттың және Ұлттық Банктің қызметкерлерінен тұратын
бағалау бағдарламасын басқарудың орталық офисі. Бағалау бағдарламасын
басқарудың орталық офисі барлық банктер үшін бірізділік пен тең жағдайларды
қамтамасыз етуді бағалауға қатысушы банктер мен аудиторлар жұмыстарының
сапасын жүйелі түрде мониторингтеу және бақылау, барлық қатысушы
тараптармен күнделікті байланысты қолдау және барлық тараптарға бағалау
нұсқауын түсіндіруге қатысты 1,5 мыңнан астам сұраққа түсіндірме беру
арқылы жүзеге асырды. Жалпы жобаға 1 консультациялық компания,
6 аудиторлық компания, 14 банк, 70-тен астам бағалау компаниясы қатысты.
Қатысушылардың жалпы саны 600-ден астам сарапшыны құрады.
Ұлттық Банк бағалауға деген сенімді нығайту мақсатында
консультантпен бірлесіп 2019 жылғы 30 желтоқсанда баспасөз брифингін
өткізді, онда жүйелік деңгейдегі бағалау нәтижелері мен бұдан былайғы
қадамдар ұсынылды, сондай-ақ бағалаудың аяқталғаны туралы баспасөз релизі
және жүйелі деңгейдегі нәтижелермен есеп жарияланды. Бағалаудың барлық
нәтижелері екі санатқа бөлінді: реттеушінің қолданыстағы бухгалтерлік есеп
практикасына консервативтік көзқарасы тұрғысынан нәтиже және тәуекелдерді
пруденциялық тұрғыдан толық жабу көзқарасы тұрғысынан нәтиже. Бағалау
нәтижелері капиталға әсер етуге алып келуге немесе банктердің қаржылық
есептілігінде көрініс табуға міндетті емес. Біріншіден, бағалау әдіснамасында
бухгалтерлік есеп стандарттарының ережелерін қолдануды реттеушінің
түсіндіруіне пруденциялық тәсілде көрсетілген консерватизмнің белгілі бір
үлесі берілген. Екіншіден, бағалау бағдарламасы нәтижені есепті күнге
(2019 жылғы 1 сәуір) бағалайды, одан кейін банктердің портфелінде өзгерістер
болуы мүмкін.
Қаржы ұйымдарын қалыпқа келтіру
2019 жылы Ұлттық Банк 2017 жылы іске қосылған Қазақстан
Республикасының банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру
бағдарламасы шеңберінде іс-шаралар жоспарын банктердің орындауын
мониторингтеу бойынша жұмысты жалғастырды.
Көрсетілген Бағдарламаға сәйкес бес банкке («Еуразиялық банк» АҚ,
«АТФ Банк» АҚ, «Цеснабанк» АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Bank RBK»
Банкі» АҚ) жалпы сомасы 653,7 млрд теңгеге қаражат бөлінді.
Қатысушы банктер проблемалық берешекті шектеу мақсатында
Бағдарламаға кіргеннен кейін жалпы сомасы 767 млрд теңге болатын қарыздар
бойынша қосымша провизиялар қалыптастырды. Шығындарды өтеу үшін
жеткілікті көлемде провизияларды қалыптастыру жөніндегі міндеттемелерді
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орындағаннан кейін «Bank RBK» Банкі» АҚ және «Цеснабанк» АҚ (тиісінше
2018 және 2019 жылы) мерзімінен бұрын Бағдарламадан шықты.
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша құрылған провизиялар
есебінен банктердің балансынан жалпы сомасы 959 млрд теңгеге проблемалық
қарыздар есептен шығарылды, оның ішінде 769 млрд теңге – іс-шаралар
жоспарына енгізілген қарыздар.
Банктер сондай-ақ активтердің сапасын жақсарту және Іс-шаралар
жоспарына енгізілген проблемалық қарыз алушылардың берешегін қайтару
бойынша іс-шаралар жүргізуде. Жалпы сомасы 1,3 трлн теңгеге қарыздар
бойынша іс-шаралар, оның ішінде 747 млрд теңгеге қарыз алушылардың
берешегін қайта құрылымдау/қайта қаржыландыру, 251 млрд теңгеге қосымша
кепілдерді қабылдау, 210 млрд теңгеге қарыздарды өтеу, 8 млрд теңгеге
қарыздарды сату жүзеге асырылды.
2018-2019 жылдар аралығындағы кезеңде банктер берген қайта
құрылымдауды есептемегенде, жаңа қарыздардың көлемі 2,9 трлн теңгені
құрады. Олардың ішінде жаңа жобалар мен жаңа қарыз алушылар – заңды
тұлғаларды кредиттеуге берілген қарыздар көлемі 1,4 трлн теңгені құрады.
Жеке тұлғаларға жаңа қарыздар беру 1,5 трлн теңгені құрады.
Ұлттық Банк банктер беретін жаңа ірі қарыздардың іс-шаралар
жоспарларының талаптарына сәйкестігіне қашықтан мониторингтеуді жүзеге
асырады.
Микроқаржы ұйымдары. Реттеу және қадағалау қызметі
Реттелмейтін секторда тұтынушылық кредиттеудің бақылаусыз өсуі
проблемаларын шешу, реттелмейтін кредиторлар тарапынан қарыз
алушылардың құқықтары мен мүдделерінің бұзылуын болдырмау үшін
кредиттік серіктестіктердің, ломбардтардың және кредиттеу нарығының басқа
да субъектілерінің қызметін реттеу заңды түрде енгізілді. 2020 жылғы 1 шілдеге
дейінгі мерзімде кредиттеу субъектілері кредиттеу жөніндегі қызметті жүзеге
асыруды жалғастыру үшін уәкілетті органда есептік тіркеуден өтуі тиіс. Осы
талапты бұзған тұлғалар 2020 жылғы 1 шілдеден бастап мәжбүрлеп таратылуға
жатады.
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар есептік тіркеуден
өткен сәттен бастап 56% мөлшерінде сыйақының шекті жылдық тиімді
мөлшерлемесі
бойынша талаптарды, микрокредит беру туралы шартқа
қойылатын талаптарды, кредиттік бюроға ақпарат беру бойынша кез келген
комиссияларды алуға тыйым салуды сақтауға міндетті.
Тұтынушылардың борыштық жүктемесінің деңгейін шектеу үшін қарыз
алушыға борыш жүктемесінің коэффициенті енгізіледі – микрокредиттеу
субъектілері қарыз алушының қарызға қызмет көрсету қабілетін бағалауға,
оның әлеуметтік жағдайын ескеруге және қарыз алушы алатын табыстарды
микрокредит бойынша төлемдермен салыстыруға міндетті болады. Бұл ретте
табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға микрокредит беруге
тыйым салынады.
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Бақылау-қадағалау шаралары ретінде микроқаржылық қызметті жүзеге
асыратын ұйымдарды реттеудің сараланған жүйесін енгізу көзделген, бұл
қызметтің нақты түріне тән тәуекелдерге байланысты әртүрлі талаптарды
болжайды.
Реттеуші талаптар ретінде микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын
ұйымдардың жарғылық және меншікті капиталының ең аз мөлшеріне
қойылатын талаптар және «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын сақтау артады.
Сонымен қатар микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар
Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес
бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті қалыптастыруды
жүзеге асыруға, сондай-ақ бекітілген күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде
микрокредиттер беру жөніндегі қызметтердің бекітілгені туралы уәкілетті
органға хабарлауға міндетті болады.
Белгіленген шаралар кредиттеу нарығының айқындылығын арттыруға,
әртүрлі сегменттерді реттеудегі орын алып отырған теңгерімсіздіктерді жоюға
және, ең бастысы, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған
пруденциялық нормативтерді есептеу әдістемесіне қойылатын жаңа талаптар
қабылданды. Мәселен, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап микроқаржы ұйымдары,
ломбардтар мен кредиттік серіктестіктер үшін ең төменгі жарғылық және
меншікті капиталдың болуына қойылатын талаптар 2022 жылға дейін оларды
кезең-кезеңімен ұлғайта отырып енгізіледі. Бұдан басқа, кредиттік
серіктестіктер мен ломбардтарға қатысты микроқаржы ұйымдарымен ұқсас
левередж коэффициентін сақтау бойынша талап енгізілді.
2019 жылы заңнамаға «Микроқаржылық қызмет туралы» Заңның
талаптары орындалмаған жағдайда микроқаржы және микрокредиттік
ұйымдарды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру не тарату туралы сотқа талап-арыз
беру бойынша Ұлттық Банкке құзырет беру бөлігінде өзгерістер енгізілді.
2019 жылдың қорытындысы бойынша тәуекел дәрежесін бағалау
негізінде 30 микроқаржы ұйымының қызметіне кешенді тексеру жүзеге
асырылды, бұл жұмыс істеп тұрған микроқаржы ұйымдарының жалпы санының
15%-ын құрайды.
Сақтандыру нарығының қатысушылары. Реттеу
2019 жылы қабылданған заңнамадағы өзгерістер халық пен бизнес үшін
сақтандыру қызметтерінің қолжетімділігін, сапасын арттыруға және құнын
төмендетуге, тиімді реттеуші ортаны құруға, сақтандыру қызметтерін
тұтынушылардың құқықтарын қорғауға, атап айтқанда мыналарға бағытталған:
онлайн-сақтандыруды қолданысқа енгізу және сақтандыру ұйымдарының
интернет-ресурстарында сақтандыру шарттарын қашықтан жасауға мүмкіндік
беретін электрондық нысандағы сақтандыру полисінің заңдылығын бекіту;
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сақтандыру резервтерінің жалпы сомасын өтеу үшін сапасы және
өтімділігі бойынша активтердің жіктелуін ескере отырып, активтердің жетіспеу
факторын Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін тәуекелдерді
басқару және ішкі бақылау жүйесінің ішкі құжаттарына қойылатын талаптарға
көшіру;
өмірді сақтандыру саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына өтімділігі жоғары активтердің
жеткіліктілік нормативінің төмендеу факторының таралуын болдырмау және
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының инвестициялық мүмкіндіктерінің
кеңеюіне, сондай-ақ ағымдағы шоттардағы ақшаны өтімділігі жоғары
активтердің есебіне енгізуге байланысты факторды айқындау үшін өтімділігі
жоғары активтердің жеткіліктілік нормативінің талап етілген деңгейін ұлғайту;
өмірді сақтандыру саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін қысқа мерзімді уақыт
аралықтарына сақтандыру резервтерін өтеу үшін өтімділігі жоғары активтердің
жетіспеушілігі бойынша жаңа факторды қосу;
қайта сақтандырушының алғашқы 6 ай ішінде қайта сақтандыруға
(акцептіге) тәуекелдерді қабылдағаны туралы жазбаша нысанда растауын алмау
құқығын алып тастау;
сақтандыру резервтерін есептеу бойынша актуарийдің негіздемесіне
қойылатын талаптарды арттыру;
қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым
оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша қайта сақтанушының және
Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушының сақтандыру
резервтерін есептеу кезінде өлшемдер теңдігі жөніндегі талаптарды белгілеу;
сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдарының
инвестициялық
мүмкіндіктерін кеңейту және қолданыстағы заңнамамен сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдарының «Астана» халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасында сатылатын бағалы қағаздарды
сатып алу мүмкіндігі бөлігінде көзделген кедергілерді жою мақсатында бағалы
қағаздардың тізімін кеңейту, салымдар сомасын, негізгі қаражат сомасын
(өтімділігі жоғары активтердің 5%-нан аспайтын) және 100% мөлшерінде
өтімділігі жоғары активтер ретінде танылған кері репо операцияларын есепке
алу үшін банктердің шекті рейтингін төмендету;
үлестес банктердегі салымдардағы ақша сомасын және үлестес заңды
тұлғалардың бағалы қағаздарын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
сапасы және өтімділігі бойынша активтер және сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының өтімділігі жоғары активтерінің мөлшеріне енгізу, бұл ретте
кредиттік тәуекел активтерді әртараптандыру нормативтерімен реттеледі;
делдалдық қызмет түріне байланысты (тікелей сақтандыру және қайта
сақтандыру бойынша) сақтандыру брокерінің меншікті капиталының ең аз
мөлшері бойынша талапты қолданысқа енгізу;
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Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығына қатысушыларды
тәуекелге бағдарланған қадағалауды енгізу арқылы сақтандыру нарығында
сақтандыру нарығының қатысушыларын бақылау мен қадағалауды күшейту.
Тәуекелге бағдарланған қадағалаудың негізгі міндеті – сақтандыру нарығына
қатысушылардың қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету және олардың
қызметінде тәуекелдердің ұлғаюына жол бермеуге ертерек араласу, уақтылы
қадағалау әрекеттерін қабылдау мақсатында сақтандыру нарығына
қатысушылардың қызметінде тәуекелдер мен кемшіліктерді анықтау және жою.
Тәуекелге бағдарланған қадағалау сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
қызметінің мөлшерін, маңыздылығын, сипатын, ауқымын және күрделілігін
есепке алуды, қаржы нарығындағы маңыздылығына сәйкес олардың
санатталуын, бақылау мен қадағалаудың жиілігін, тереңдігін және
қарқындылығын айқындауды болжайтын үйлесімділік қағидатын ескереді.
Лицензиялау
2019 жылы лицензиялық-рұқсат ету қызметі шеңберінде Ұлттық Банк
69 өтініш/өтінішхат қарады, оның ішінде 64 қызмет көрсету туралы оң шешім
қабылдады, оның ішінде:
6 жеке тұлғаға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі
қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім берілді;
2 заңды тұлғаға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру
холдингі мәртебесін иеленуге келісім берілді;
2 заңды тұлғаға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес
ұйымын құруға рұқсат берілді;
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға 2 рұқсат берілді;
актуарлық қызметті жүзеге асыруға 1 лицензия берілді;
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына
2 алғашқы лицензия берілді;
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға 7 лицензия,
оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына
берілген лицензияны ерікті қайтаруға байланысты – 2, ұйымның атауының
өзгеруіне байланысты – 3, сақтандыру сыныптарын алып тастауға байланысты
– 2; және сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыруға 17 лицензия, оның
ішінде брокерлік қызмет түрлерін алып тастауға/енгізуге байланысты – 14,
орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты – 2, сақтандыру брокерінің атауының
өзгеруіне байланысты – 1 лицензия қайта ресімделді;
сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша 25 лицензия берілді.
Сақтандыру
(қайта
сақтандыру)
ұйымдарының,
сақтандыру
холдингтерінің, сақтандыру брокерлерінің және «Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры» АҚ басшы қызметкерлері лауазымына кандидаттарды
келісу туралы 123 өтінішхатты қарау қорытындысы бойынша 100 кандидат
келісілді.
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Қадағалау қызметі
2019 жылы сақтандыру нарығына қатысушылардың қызметіндегі
тәуекелдерді бағалау негізінде 6 тексеру (2018 жылдан өткен 1 тексеру), оның
ішінде сақтандыру ұйымдарының қызметіне 4 тексеру, сақтандыру
брокерлерінің қызметіне 1 тексеру және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік
беру қоры» АҚ-қа 1 тексеру жүргізілді. Тексерулер барысында қамтылған
негізгі мәселелер міндетті және ерікті сақтандыру шарттарын жасасу және
олардың талаптарын орындау тәртібі, пруденциялық нормативтер есебінің
дұрыстығы, сақтандыру агенттерінің қызметі, қайта сақтандыру қызметі,
тәуекел-менеджмент жүйесінің тиімділігін бағалау, инвестициялық қызмет,
сақтандыру резервтері есебінің дұрыстығы, бухгалтерлік есептің дәйектілігі
мен сенімділігі болып табылды.
Қашықтан қадағалау шеңберінде сақтандыру ұйымдарының, сақтандыру
брокерлерінің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-тың
қаржылық жай-күйіне, сақтандыру ұйымдары активтерінің қозғалысына және
міндеттемелеріне талдау жүргізілді, тәуекелге бағдарланған қадағалауға назар
аудару деңгейін белгілеу үшін сақтандыру ұйымдарының тәуекелдеріне
сапалық және сандық бағалау жүргізілді, пруденциялық нормативтер
есептерінің заңнама талаптарына сәйкестігіне, ерте ден қою шаралары
шеңберінде сақтандыру ұйымдарының және сақтандыру топтарының
қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторлардың болуына,
қаржылық және реттеуіш есептіліктегі есепке алудың дұрыстығына,
қалыптастырған резервтердің, актуарлық қорытындылардың барабарлығына
және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ қызметінің
инвестициялық және операциялық тәуекелдерге ұшырағыштығына тексеру
жүргізілді. Бұдан басқа, сақтандыру тобы, сақтандыру ұйымдары, сақтандыру
брокерлері және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ ұсынған ісшаралар, оның ішінде инспекторлық тексерулердің нәтижелері бойынша
бұзушылықтарды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларына бақылау жасалды.
Қадағалап ден қою шеңберінде 2019 жылы сақтандыру нарығына
қатысушыларға, атап айтқанда, мыналарға қатысты 72 қадағалап ден қою
шарасы қолданылды:
сақтандыру ұйымдарына – 11 жазбаша ұйғарым, 1 жазбаша ескерту
шығарылды, 1 жазбаша келісім жасалды, 49 қадағалап ден қоюдың ұсынымдық
шарасы, оның ішінде 1 ірі сақтандыру ұйымына;
сақтандыру брокерлеріне – 1 жазбаша ұйғарым шығарылды (2018 жылғы
тексеру қорытындысы бойынша), 4 қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шарасы;
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-қа – 1 жазбаша
ұйғарым шығарылды, 4 қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шарасы
қолданылды.
2019 жылы 141 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалды,
олар бойынша сақтандыру нарығының субъектілеріне салынған әкімшілік
айыппұлдардың жалпы мөлшері 28,3 млн теңге болды.
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Қадағалап ден қою шеңберінде 2019 жылы қадағалау іс-шараларын
жүзеге асыру қорытындысы бойынша сақтандыру нарығына қатысушыларға
жалпы сақтандыру саласы бойынша 2 сақтандыру ұйымына сақтандыру (қайта
сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензиялардың
қолданылуын мәжбүрлеп тоқтату бойынша және лицензияны ерікті қайтаруына
байланысты жалпы сақтандыру саласы бойынша 1 сақтандыру ұйымының
лицензиясының қолданылуын тоқтату бойынша шаралар қолданылды.
2019 жылы лицензияларын ерікті қайтаруына байланысты 2 сақтандыру
брокерінің лицензиясының қолданылуы тоқтатылды.
2019 жылы 13 сақтандыру ұйымында Ұлттық Банктің өкілдері
тағайындалды, олар сақтандыру резервтерінің барабар қалыптастырылуын,
пруденциялық нормативтер мен сақтандыру дебиторлық берешегі есебінің
дұрыстығын және қызметтің басқа да аспектілерін тексерді.
Бағалы қағаздар нарығының субъектілері. Реттеу
2019 жылы қабылданған заңнамадағы өзгерістер бағалы қағаздар
нарығын одан әрі дамытуға және ырықтандыруға бағытталды және мыналарды
көздейді:
маржиналдық мәмілелер шеңберінде сатып алуға рұқсат берілген қаржы
құралдарының тізбесін кеңейту, оның ішінде шетел валютасымен мәмілелер
жасау құқығын беру;
қолма-қол жасалмайтын шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру құқығын беру есебінен валюталық нарықта брокердің және
(немесе) дилердің өкілеттіктерін кеңейту;
қайталама нарықта акционерлік қоғамның 30% немесе одан көп дауыс
беретін акцияларын сатып алуға қатысты белгіленген рәсімдерді ырықтандыру;
бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу процесін оңтайландыру және
мемлекеттік емес бағалы қағаздар (акциялар, облигациялар) шығарылымын
мемлекеттік тіркеу бойынша және уәкілетті органның акцияларды орналастыру
қорытындылары туралы есепті бекіту бойынша мемлекеттік қызметтер
көрсетудің электрондық форматына өту;
акционерлік қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу үшін уәкілетті органға ұсынатын құжаттар тізбесінен акционерлік
қоғамның ұйымдастырылмаған нарықтан акциялар сатып алу кезінде олардың
құнын айқындау әдістемесін алып тастау.
Қор нарығын дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру шеңберінде
пруденциялық реттеуді жетілдіру бойынша шаралар әзірленді, өтімді активтер
құрамындағы қаржы құралдарының тізбесін ұлғайту есебінен бағалы қағаздар
нарығы
субъектілерінің
инвестициялық
мүмкіндіктері
кеңейтілді.
Инвестициялық мүмкіндіктерді арттыру мақсатында сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдарының және бағалы қағаздар нарығына кәсіби
қатысушылардың өтімді (өтімділігі жоғары) активтерінің есебіне кіретін, оның
ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығы биржасының листингіндегі
бағалы қағаздарды енгізу есебінен қаржы құралдарының бірыңғай кеңейтілген
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тізбесі, сондай-ақ бағалы қағаздардың кредиттік рейтингіне және (немесе)
листингі санатына байланысты олардың ескерілетін көлемінің мөлшері
белгіленді.
Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың тәуекелдерін басқару
жүйелеріне қойылатын талаптар оңтайландырылды:
брокердің және (немесе) дилердің тәуекелдерді және клиенттік
тапсырысты орындауға қажетті ақшаны және (немесе) бағалы қағаздарды
толық алдын-ала сақтап қойған жағдайда бір клиентке келетін тәуекелді өтеу
коэффициентінің мәндерін есептеу жөніндегі талаптар алып тасталды;
тәуекелдерді өтеу коэффициентінің мәндерін есептеу тәртібі нақтыланды
(репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың қосарлы
шегеруін алып тастау);
алгоритмдік трейдингті жүзеге асыру тәртібі айқындалды (белгіленді);
стресс-тестингті есептеу және стресс-тестинг нәтижелерін ресімдеу
тәртібі айқындалды (дербес ішкі құжаттарда);
бөлімшелердің, филиалдардың және өкілдіктердің ішкі аудит қызметінің
тексеру жүргізу кезеңділігі оңтайландырылды (дербес бекітілген тексеру
жоспарына сәйкес);
құжаттаманың мазмұны және оны сақтау нысандары айқындалды.
Лицензиялау
2019 жылы бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға, оның
ішінде 2 – инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға, 1 –
бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға
берілген 3 лицензияның ерікті қайтарылуы жүзеге асырылды. Осы лицензиялар
ерікті түрде қайта ұйымдастырылуға және Қазақстан Республикасының
заңнамалық актісіне өзгерістер енгізілуге байланысты қайтарылды.
2019 жылы Ұлттық Банк лицензиялық және рұқсат беру қызметі
шеңберінде мемлекеттік қызметті алуға 12 өтініш/өтінішхат қарады, оның
ішінде 10 мемлекеттік көрсетілетін қызмет бойынша оң шешім қабылданды,
оның ішінде:
инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін
иеленуге 2 келісім (1 – заңды тұлғаға, 1 – жеке тұлғаға) берілді;
бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 5 лицензия қайта
ресімделді (2-уі атауының және мекенжайының, 2-уі мекенжайының, 1-уі
атауының өзгеруіне байланысты) және қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда, шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыруға 1 лицензия қайта ресімделді
(атауының және мекенжайының өзгеруіне байланысты);
қолма-қол
шетел
валютасымен
айырбастау
операцияларын
ұйымдастыруды қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыруға 1 лицензия берілді;
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сақтандыру ұйымына ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз
инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға 1 лицензия
берілді.
Бағалы
қағаздар
нарығына
кәсіби
қатысушылардың
басшы
қызметкерлерінің лауазымына кандидаттарды келісу туралы 64 өтінішхатты
қарау қорытындысы бойынша 61 кандидат келісілді.
Қадағалау қызметі
2019 жылы бағалы қағаздар нарығы субъектілері қызметінің тәуекелдері
дәрежесін бағалау негізінде бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларға,
оның ішінде қызметті инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметпен
қоса атқаратын 3 брокер-дилерге, 1 брокер-дилерге және 1 инфрақұрылымдық
ұйымға 5 инспекциялық тексеру жүргізілді.
Тексерулердің негізгі нысаны бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби
қызметті жүзеге асыру тәртібін реттейтін заңнаманың, бухгалтерлік есеп және
қаржылық есептілік туралы, қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын сақтау болып табылды.
2019 жылы жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша бағалы
қағаздар нарығы субъектілеріне қатысты шамамен 5 қадағалап ден қою шарасы
қолданылды, әкімшілік құқық бұзушылық туралы 84 хаттама жасалды,
77 әкімшілік хаттама соттардың қарауына жіберілді. Осы хаттамалар бойынша
бағалы қағаздар нарығы субъектілеріне салынған, оның ішінде судьялар салған
әкімшілік айыппұлдардың жалпы мөлшері 2019 жылы 27,4 млн теңгені құрады.
Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін қашықтан
қадағалау және мониторингтеу шеңберінде 2019 жылы 21 қадағалап ден қою
шарасы қолданылды, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы
6 хаттама жасалды, солардың негізінде жалпы сомасы 1,8 млн теңгеге айыппұл
салынды.
2019 жылы ерте ден қою шаралары шеңберінде бағалы қағаздар
нарығына кәсіби қатысушылардың қаржылық орнықтылығын арттыру
бойынша 6 іс-шара жоспары қаралды, оның ішінде 5 жоспар мақұлданды.
Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларға қатысты қадағалап ден
қою шараларын және өзге де ықпал ету шараларын қолдануға әкелген негізгі
бұзушылықтар уәкілетті органға толық емес және (немесе) дәйексіз есептілікті
ұсыну, пруденциялық нормативті есептеу, сондай-ақ бухгалтерлік есепті
жүргізу тәртібін бұзу фактілері болып табылды.
Бағалы қағаздар эмитенттерінің мониторингі шеңберінде 2019 жылы
эмитенттердің ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернетресурсында жариялау арқылы ашуын бақылау бойынша жұмыс жүргізілді.
Сонымен қатар облигацияларды ұстаушылар өкілінің есебінде
облигациялар ұстаушылардың құқықтарын бұзуға әкеп соғуы мүмкін
ақпараттың бар болуы тұрғысынан облигациялар ұстаушылар өкілдерінің
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есептілігіне талдау жүргізілді. Облигациялар ұстаушылар өкілдерінің
18 эмитенті бойынша 20 есебіне талдау жасалды.
2019 жылы бағалы қағаздар эмитенттеріне мониторинг жүргізу
нәтижелері бойынша Ұлттық Банк 198 шектеулі ықпал ету шарасын қолданды,
әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 33 хаттама жасады, 2,8 млн теңге
сомаға әкімшілік айыппұл салды.
Бағалы қағаздар эмитенттеріне қатысты шектеулі ықпал ету шаралары
мен санкцияларды қолдануға әкеп соққан негізгі бұзушылықтар эмитенттердің
инвесторлар алдында ақпаратты жариялау тәртібі мен мерзімдерін бұзу, бағалы
қағаздарды орналастыру тәртібін және талаптарын бұзу, эмитенттердің
шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы оларға жүктелген
міндеттемелерді орындамауы болып табылды.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өтініші негізінде
облигацияларды орналастыру нәтижесінде тартылған қаражатты мақсатты
пайдалану, эмитент проспектіге енгізген мәліметтердің дәйектілігі, эмитент
мемлекеттік органдарға және бағалы қағаздарды ұстаушыларға ұсынуы
міндетті ақпараттың толықтығы мен дәйектілігі тұрғысынан дефолтқа жол
берген эмитенттерге 16 тексеру жүргізілді. Тексеру нәтижелері сотқа дейінгі
тергеу органдарына жеткізілді.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесі. Қадағалау қызметі
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін қашықтан қадағалау
шеңберінде 2019 жылы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының
сақталуын тексеру, сондай-ақ Ұлттық Банкке мәліметтерді толық және уақтылы
ұсынылуын бақылау, ішкі құжаттардың зейнетақымен қамсыздандыру туралы
заңнаманың талаптарына сәйкестігін бақылау, атқарушы органының, басқару
органының
құрамына
және
басшы
қызметкерлердің
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан мониторинг жүргізілді.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін бақылау мен
қадағалау саласындағы басым бағыттар тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау
жүйесін күшейту болып табылады.
2019 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне
қашықтан қадағалау нәтижелері бойынша шектеулі ықпал ету шаралары мен
санкциялар қолданылған жоқ.
2019 жылы Ұлттық Банк Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
7 басшы қызметкерін басшы қызметке тағайындауға (сайлауға) келісім берді.
Келісім беруден бас тартылған жоқ.
4.4.3. Қаржы нарығының субъектілерін тарату
2019 жылдың соңындағы жағдай бойынша 6 банк және 2 сақтандыру
ұйымы тарату процесінде болды.
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2019 жылы «Kompetenz» сақтандыру компаниясы» АҚ-ты тарату
процесінде уақытша әкімшілік тағайындалды, оған барлық басқару органының
өкілеттіктері берілді; «Наурыз Банк Қазақстан» АҚ-ты тарату тіркелді; «Premier
Сақтандыру» АҚ-ты мәжбүрлеп тарату процесі аяқталды, тарату есебі және
тарату балансы келісілді; «Сәлем» сақтандыру компаниясы» АҚ
кредиторларымен есеп айырысу жүргізу және істерін аяқтау мақсатында тарату
комиссиясы тағайындалды.
2019 жылы таратылатын сақтандыру ұйымының уақытша әкімшілігі мен
тарату комиссиясының қызметін бақылау бойынша мынадай іс-шаралар
жүргізілді:
«Premier Сақтандыру» АҚ мәжбүрлеп таратуды тіркеу бойынша
жұмыстардың жүргізілуін, оның таратылуы, сондай-ақ заңды тұлғалар
тізілімінен алып тастау туралы жазбаны кейін Бизнес сәйкестендіру
нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізе отырып бақылау;
«Kompetenz» сақтандыру компаниясы» АҚ уақытша әкімшілігінің және
«Сәлем» сақтандыру компаниясы» АҚ тарату комиссиясының қызметін
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын олардың қызметі
барысында сақтауын бақылау, оның ішінде істелген жұмысы туралы есептерді,
аралық тарату балансын, кредиторлар талаптарының тізілімін, тарату
шығыстарының сметасын және уақытша әкімшіліктің және тарату
комиссиясының қызметі туралы өзге де ақпаратты қарау/бекіту/ келісу.
Таратылатын қаржы ұйымдарының кредиторларымен есеп айырысуға
қатысты ақпарат 4.4.3.1-кестеде ұсынылған.
4.4.3.1-кесте
№

Таратылатын
қаржы ұйымдары

Банк секторы
1.
«ВалютТранзит
Банкі» АҚ

2.

«Қазинвестбанк» АҚ

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
кредиторларға төлемдер пайызы
56,23% – үшінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-тың кепілдік берілген
депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтеу
сомасы бойынша талаптары
100% – екінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (еңбек шарты бойынша жұмыс
істеген тұлғаларға еңбегіне ақы және өтемақы
төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорына әлеуметтік аударымдар бойынша
берешектер, жалақыдан ұсталған алименттер
мен міндетті зейнетақы жарналары төлемі,
сондай-ақ
авторлық
шарттар
бойынша
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3.

«Delta Bank» АҚ

сыйақылар бойынша талаптары);
100% – үшінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-тың кепілдік берілген
депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтеу
сомасы бойынша талаптары);
100% – бесінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (тек қайырымдылық қызметімен
айналысатын
коммерциялық
емес
ұйымдардың, Ұлы Отан соғысы ардагерлері
және
оларға
теңестірілген
адамдар
ұйымдарының,
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің ерікті қоғамының, Қазақ
зағиптар қоғамының, Қазақ саңыраулар
қоғамының және осы заңды тұлғалардың
меншігі болып табылатын және олардың
қаражаты
есебінен құрылған өндірістік
ұйымдардың,
басқа
да
мүгедектер
ұйымдарының банктік шоттардағы және
депозитте
орналастырылған
қаражаттары
бойынша талаптары);
100% – жетінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (салық, алым және бюджетке
міндетті басқа төлемдер бойынша, сондай-ақ
республика бюджетінен берілген кредиттерді
қайтару бойынша берешек);
3,19% – сегізінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(Қазақстан
Республикасының
заңнамалық
актілеріне
сәйкес
басқа
кредиторлардың талаптары)
100% – бірінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(тиісті мерзімдік төлемдерді
капиталдандыру арқылы өміріне немесе
денсаулығына
зиян
келтіргені
үшін
таратылатын банк жауапкершілік атқаратын
жеке тұлғалардың талаптары);
100% – екінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (еңбек шарты бойынша жұмыс
істеген тұлғаларға еңбегіне ақы және өтемақы
төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорына
әлеуметтік аударымдар бойынша
берешектер, жалақыдан ұсталған алименттер
мен міндетті зейнетақы жарналары төлемі,
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4.

«Qazaq Banki» АҚ

5.

«Астана Банкі» АҚ

6.

«Эксимбанк
Қазақстан» АҚ

сондай-ақ
авторлық
шарттар
бойынша
сыйақылар бойынша талаптары);
100% – үшінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-тың кепілдік берілген
депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтеу
сомасы бойынша талаптары);
7,26% – алтыншы кезектегі кредиторлардың
талаптары (мәжбүрлеп таратылатын банктің
мүлік
кепілімен
қамтамасыз
етілген
міндеттемелері бойынша заңды тұлғалардың
талаптары)
6,24% – екінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-тың кепілдік берілген
депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтеу
сомасы бойынша талаптары)
100% – бірінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (еңбек шарты бойынша жұмыс
істеген тұлғаларға еңбегіне ақы және өтемақы
төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорына
әлеуметтік аударымдар бойынша
берешектер, жалақыдан ұсталған алименттер
мен міндетті зейнетақы жарналары төлемі,
сондай-ақ
авторлық
шарттар
бойынша
сыйақылар бойынша талаптары);
12,05% – екінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-тың кепілдік берілген
депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтеу
сомасы бойынша талаптары)
100% – бірінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (еңбек шарты бойынша жұмыс
істеген тұлғаларға еңбегіне ақы және өтемақы
төлеу, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорына
әлеуметтік аударымдар бойынша
берешектер, жалақыдан ұсталған алименттер
мен міндетті зейнетақы жарналары төлемі,
сондай-ақ
авторлық
шарттар
бойынша
сыйақылар бойынша талаптары);
100% – екінші кезектегі кредиторлардың
талаптары
(«Қазақстанның
депозиттерге
кепілдік беру қоры» АҚ-тың кепілдік берілген

92
депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтеу
сомасы бойынша талаптары);
100% – төртінші кезектегі кредиторлардың
талаптары (мәжбүрлеп таратылатын банкпен
ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар
болып табылмайтын жеке
тұлғалардың
депозиттері,
оның
ішінде
мәжбүрлеп
таратылатын ислам банкінде орналастырылған
талап ету бойынша пайызсыз депозиттер және
ақша аударымдары бойынша талаптар, сондайақ зейнетақы активтері есебінен жүзеге
асырылған депозиттер, өмірді сақтандыру
саласы бойынша тартылған қаражат есебінен
жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының
депозиттері бойынша талаптар);
2,2% – алтыншы кезектегі кредиторлардың
талаптары (мәжбүрлеп таратылатын банкпен
ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар
болып табылмайтын заңды тұлғалардың
депозиттері бойынша талаптар)
Сақтандыру секторы
1
«Сәлем» сақтандыру
компаниясы» АҚ

2

«Kompetenz»
сақтандыру
компаниясы» АҚ

2019 жылғы 1 қазанда аралық тарату балансы
және кредиторлар талаптарының тізілімі
бекітілді.
Тарату
массасы
жеткіліксіз
болғандықтан кредиторлармен есеп айырысу
жүргізілген жоқ
Уақытша әкімшіліктің басқаруы

4.5. Ақпараттық қауіпсіздік
Қаржы секторын киберқауіпсіздік бөлігінде реттеу және қадағалау
бойынша міндеттер шеңберінде 2019 жылы қаржы секторы киберқауіпсіздігінің
2018-2022 жылдарға арналған стратегиясын іске асыру жоспары бекітілді.
Банктерде
ақпараттық
қауіпсіздік
тәуекелдерін
басқару
жүйесін
қалыптастыруға және электрондық тәсілмен микрокредиттер берген кезде
ақпараттық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған нормативтік құқықтық актілер
бекітілді.
Шабуылдар мен ақпараттық қауіпсіздікке төнген қауіптер туралы жедел
ақпарат алмасу мақсатында Ұлттық Банк банктермен оқыс оқиғаларға ден қою
бойынша жұмыстар жүргізді: 11 ақпараттық таралым және ақпараттық
қауіпсіздікке төнген қауіптер туралы 117 ескерту дайындап жіберді.
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2019 жылы қаржы нарығының 8 субъектісіне тексеру жүргізілді.
ақпараттық
қауіпсіздік бойынша талаптар мен заңнаманың сақталуы
тұрғысынан бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің бағдарламалықтехникалық құралдарының сәйкес келу мәселесі бойынша 3 қорытынды
дайындалды.
Қазақстан Республикасының Қаржылық тұрақтылығы және қаржы
нарығын дамыту жөніндегі кеңес шеңберінде Интернет желісінде заңға қайшы
ресурстарды бұғаттау бойынша Ұлттық Банктің өкілеттіктері туралы мәселе
қаралды. Интернет желісінде заңға қайшы ресурстарға кіруді, оның ішінде онда
орналастырылған ақпаратқа қол жеткізуді тоқтата тұру бойынша өкілеттікті
заңмен бекіту мақұлданды.
4.6. Төлем жүйелері
4.6.1. Төлем жүйелері
Төлем жүйелері тізіліміне 17 жүйе енгізілген, олардың ішінде Банкаралық
ақша аудару жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі Ұлттық Банктің төлем
жүйелері болып табылады. Ұлттық Банктің төлем жүйелері Қазақстан
Республикасының аумағында ұлттық валютамен төлемдер жүргізуге
бағытталған және елдегі қолма-қол ақшасыз төлемдердің жалпы көлемінің
97,4%-ын өңдейді. Нарықта жеке төлем жүйелері жұмыс істейді, олар төлем
карточкаларының жүйелерін ақша аудару жүйелерін ұсынады.
Төлем жүйелері жұмысының үзіліссіздік деңгейі, жүйелердің өнімділігі,
осы жүйелер өңдейтін төлемдердің көлемі олардың жұмысының тиімділік
көрсеткіштері болып табылады.
Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің жұмыс істеу қабілеттілігінің
коэффициенттері олардың үзіліссіз жұмысының жоғары деңгейін растайды
және 2019 жылы Банкаралық ақша аудару жүйесі бойынша орташа алғанда
99,99%-ды, Банкаралық клиринг жүйесі бойынша 99,99%-ды құрады.
Ұлттық Банктің төлем жүйелері арқылы 2019 жылы жүргізілген төлемдер
көлемі 762,1 трлн теңге сомаға 41,6 млн транзакцияны құрады (4.6.1.1-сурет).
2019 жылы төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 3,1%-ға немесе 1,3 млн
транзакцияға азайды, төлемдер сомасы 8,7%-ға немесе 72,5 трлн теңгеге
төмендеді, бұл Ұлттық Банктің және банктік емес ұйымдардың төлемдер
көлемінің тиісінше 48%-ға және 88%-ға төмендеуіне байланысты. Орташа
алғанда күніне төлем жүйелері арқылы 3,1 трлн теңге сомаға 169,3 мың
транзакция жүргізілді.
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4.6.1.1-сурет
Ұлттық Банктің төлем жүйелеріндегі
төлемдер ағынының серпіні
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2019 жылдың соңында қаржы нарығының барлық инфрақұрылымдық
субъектілерін қоса алғанда, 39 қаржы ұйымы Банкаралық ақша аудару жүйесіне
қатысушылар болып табылды. 2019 жылы жүйе арқылы 755,0 трлн теңге сомаға
14,5 млн төлем жүргізілді. 2018 жылмен салыстырғанда төлемдер көлемі 8,8%ға немесе 73,2 трлн теңгеге, электрондық төлем хабарлары жүйесі арқылы
өңделгендер саны 13,4%-ға немесе 2,3 млн транзакцияға азайды.
Банкаралық ақша аудару жүйесінде 2019 жылы бір төлемнің орташа
сомасы 52,0 млн теңге болды және 2018 жылмен салыстырғанда 5,0%-ға немесе
2,6 млн теңгеге ұлғайды. Банкаралық ақша аудару жүйесінде төлемдердің саны
бойынша ең көп үлес 3 млн теңгеге дейінгі сомадағы төлемдерге (83,8%),
көлемі бойынша төлемдердің негізгі сомасы 1 млрд теңгеден асатын
төлемдерге (үлесі 87,7%) тиесілі болды.
Негізінен жүйе арқылы Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен
операциялар (төлемдердің жалпы көлемінің 53,3%-ы), қысқа мерзімді
салымдармен банкаралық операциялар (29,6%) бойынша және шетел
валютасымен және бағалы металдармен операциялар (6,5%) бойынша төлемдер
жүргізілді. 2019 жылы тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін жасалған
төлемдердің көлемі жүйеде өңделген төлемдердің жалпы көлемінің 5,1%-ын
құрады.
2019 жылдың соңында 27 қаржы ұйымы Банкаралық клиринг жүйесіне
қатысушылар болды. 2019 жылы жүйе арқылы 7,1 трлн теңге сомаға 27,1 млн
электрондық төлем хабары өңделді. 2018 жылмен салыстырғанда клиринг
жүйесіндегі төлем хабарларының саны 3,5%-ға немесе 920,2 млн құжатқа
ұлғайды, төлемдер сомасы 10,2%-ға немесе 660,1млрд теңгеге өсті.
2019 жылы Банкаралық клиринг жүйесінде бір төлемнің орташа сомасы
2018 жылмен салыстырғанда 6,1%-ға немесе 16,0 мың теңгеге ұлғайып, 262,1 мың
теңгені құрады. Банкаралық клиринг жүйесіндегі транзакциялардың саны
бойынша ең көп үлес 500 мың теңгеге дейінгі төлемдерге (90,5%), төлемдер
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сомасы бойынша негізгі үлес 1 млн теңгеден астам сомадағы электрондық
төлем хабарларына (82,0%) тиесілі болды.
Клиринг жүйесіндегі төлемдердің негізгі көлемі шаруашылық жүргізуші
субъектілердің тауарлар мен материалдық емес активтер (жүйедегі төлемдердің
жалпы көлеміндегі үлесі 27,8% болды), көрсетілген қызметтер (26,1%),
бюджетке төленетін төлемдер және бюджеттен төленетін төлемдер (15,8%)
үшін есеп айырысулары бойынша төлемдеріне тиесілі болды.
Халықаралық ақша аудару жүйелері
Мерзімді аударымдар қызметтері Қазақстан халқына ақша аудару
жүйелері арқылы қолжетімді. 2019 жылы 701,7 млрд теңге сомаға 2,9 млн
транзакция жүргізілді (жіберілді), 2018 жылмен салыстырғанда аудару көлемі
4,0%-ға өсті.
Негізінен халықаралық ақша аударымдары жүйелерін ел халқы Қазақстан
Республикасының шегінен тыс ақша аудару үшін пайдаланады. 2019 жылы
шетелге жіберілген ақша аударымдарының үлесі халықаралық ақша аудару
жүйелері арқылы жіберілген ақша аударымдарының жалпы санының 93,4%-ын
құрады. Бұл ретте Қазақстаннан халықаралық ақша аудару жүйелері бойынша
жіберілген аударымдар елімізге шетелден келетін түсімдерден едәуір асады:
шетелге жіберілген ақша аударымдарының көлемі 655,2 млрд теңгені, ал
шетелден алынған ақша аударымдарының көлемі 344,6 млрд теңгені құрады.
Елден жіберілген бір аударымның орташа сомасы 249,1 мың теңге, елге
алынған аударым сомасы 208,6 мың теңге болды.
Қазақстан бойынша халықаралық ақша аударымдары жүйелерін
пайдалана отырып 46,5 млрд теңге сомаға (бір аударымның орташа сомасы –
170,2 мың теңге) аударымдар жіберілді. 2018 жылмен салыстырғанда Қазақстан
бойынша аударымдардың көлемі 37,4%-ға өсті (4.6.1.2-сурет).
4.6.1.2-сурет
Ақша аудару жүйесі арқылы жіберілген
ақша аударымдары көлемінің өзгеру серпіні
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4.6.2. Көрсетілетін төлем қызметтерінің нарығы
Көрсетілетін төлем қызметтерін банктер, банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар және банктік емес төлем
ұйымдары ұсынады.
2019 жылдың соңында айналыста 32,0 млн төлем карточкасы болды
(өткен жылмен салыстырғанда 37%-ға өсті), олардың ішінде дебеттік
карточкалар – 25,5 млн бірлік, кредиттік карточкалар – 5,3 млн бірлік, кредиттік
лимиті бар дебеттік карточкалар – 0,7 млн бірлік, алдын ала ақысы төленген
карточкалар – 0,5 млн бірлік болды. Қазақстанда 22 банк және «Қазпочта» АҚ
төлем карточкаларының эмитенттері болып табылады, бұл ретте айналыстағы
карточкалардың 84,3%-ы – халықаралық төлем жүйелерінің: Visa International,
Mastercard, American Express International, UnionPay International, Diners Club
International карточкалары (4.6.2.1-сурет).
4.6.2.1-сурет
Халықаралық төлем жүйелерінің төлем карточкаларының айналыстағы
карточкалардың жалпы көлеміндегі үлесі
2018 жыл

7%

2019 жыл

Visa International

30%
63%

16%
50%

MasterCard
Worldwide
өзге

Visa International

4%

30%

MasterCard
Worldwide
Kaspi.kz
карточкалары
өзге

Төлем карточкалары санының ұлғаюына байланысты банктік құрылғылар
желісін пайдалана отырып төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізу үшін
олардың кеңеюі байқалды. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан
Республикасының аумағында жұмыс істейтін банкоматтардың саны 11,3 мың
бірлікті құрады, олардың 40,4%-ы Cash-in функциясын қолдайды; 96,4 мың
сауда кәсіпорны ақы төлеуге төлем карточкаларын (2018 жылмен
салыстырғанда 16,8%-ға өсу) 134,5 мың сауда нүктесінде (22,1%-ға өсу)
қабылдады, 161,7 мың POS-терминал орнатылды (4.6.2.2-сурет).
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4.6.2.2-сурет
Кәсіпкерлердегі POS-терминалдар
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Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып,
2019 жылы 30,4 трлн теңге сомаға (52,1%-ға өсу) 1,6 млрд транзакция
(2018 жылмен салыстырғанда 94,0%-ға өсу) жүргізілді (4.6.2.3-сурет).
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4.6.2.3-сурет
Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып
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Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып қолмақол ақша алу бойынша транзакция саны 16,3 трлн теңге сомаға 375,8 млн
транзакцияны құрады (саны бойынша 31,2%-ға, сомасы бойынша – 20,2%-ға
өсу).
Бұл ретте төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілетін
операциялардың негізгі үлесін қолма-қол ақшасыз транзакциялар құрайды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша төлем карточкаларымен жүргізілетін
төрт операцияның әрбір үшеуі қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүргізілген
(4.6.2.4-сурет). Бұл ретте 2019 жылғы қыркүйекте алғашқы рет қолма-қол
ақшасыз операциялардың ай сайынғы көлемі ақша алу бойынша операция
көрсеткішінен асып түсті.
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4.6.2.4-сурет
Операциялардың транзакция түрі бойынша жалпы көрсеткіштегі
үлесі, %-бен
Саны
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80%

50,4%

40%
20%

23,9%

76,1%

49,6%

2017

қолма-қол ақшасыз
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ақша алу

32,0%
2018

2019

ақша алу

Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып
2019 жыл бойы жүргізген қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша
аударымдарының жалпы саны мен көлемі 2 есе өсті және 14,1 трлн теңге
сомаға 1,2 трлн транзакцияны құрады.
4.6.7-сурет
Қолма-қол ақшасыз операциялардың жүргізу ортасы
бойынша көлемі, %
өзгесі
0,3%

POS - терминал
27,2%

интернет/
мобильдік
банкинг
71,1%

банкомат
1,4%

Қызметтерді цифрландыру деңгейінің өсуіне байланысты халықтың
онлайн төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізуге қызығушылығының арта
түскені байқалады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша банктердің
интернет/мобильдік сервистерінде 19,7 млн пайдаланушы тіркелген, орташа
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алғанда пайдаланушылардың 36%-ы тұрақты түрде банктердің онлайн
сервистерін пайдаланған. Қолма-қол ақшасыз операциялардың негізгі үлесі
онлайн тәсілмен жүргізілді: 10,0 трлн теңге сомаға 629,2 млн онлайн операция,
бұл қолма-қол ақшасыз төлемдер мен аударымдардың жалпы санының 52,6%ын, көлемнің 71,1%-ын құрайды. Осылайша, әрбір екінші қолма-қол ақшасыз
транзакция банктердің интернет/мобильдік сервистері арқылы жүргізілді.
Қазақстанда 2019 жылдың соңында төлемдер электрондық ақшаны
пайдалана отырып Қазақстанның 24 жүйесі арқылы жүргізілді. Электрондық
ақша шығаруды 10 банк және «Қазпочта» АҚ жүзеге асырды, 2019 жылы
572,8 млрд теңге сомаға электрондық ақша эмиссиялады.
Қазақстан эмитенттерінің электрондық ақшасымен операциялардың
жалпы көлемі 2018 жылмен салыстырғанда операциялар саны бойынша
29,5%-ға ұлғайып, 2019 жылы 580,2 млрд теңге сомаға 174,9 млн транзакцияны
құрады.
Заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің пайдасына электрондық ақша
аудару 2019 жылы 504,8 млрд теңге сомаға 156,5 млн транзакцияны, жеке
тұлғалардың пайдасына электрондық ақша аудару 75,4 млрд теңге сомаға
18,4 млн транзакцияны құрады.
2019 жылдың соңындағы жағдай бойынша Ұлттық Банк 60 төлем
ұйымын тіркеді, олар клиенттерге төлем қызметтерінің жекелеген түрлерін
көрсетуге құқылы (төлем терминалдары арқылы ақы төлеу, электрондық
ақшаны тарату және оларды пайдалана отырып операцияларды өңдеу,
Интернет желісі және мобильдік қосымша арқылы төлем карточкаларын
пайдалана отырып операциялар процессингі). 2019 жылы клиенттер төлем
ұйымдарының сервистері арқылы жүргізген операциялардың көлемі 2 трлн
теңге сомаға 463,2 млн операция болды.
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5-тарау. Қолма-қол ақша айналысы және тазартылған алтынның
өлшенген құймаларымен жұмыс істеу
5.1. Эмиссиялық қызмет
2019 жылдың соңында айналыстағы қолма-қол ақша сомасы 2,7 трлн
теңгені құрады, бұл 2018 жылдың соңындағы көрсеткіштен 69,4 млрд теңгеге
немесе 2,6%-ға көп. Айналыстағы қолма-қол ақшаның ұлғаюы қолма-қол
ақшаны айналыстан алудан оны шығару көлемінің асып кетуіне байланысты.
Соңғы 5 жылдың серпіні айналыстағы ұлттық валютадағы қолма-қол
ақша сомасының тұрақты өсуін көрсетеді (5.1.1-сурет).
5.1.1-сурет
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2019 жылы Ұлттық Банктің резервтік қорынан 5,8 трлн теңге сомаға
қолма-қол ақша айналысқа шығарылды, бұл 2018 жыл бойынша осы
көрсеткіштен 547,4 млрд теңгеге немесе 10,3%-ға көп. Қолма-қол ақшаны
айналыстан алу көлемі 2018 жылмен салыстырғанда 839,7 млрд теңгеге немесе
17,0%-ға ұлғайып, 5,8 трлн теңгені құрады. Айналыстағы қолма-қол ақшаны
шығару көлемінің оны алудан асып кетуі 69,4 млрд теңгені құрады
(5.1.2-сурет).
5.1.2-сурет
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Айналыстағы қолма-қол ақшаның негізгі үлесін ұлттық валютадағы
банкноттар құрайды. 2019 жылдың соңында айналыстағы банкноттар 2,6 трлн
теңгені немесе айналыстағы қолма-қол ақшаның жалпы сомасының 98%-ын
құрады. Айналыстағы монеталар сомасы 52,3 млрд теңгені немесе айналыстағы
қолма-қол ақшаның жалпы сомасының 2%-ын құрады (5.1.3-сурет).
5.1.3-сурет
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коллекциялық және инвестициялық монеталар, сондай-ақ айналыстан алынған қолма-қол ақша
айналыстағы монеталар

банкноттар

Айналыстағы қолма-қол ақшаның жалпы сомасының өсуіне қарамастан,
жан басына шаққанда банкноттар санының тұрақты деңгейі байқалады. Соңғы
5 жылда жан басына шаққанда банкноттардың орташа саны 23 банкнотты
құрады. Жан басына шаққанда банкноттар санының тұрақты деңгейінің бір
себебі 2015 жылы номиналы 20 000 теңгелік банкнотты енгізу болып табылады.
2019 жылдың соңында жан басына шаққанда банкноттардың бағалау саны
24 банкнотты құрады.
Қазақстанда жан басына шаққанда айналыстағы монеталардың саны
тұрақты ұлғаюда. Орташа алғанда соңғы 5 жылда жан басына шаққанда
айналыстағы монеталардың жыл сайынғы өсу қарқыны 7% болды.
2019 жылдың соңында Қазақстанның бір тұрғынына шаққанда айналыстағы
монеталардың бағалау саны 169 дана монета болды (5.1.4-сурет). Қазақстанның
жан басына шаққанда айналыстағы монеталар санының өсу факторларының
бірі Ұлттық Банк филиалдарының кассаларына қайтарудың төмен деңгейі
болды. Егер 2015 жылы айналыстағы монеталарды айналыстан алу сомасының
шығарылымға арақатынасы 80% болса, 2019 жылы бұл көрсеткіш небәрі 8%
болды.
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5.1.4-сурет
Жан басына шаққанда банкноттар мен айналыстағы монеталардың саны
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банкноттар саны, дана
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айналыстағы монеталар саны, дана
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0
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(*) – жан басына шаққанда банкноттар мен айналыстағы монеталардың бағалау саны

Соңғы 5 жылда Ұлттық Банк филиалдарының кассаларына банкноттарды
қайтарудың орташа деңгейі 94%-ды құрайды (5.1.5-сурет).
5.1.5-сурет
Айналыстан алу сомасының шығарылымға арақатынасы, %
100%

96%

95%

99%

93%

86%
80%

80%

60%
35%

40%

28%

23%

20%

8%

0%
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банкноттар
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айналыстағы монеталар

2019

Айналыстағы қолма-қол ақша шығарылымы көлемінің ұлғаю
себептерінің бірі 2019 жылы халықтың орташа алғанда жан басына шаққанда
номиналдық ақшалай кірісінің өсуі болып табылады.
2019 жылы 2018 жылмен салыстырғанда банктер еңбекақы төлеу,
зейнетақылар мен әлеуметтік жәрдемақылар беру үшін 63,8%-ға,
банкоматтарды толықтыруға 40,2%-ға қолма-қол ақшаны көп берді.
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5.1.1-кесте
Банктердегі қолма-қол ақша қозғалысы
Банктердің кассалары арқылы
өтетін қолма-қол ақша ағыны
Банктердің кассаларына түсу
заңды тұлғалардың тауарларды,
көрсетілетін қызметтерді және
жұмыстарды өткізуден
жеке тұлғалардың салымдары
бойынша шоттарға
шетел валютасын сатудан
біржолғы аударымдар бойынша жеке
тұлғалардан
жеке және заңды тұлғалардан
қарыздарды өтеу
басқа да түсімдер
Банктердің кассаларынан беру
заңды тұлғалардың тауарларға,
көрсетілетін қызметтерге және
жұмыстарға ақы төлеуге
жеке тұлғалардың салымдары
бойынша шоттардан
шетел валютасын сатып алуға
біржолғы аударым үшін
еңбекақы, зейнетақы және
жәрдемақы төлеуге
банкоматтарды толықтыруға
жеке және заңды тұлғаларға қарыздар
басқа да беру

2019 жылы
(млрд теңге)
30 671,4

21

Өзгеруі
2018 жылы
(млрд теңге) млрд теңге
%
28 865,7
1 805,7
6,3

6 236,3

5 694,7

541,6

9,5

9 446,0

8 827,4

618,5

7,0

4 769,4

4 073,3

696,1

17,1

279,9

279,5

0,5

0,2

462,3

399,2

63,1

15,8

9 477,5
31 998,4

9 591,6
30 682,6

-114,1
1 315,8

-1,2
4,3

2 759,8

2 416,0

343,8

14,2

6 976,6

6 613,7

362,9

5,5

1 388,4
87,0

1 280,7
96,7

107,8
-9,7

8,4
-10,1

1 486,5

907,4

579,1

63,8

16 965,4
511,2
1 823,6

12 097,1
547,5
6 723,6

4 868,3
-36,4
-4 900,0

40,2
-6,6
-72,9

Қолма-қол ақшаны айналыстан алу көлемінің ұлғаюы банктердің
кассалық айналымдарының кіріс бөлігінің өсуіне байланысты. Шетел
валютасын сатудан банктердің кассаларына 2018 жылмен салыстырғанда
2019 жылы 17,1%-ға көп қолма-қол ақша түсті. 2019 жылы 2018 жылмен
салыстырғанда банктердің кассаларына қарыздарды өтеуден 15,8%-ға,
тауарларды, көрсетілетін қызметтерді және жұмыстарды өткізуден 9,5%-ға
қолма-қол ақша түсуінің өсуі байқалды.
5.2. Банкноттар мен монеталар
Қолма-қол ақшаның тиісті сапасын қамтамасыз ету және Қазақстан
Республикасында тиімді қолма-қол ақша айналысын қамтамасыз ету

Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қолма-қол
ақшасының айналымдары (кассалық айналымдар) туралы есептің деректері бойынша.
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мақсатында Ұлттық Банк номиналды құны 200 теңгелік айналыстағы
монеталарды айналысқа шығару туралы шешім қабылады.
2019 жылдың соңында номиналы 200 теңгелік айналыстағы монеталарды
айналысқа шығарудың бастапқы көлемі айналыстағы монеталардың жалпы
сомасынан 24%-ды құрады.
2019 жылы Ұлттық Банк мынадай коллекциялық монеталарды айналысқа
шығарды:
1) «пруф» сапалы алтыннан:
«Eýrazialyq ekonomikalyq odaq. 5 jyl» номиналды құны 500 теңгелік және
5 000 теңгелік;
«Тышқан жылы» номиналды құны 500 теңгелік;
2) «пруф» сапалы күмістен, номиналды құны 500 теңгелік:
«Eýrazialyq ekonomikalyq odaq. 5 jyl»;
«Тышқан жылы»;
«Úki»;
«Quraq kórpe»;
«Á.Qasteev «Búrkitshi»;
3) «brilliant uncirculated» дайындау сапасымен мельхиор қоспасынан,
массасы 11,17 грамм және номиналды құны 100 теңгелік:
«Úki»;
«Kόbelek. Lasiommata maera»;
«I. Jansúgirov. 125 jyl»;
«S. Seifýllin. 125 jyl»;
«B. Mailin. 125 jyl»;
«T. Rysqulov. 125 jyl»;
4) «рrооf-like» дайындау сапасымен мельхиор қоспасынан, массасы
15 грамм және номиналды құны 200 теңгелік:
«Úki»;
«Kόbelek. Lasiommata maera».
2019 жылы шығарылған коллекциялық монеталарды сату алтыннан 100%,
күмістен – 95%, бағалы емес металдардан – 98% болды.
Банкноттар мен монеталар сараптамасы
Ұлттық Банк 2019 жылы 23,9 млн теңге сомаға 4 661 күмәнді ақша
белгісіне (4 655 банкнот және 6 монета) сараптама жүргізді (5.2.1-кесте).
5.2.1-кесте
Күмәнді ақша белгілерінің сараптамасы
Күмәнді ақша белгілерінің
сараптамасы
Қолдан жасалды деп танылды
Төлемге жарамсыз деп танылды
Зауыттық ақауы бар деп танылды

2018 жылы
сомасы,
саны, дана
теңге
563
2 647 100
665
3 424 820
18
289 000

2019 жылы
сомасы,
саны, дана
теңге
538
2 513 600
856
1 377 400
7
96 000

105
Төлем жасайтын және айырбастауға
жататын деп танылды
Барлығы:

1 976

13 855 720

3 260

19 942 800

3 222

20 16 640

4 661

23 929 800

Ұлттық Банк және банктер 5,8 млн теңге сомаға 1 319 қолдан жасалған
ақша белгілерін анықтады (1 313 банкнот және 6 монета) (5.2.1-сурет).
2019 жылы анықталған қолдан жасалған ақша белгілерінің саны 2018 жылмен
салыстырғанда 6%-ға төмендеді. 2018 жылы 6,4 млн теңге сомаға 1 402 дана
қолдан жасалған ақша белгісі (1 380 банкнот және 22 монета) анықталды.
Қолдан жасалған ақша белгілерінің номиналдар және шығарылған жылдары
бойынша санын талдау 2019 жылы мынадай номиналдардағы банкноттардың
барынша жиі қолдан жасалғанын көрсетті: 2 000 теңгелік – 420 дана
(анықталған қолдан жасалған ақшаның жалпы санынан 32%), 5 000 теңгелік –
395 дана (30%), 10 000 теңгелік – 283 дана (22%).
5.2.1-сурет
2018-2019 жылдары анықталған қолдан жасалған ақша белгілері
саны, дана
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2019 жылы ең көп қолдан жасалған банкнот Алматы қаласында
анықталды – 937 дана немесе анықталған қолдан жасалған ақшаның жалпы
санының 71%-ы. Қалған өңірлердің үлесіне – 382 дана, немесе анықталған
қолдан жасалған ақшаның жалпы санының 29%-ы тиесілі. 2019 жылдың
соңындағы жағдай бойынша айналысқа шығарылған бір миллион түпнұсқа
банкнотқа 3-ке жуық қолдан жасалған банкнот сәйкес келді. Бұл көрсеткіш
басқа мемлекеттермен салыстырғанда жалған ақша жасаудың төмен деңгейі
болып саналады.
5.2.2-сурет
Номиналдар бойынша қолдан жасалған ақша белгілері
саны, дана
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5.3. Тазартылған өлшеуіш алтын құймалар
Ұлттық Банк 2017 жылы Халық үшін тазартылған өлшеуіш алтын
құймаларды сату және сатып алу бағдарламасын іске қосты. Алтын құймалар
банктер және қолма-қол шетел валютасымен операциялар жүргізуге уәкілетті
ұйымдар (айырбастау пункттері) арқылы сатылады.
2019 жылы Бағдарламаға қатысушы 3 банк жалпы салмағы 328 750 грамм
8 002 тазартылған өлшеуіш алтын құйманы сатты.
Кері сатып алуға жалпы массасы 2600 грамм 84 өлшеуіш құйма
қабылданды. Қайта сатып алынған өлшеуіш құйманың салыстырмалы түрде
алғанда шамалы көлемін тұтастай алғанда өлшеуіш құймалардың
инвестициялық құралдардың көпшілігі сияқты ұзақ мерзімді жинақтау
перспективасы болатынымен түсіндіруге болады.
Қазіргі уақытта тазартылған өлшеуіш алтын құймалар 56 айырбастау
пунктінде сатылады, олар арқылы 2019 жылы халыққа жалпы салмағы
140 570 грамм 7 730 тазартылған өлшеуіш алтын құйма сатылды.
2019 жылы сатылған санның көп үлесі салмағы 5 грамм өлшеуіш құймаға
(32%) тиесілі, сатылған жалпы салмақтың көп үлесі салмағы 100 грамм
өлшеуіш құймаға (58%) тиесілі. Бағдарлама іске қосылған сәттен бастап
халықтың өлшеуіш құймаларды сатып алуы бойынша мына қалалар көш бастап
тұр: Алматы (47%), Атырау (22%), Нұр-Сұлтан (12%).
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6-тарау. Активтерді басқару
6.1. Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін басқару
Ұлттық Банктің алтын-валюта резервтері халықаралық нарықтарда
өтімділігі жоғары Ұлттық Банктің активтерінен ұлттық валютаның ішкі және
сыртқы орнықтылығын қамтамасыз ету мақсатында қалыптасады. Ұлттық
Банктің жалпы алтын-валюта резервтері 2019 жылдың қорытындысы бойынша
29,0 млрд АҚШ долларын құрады, бұл 2018 жылғы қорытынды көрсеткішпен
салыстырғанда 2 млрд АҚШ долларына немесе 6,4%-ға аз.
2019 жылы алтын-валюта резервтері өсуінің негізгі факторы бағалы
металдардағы активтерді толықтыру үшін отандық өндірушілерден тазартылған
алтынды сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру шеңберінде алтын
бағасының өсуі және ішкі нарықта алтынды нетто-сатып алу есебінен алтын
портфеліне тиесілі болды. 2019 жылы алтынның бағасы 18,8%-ға өсті.
Алтынның нетто-сатып алу көлемі 2019 жылы 1,2 млн трой унциясын
(35,9 тонна) құрады. Алтын-валюта резервтерінің төмендеуіне банктердің
шетел валютасындағы қаражаты көлемінің азаюы ықпал етті.
Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін басқару Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін басқару жөніндегі инвестициялық стратегиясына сәйкес
жүзеге асырылады (6.1.1-сурет, 6.1.1-кесте).
6.1.1-сурет
Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің құрылымы
0,7%

5,4%

алтын портфелі

5,5%
стратегиялық портфель

9,1%

өтімділік портфелі
11,6%

инвестициялық портфель

67,6%

баламалы құралдар портфелі
дамушы нарықтар портфелі
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6.1.1-кесте
2019 жылдың қорытындысы бойынша портфельдердің нарықтық құны
Портфель

Нарықтық құны,
млрд АҚШ доллары
1,55
3,3
18,9
0,208
2,5
1,5

Инвестициялық портфель
Стратегиялық портфель
Алтын портфелі
Дамушы нарықтар портфелі
Өтімділік портфелі
Баламалы құралдар портфелі

Активтердің сақталуы және қысқа мерзімді және орта мерзімді
перспективада олардың кірістілігін ұлғайту инвестициялық портфельдің
мақсаттары болып табылады. Портфель активтері дамыған елдердің
облигациялар нарықтарында орналастырылған және мынадай құрылымы бар:
АҚШ долларында – 52%, еурода – 15%, Британия фунт стерлингінде – 10%,
Австралия долларында – 8%, жапон иенінде, Канада долларында және Оңтүстік
Корея вонында – 5%.
Валюталар қоржынында көрсетілген инвестициялық портфельдің
кірістілігі 2019 жылы 2,28%, ал эталондық портфель кірістілігі 2,06% болды.
Нәтижесінде 21,0 базистік тармақ мөлшерінде оң үстеме кірістілік қалыптасты.
АҚШ долларында көрсетілген инвестициялық портфельдің кірістілігі
эталондық портфельдің кірістілігі 2,37% болған кезде 2,58% болды. АҚШ
долларымен үстеме кірістілік 21 базистік тармақты құрады.
Орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада активтердің кірістілігін
қамтамасыз ету және алтын-валюта активтерін әртараптандыру стратегиялық
портфельдің мақсаттары болып табылады.
2019 жылғы стратегиялық портфельдің кірістілігі 8,04%-ды құрады
(6.1.2-сурет).
6.1.2-сурет
Стратегиялық портфельдің мандаттары бойынша кірістілік
12%

9,98%

10,22%

10%

8,04%
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5,39%

6%

5,86%

4%
2%
0%
«Дамушы нарықтардың
облигациялары» мандаты

«Инвестициялық деңгейдегі
корпоративтік облигациялар»
мандаты
эталон
портфель

стратегиялық портфельдің
кірістілігі
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Дамушы нарықтар портфелінің қаражаты Қытай юаніндегі активтерге
инвестицияланды. Қытай юаніндегі портфельдің кірістілігі 2019 жылы
3,48%-ды құрады.
Алтын-валюта активтерінің өтімділік портфелі ақша-кредит саясатын іске
асыру, өтімділіктің жоғары деңгейін қолдау, сондай-ақ мемлекеттің сыртқы
борышына қызмет көрсету мақсатында ақша нарығында операциялар жүргізуге
арналған. Өтімділік портфелінің кірістілігі 2019 жылы 0,31%-ды құрады.
Балама құралдар портфелі22 ұзақ мерзімді перспективада алтын-валюта
активтерінің кірістілігін әртараптандыруға және арттыруға арналған. Оның
активтері жеке капитал, хедж-қорлар, қорлардың қорлары, жылжымайтын
мүлік, инфрақұрылым және акциялар сияқты бағыттар бойынша
инвестициялануы мүмкін. Балама құралдар портфелінің кірістілігі 2019 жылы
7,07%-ды құрады.
Алтын портфелі ішкі және сыртқы алтыннан тұрады, портфель активтері
де мерзімі бір жылдан аспайтын депозиттерде орналастырылады. Халықаралық
қаржы нарықтарындағы валютамен активтердің тартымдылығын ықтимал
төмендетуден сақтау және қорғау алтындағы активтерді басқару мақсаты болып
табылады. Алтынның әлемдік бағасының төмендеуінен алтын портфелінің
АҚШ долларымен кірістілігі 2019 жылы 18,84%-ды құрады. Депозиттерге
орналастырылған алтын портфелінің кірістілігі трой унциясымен 0,05%-ды,
АҚШ долларымен – 18,90%-ды құрады.
6.2. Ұлттық қордың активтерін басқару
Ұлттық қордың активтерін басқару кезіндегі инвестициялық
операциялардың негізгі мақсаттары тиісті тәуекел деңгейі кезінде ұзақ мерзімді
перспективада өтімділіктің жеткілікті деңгейін сақтау, ұстап тұру және
кірістілікті қамтамасыз ету болып табылады. Ұлттық қор активтерінің
кірістілігін ұзақ мерзімді перспективада қамтамасыз ету кірістіліктің қысқа
мерзімді ауытқуын көздейді.
Ұлттық қордың негізгі мақсаты мен функцияларына сәйкес оның
құрылымын тұрақтандыру және жинақ портфелі құрайды. Негізгі мақсаты
өтімділіктің жеткілікті деңгейін ұстап тұру, болашақ ұрпақ үшін энергия
ресурстарының жаңартылмайтын көздерін сатудан түсетін қаражатты жинау
және сақтау болып табылады.
Ұлттық қор портфелінің жалпы нарықтық құны 2019 жылдың
қорытындысы бойынша 65,5 млрд АҚШ долларын, оның ішінде валюталық
портфель – 61,8 млрд АҚШ долларын құрады.
Ұлттық қор активтерінің құрылымында Қазақстанның қаржы құралдары
бар, оларды сатып алу туралы шешімді осыдан бұрын Ұлттық қорды басқару
«Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» АҚ басқаруындағы балама құралдардың
портфелі.
22
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жөніндегі кеңес қабылдаған болатын. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ, «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ және «Бәйтерек»
ұлттық басқарушы холдингі» АҚ облигацияларының әділ құны 705,1 млрд
теңгені құрады.
Ұлттық қордың валюталық портфелінің құрамындағы тұрақтандыру және
жинақ портфельдерінің нарықтық құны тиісінше 8,9 млрд АҚШ долларын
(14,4%-ды) және 52,85 млрд АҚШ долларын (85,6%-ды) құрады.
Кірістілікті есептеу Ұлттық қордың базалық валютасы – АҚШ
долларымен жүзеге асырылды.
Құрылғаннан бастап 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында Ұлттық
қордың кірістілігі 89,13% болды, бұл жылдық көрсеткіш бойынша 3,49%-ды
құрайды (6.2.1-сурет). Ұлттық қор портфелінің кірістілігі 2019 жылы 7,42%
деңгейінде қалыптасты.
Ұлттық қор активтерінің көп бөлігін Ұлттық Банктің инвестициялық
командасы басқарады, сондай-ақ ішкі құзыретті толықтыратын, портфельді
әртараптандырып, қолжетімді инвестициялық мүмкіндіктерді кеңейтетін
сыртқы басқарушылардың қызметтері пайдаланылады.
6.2.1-сурет
Ұлттық қор портфелінің АҚШ долларымен кірістілігі
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2019 жылы Ұлттық Банктің дербес басқаруындағы тұрақтандыру
портфелінің активтері ақша нарығының құралдарына және белгіленген кірісі
бар бағалы қағаздарға, негізінен АҚШ қазынашылығының бағалы қағаздарына
орналастырылды. Тұрақтандыру портфелінің кірістілігі 2019 жылы 2,60%-ды
құрады, эталондық портфель (Merrill Lynch 6-month US Treasury Bill Index)
кірістілігі 2,57% болды. Осылайша, тұрақтандыру портфелінің активтерін
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басқару нәтижесінде 2019 жылы 0,04%-ды құраған үстеме кірістілік алынды
(5.2.2-сурет).
6.2.2-сурет
Тұрақтандыру портфелінің 2019 жылғы кірістілігі
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Жинақ портфелінің жиынтық кірістілігі 2019 жылы 8,26%-ды құрады.
Ұлттық қордың жинақ портфелінің активтерін «Жаһандық облигациялар»
мандатының түрі бойынша басқаруды Ұлттық Банк дербес, сол сияқты сыртқы
басқарушылар да жүзеге асырады. Дамыған елдер облигацияларының қосалқы
портфелін басқарудың кірістілігі 2019 жылы 3,13-ды құрады. Осы қосалқы
портфельдің эталондық портфелінің кірістілігі 3,11% болды. Осылайша,
мандаттың осы түрін басқару нәтижесінде алынған үстеме кірістілік 0,02%-ды
құрады.
«Жаһандық облигациялар» мандатының түрі бойынша жинақ портфелдің
активтерін басқаруды бес сыртқы басқарушы жүзеге асырады. Мандаттың осы
түрі бойынша кірістілік 2019 жылы 27,60%-ды құрады, бенчмарк кірістілігі
28,45% болды.
2019 жылдың соңында «Активтерді жаһандық тактикалық бөлу»
мандатының түрі бойынша жинақ портфелінің активтерін басқаруды бір
сыртқы басқарушы жүзеге асырды. Мандаттың аталған түрі бойынша жинақ
портфелінің активтерін басқару кірістілігі 2019 жылы 8,56%-ды құрады,
бенчмарк кірістілігі 7,91% болды.
6.3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару
2019 жылдың қорытындысы бойынша Ұлттық Банктің сенімгерлік
басқаруындағы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
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активтерінің жиынтық көлемі 2019 жылы 15,1%-ға ұлғайып, 10,8 трлн теңгені
немесе зейнетақы жинақтары көлемінің 99,9%-н құрады (6.3.1-кесте).
6.3.1-кесте
Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруындағы
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері
инвестициялық портфелінің құрылымы

Атауы
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік бағалы
қағаздары
Қазақстан Республикасы
эмитенттерінің
бағалы қағаздары
Шетел эмитенттерінің
бағалы қағаздары
Қазақстан
Республикасының
банктеріндегі салымдар
Шетелдік банктердегі
салымдар
Инвестициялық
шоттардағы ақша
Сыртқы басқарудағы
активтер
Басқа да активтер
Жиынтығы

2019 жылғы
2019
2020 жылғы
2020 жылғы
1 қаңтардағы жылғы 1 қаңтардағы
1
Кезеңдегі
ағымдағы
1
ағымдағы
қаңтардағы өзгеріс, %
құны,
қаңтардағы
құны,
үлесі, %
млрд теңге
үлесі, % млрд теңге
4 058,0

43,3

4 368,0

40,5

7,6

2 985,2

31,8

3 212,5

29,7

7,6

1 659,0

17,7

1 898,4

17,6

14,4

277,7

3,0

254,9

2,4

-8,2

343,2

3,7

328,4

3,0

-4,3

126,7

1,4

510,7

4,7

303,1

82,8

0,9

211,9

2,0

155,9

15,2
9 378,023

0,2
100,0

13,5
10 798,3

0,1
100,0%

-11,2
15,1

Зейнетақы активтері қазақстандық және шетелдік қаржы құралдарының
алуан түрлеріне нарықтық талаптармен инвестицияланады. Жергілікті бағалы
қағаздар нарығында зейнетақы активтерін инвестициялау Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңес мақұлдаған бағыттар
шеңберінде инвестицияланады. Ішкі қаржы нарығындағы инвестициялардың
жалпы көлемі 1,3 трлн теңгені құрады (6.3.2-кесте).

23

169,7 млрд теңге сомасына жасалған мәмілелер бойынша төленетін міндеттемелерді есептегенде.
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6.3.2-кесте
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңес
мақұлдаған бағыттар шеңберінде 2019 жылға арналған инвестициялар
Инвестициялар
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
Шетел валютасы
Халықаралық қаржы ұйымдарының және Қазақстан Республикасының
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің облигациялары
Қазақстан Республикасы банктерінің және «қарапайым заттар экономикасы»
бағдарламасы шеңберіндегі «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-тың
облигациялары
Жиынтығы

Көлемі,
млрд теңге
584,1
36,9
556,6
86,7
1 264,3

Шетел валютасында номинирленген зейнетақы активтерін инвестициялау
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Инвестициялық декларациясында
белгіленген валюталық портфельді нысаналы стратегиялық бөлуге сәйкес
жүзеге асырылады. Валюталық портфельдің нысаналы құрылымы дамыған
елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасы
еурооблигацияларының 30,0%-ын, инвестициялық активтердің 70,0%-ын, оның
ішінде 30,0%-ы – дамыған елдер компанияларының акцияларын, 30,0%-ы –
дамушы нарықтардың облигацияларын және 30,0%-ы – инвестициялық
деңгейдегі эмитенттердің корпоративтік облигацияларын қамтиды.
2019 жылы зейнетақы активтерін әртараптандыру және кірістілігін
арттыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде дамыған елдердегі
компаниялардың акцияларына және инвестициялық деңгейдегі корпоративтік
облигацияларға индекстелген инвестициялау үшін шетелдік басқарушы
компанияларға валюталық портфельдің бір бөлігін кезең-кезеңімен беру
процесі басталды. Берілген қаражаттың жалпы көлемі 300,0 млн АҚШ
долларын, оның ішінде «Жаһандық акциялар» мандаты бойынша 100,0 млн
АҚШ
долларын
және
«Инвестициялық
деңгейдегі
корпоративтік
облигациялар» мандаты бойынша 200 млн АҚШ долларын құрады.
2019 жылдың қорытындысы бойынша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтері бойынша есептелген инвестициялық кіріс
699,7 млрд теңгені құрады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
салымшыларының шоттарына бөлінген таза инвестициялық кіріс 641,8 млрд
теңгені құрады. Зейнетақы түсімдерінің көлемі 991,2 млрд теңге болды.
Инвестициялық кірістің негізгі көлемі қаржы құралдары бойынша сыйақы
түріндегі кірістерге (95,0%) тиесілі болды.
Бірыңғай
жинақтаушы
зейнетақы
қоры
салымшыларының
(алушыларының) шоттарына 2019 жылы бөлінген зейнетақы активтерінің
кірістілігі 5,4% мөлшеріндегі инфляция кезінде 6,6%-ды құрады. Нақты
көрсеткіш бойынша кірістілік (инфляцияны шегергенде) 1,2% болды.

1.2-бөлімге 1-қосымша
1.2.1-сурет
Ұлттық Банктің ұйымдық құрылымы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасарлары
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының бөлімшелері
Ұлттық Банк Төрағасының
аппараты департаменті
Төлем балансы департаменті
Сақтандыру нарығы және
актуарлық есеп айырысу
департаменті
Қаржылық тұрақтылық
департаменті
Қолма-қол ақша айналысы
департаменті
Бухгалтерлік есеп
департаментi
Ішкi аудит департаментi

Ақпараттық технологиялар
департаменті
Жоспарлау және бюджет
департаменті
Әкімшілік басқарма

Ақша-кредит саясаты
департаменті
Монетарлық операциялар
департаментi
Банктік емес ұйымдарды
дамыту департаменті

Қаржы нарығының
статистикасы департаменті
Банктерді реттеу
департаменті
Бағалы қағаздар нарығы
департаменті

Қаржы ұйымдарының
әдіснамасы және реттеу
департаменті
Қаржылық қызметтерді
тұтынушылардың құқықтарын
қорғау департаменті
Халықаралық ынтымақтастық
департаменті
Сыртқы коммуникациялар
департаменті - Ұлттық
Банктің баспасөз қызметі
Адам капиталын дамыту
департаменті

Төлем жүйелерi
департаменті

Операциялық есепке алу
департаменті
Қауіпсіздік басқармасы

Заң департаменті

Үйлестіру департаменті
(Нұр-Сұлтан қаласы)
Тәуекелдер департаменті

Ұйымдастыру жұмысы және
бақылау департаменті

Ақпараттық қауіп және
киберқорғау басқармасы
Мемлекеттік құпияларды
қорғау басқармасы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары
17 аумақтық филиал
Кассалық операциялар және құндылықтарды
сақтау орталығы (филиал)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұйымдары
«ҚРҰБ Қазақстан теңге
«ҚРҰБ Қазақстан
«ҚРҰБ Банкнот фабрикасы»
сарайы» РМК
банкаралық есеп айырысу
РМК
орталығы» РМК

_________________________

2.5-бөлімге 1-қосымша
2.5.1-кесте
Қазақстан Республикасының төлем балансы:
талдамалық ұсыным
(млн АҚШ долл.)
Ағымдағы операциялар шоты
Сауда балансы
Экспорт
Импорт
Қызметтер балансы
Экспорт
Импорт
Бастапқы кірістер балансы
Еңбекақы төлеу (нетто)
Инвестициялық кірістер
Алынатын кірістер
Тікелей инвестициялардан
алынатын кірістер
Портфельдік
инвестициялардан алынатын
кірістер
Басқа инвестициялардан
алынатын кірістер
оның ішінде, резервтер мен
Ұлттық қордың активтері
бойынша сыйақы
Төленетін кірістер
Тікелей инвестициялардан
алынатын кірістер
Портфельдік
инвестициялардан алынатын
кірістер
Басқа инвестициялардан
алынатын кірістер
Басқа бастапқы кірістер (нетто)
Қайталама кірістер балансы
Капиталмен операциялар шотының
балансы
Қаржылық шот (Ұлттық Банктің
резервтік активтерін қоспағанда)
Тікелей инвестициялар
Қаржылық активтерді таза сатып
алу
Міндеттемелерді таза қабылдау
Портфельдік инвестициялар
Қаржылық активтерді таза сатып
алу
Қазақстан Республикасының
Үкіметі және Ұлттық Банк
Банктер
Басқа секторлар
Міндеттемелерді таза қабылдау
Қазақстан

2019
ІІ тоқсан ІІІ тоқсан ІV тоқсан
-1617,5
-2882,9
-1872,6
5126,0
3283,5
4526,1
15305,4
14428,6
14735,1
10179,4
11145,1
10209,0
-921,4
-744,0
-1095,7
1885,4
2292,4
1950,7
2806,8
3036,4
3046,4
-5896,4
-5530,5
-5341,7
-387,4
-413,1
-430,6
-5541,9
-5150,2
-4944,3
674,4
559,5
646,4

2018

2019

-223,4
25579,2
59826,3
34247,1
-4659,5
7319,9
11979,4
-22061,3
-1583,9
-20612,4
2481,8

-6497,6
19117,9
57822,0
38704,1
-3654,9
7773,6
11428,5
-22289,7
-1599,4
-20822,1
2377,5

І тоқсан
-124,6
6182,3
13352,9
7170,6
-893,8
1645,1
2538,8
-5521,1
-368,4
-5185,8
497,1

653,0

653,5

59,5

211,0

138,7

244,3

1217,5

1277,3

311,0

347,7

312,4

306,3

611,4

446,7

126,6

115,8

108,4

95,9

1311,8

1171,8

309,9

321,2

280,1

260,6

23094,2

23199,6

5682,9

6216,3

5709,8

5590,7

20438,1

20793,1

5066,1

5574,8

5114,6

5037,5

1181,8

991,5

248,8

303,8

220,4

218,5

1474,3

1415,1

367,9

337,7

374,7

334,7

135,0
918,2

131,9
329,1

33,1
108,0

32,8
74,3

32,8
108,1

33,1
38,6

203,4

127,2

37,4

-0,3

39,4

50,6

2582,7

1567,8

3551,2

-11,8

-1233,5

-738,1

-4857,8

-5710,0

-3047,5

-901,0

-313,5

-1448,1

-4643,8

-2122,1

-594,5

-2214,2

773,0

-86,4

213,9
2632,9

3587,9
6208,5

2452,9
3286,0

-1313,2
921,8

1086,5
-1028,5

1361,7
3029,1

-997,7

5975,0

2631,4

450,8

31,0

2861,7

-854,3

3019,5

861,8

78,1

-694,4

2774,0

-91,9
-51,4
-3630,6
-73,5

748,8
2206,7
-233,5
1270,8

110,7
1658,9
-654,6
260,8

66,5
306,2
-471,0
-80,2

48,4
677,1
1059,5
1005,6

523,3
-435,5
-167,4
84,6

2
Республикасының Үкіметі
және Ұлттық Банк
Банктер
Басқа секторлар
Туынды қаржы құралдары (нетто)
Басқа инвестициялар
Капиталға қатысушы басқа
құралдар (нетто)
Орта және ұзақ мерзімді
борыштық құралдар
Қаржылық активтерді таза
сатып алу
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі және Ұлттық
Банк
Банктер
Басқа секторлар
Міндеттемелерді таза
қабылдау
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі және Ұлттық
Банк
Банктер
Басқа секторлар
Қысқа мерзімді борыштық
құралдар
Қаржылық активтерді таза
сатып алу
Міндеттемелерді таза
қабылдау
Қателер және қалып қойғандар
Жалпы баланс
Қаржыландыру
Ұлттық Банктің резервтік активтері
ХВҚ кредиттері
Айрықша қаржыландыру

-164,5
-3392,5
109,4
4698,1

-96,9
-1407,5
-81,3
1150,6

-191,9
-723,6
-38,6
3351,2

-61,7
-329,2
-12,5
-20,1

-108,4
162,3
-1,6
110,0

265,1
-517,0
-28,6
-2290,4

33,7

19,5

27,6

2,1

-0,5

-9,8

2437,6

-343,6

626,7

63,1

-31,7

-1001,8

-4,6

53,1

-203,2

105,9

151,8

-1,5

-14,0

-4,4

0,2

-1,6

-1,4

-1,6

-44,2
53,6

119,1
-61,7

-1,5
-202,0

-10,7
118,2

117,2
36,1

14,1
-14,0

-2442,2

396,7

-829,9

42,8

183,5

1000,3

-284,7

-717,8

-342,5

-34,7

-303,6

-37,0

-645,7
-1511,8

-512,1
1626,5

-470,5
-16,9

-76,6
154,1

-151,0
638,1

186,0
851,3

2226,8

1474,8

2696,9

-85,4

142,2

-1278,9

3493,9

2416,8

2765,7

287,4

303,1

-939,3

1267,1

942,1

68,8

372,8

160,9

339,6

1076,4
1526,2
-1526,2
-1526,2
0,0
0,0

1339,1
6599,1
-6599,1
-6599,1
0,0
0,0

-828,9
4467,2
-4467,2
-4467,2
0,0
0,0

702,6
903,4
-903,4
-903,4
0,0
0,0

1335,9
274,1
-274,1
-274,1
0,0
0,0

129,5
954,4
-954,4
-954,4
0,0
0,0

_________________________

2.5-бөлімге 2-қосымша
2.5.2-кесте
Сыртқы борыштың стандартты ұсынымы
(млн АҚШ доллары)

Сыртқы борыш
Қысқа мерзімді
Ұзақ мерзімді
Мемлекеттік басқару
органдары
Қысқа мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы
қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Арнайы қарыз алу
құқықтары
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер 2
Орталық банк
Қысқа мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Арнайы қарыз алу
құқықтары
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы
қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер2
Банктер
Қысқа мерзімді

2018 жылғы 2019 жылғы 2019 жылғы 2019 жылғы 2019 жылғы 2020 жылғы
1
1
1
1
1
1
қаңтардағы қаңтардағы
сәуірдегі
шілдедегі
қазандағы қаңтардағы
жағдай
жағдай
жағдай
жағдай
жағдай
жағдай
167 217,9
158 824,8
157 544,2
157 723,7
157 600,1
156 802,1
7 489,2
8 150,5
8 259,8
8 347,5
8 244,9
8 767,8
159 728,8
150 674,3
149 284,4
149 376,1
149 355,2
148 034,3
12 067,5

11 554,8

11 488,8

11 912,4

12 798,1

12 389,3

19,3

17,9

17,8

17,4

15,6

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,3

17,9

17,8

17,4

15,6

14,9

0,0
12 048,2

0,0
11 536,9

0,0
11 471,0

0,0
11 895,0

0,0
12 782,5

0,0
12 374,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 799,7
7 248,5

4 554,3
6 982,6

4 832,9
6 638,1

5 273,8
6 621,2

6 471,4
6 311,1

6 105,1
6 269,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
926,3
421,8

0,0
770,4
286,2

0,0
938,8
455,6

0,0
759,4
275,5

0,0
634,0
159,1

0,0
891,1
409,7

10,6

6,9

5,5

4,1

4,7

3,9

408,1
0,0

275,3
0,0

445,8
0,0

267,3
0,0

150,6
0,0

401,6
0,0

3,1

4,0

4,3

4,1

3,8

4,2

0,0
504,6

0,0
484,2

0,0
483,2

0,0
483,9

0,0
474,9

0,0
481,4

493,6

483,2

482,2

482,9

474,0

480,4

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
6 501,9
701,6

1,0
5 752,0
997,1

1,0
5 239,9
1 208,1

1,0
5 104,0
1 188,1

1,0
4 581,6
934,9

1,0
4 809,5
1 097,7

2
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы
қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы
қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер2
Басқа секторлар3
Қысқа мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы
қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы
қағаздар1
Кредиттер және қарыздар
Сауда кредиттері және
аванстар
Басқа да міндеттемелер2
Басқа қаржы ұйымдары
Қысқа мерзімді
Ұзақ мерзімді
Қаржылық емес ұйымдар,
үй шаруашылықтары
және үй шаруашылығына
қызмет көрсететін
коммерциялық емес
ұйымдар
Қысқа мерзімді
Ұзақ мерзімді
Тікелей инвестициялар:
фирмааралық берешек
Қазақстандық тікелей
инвестициялау
кәсіпорындарының шетелдік
тікелей инвесторлар
алдындағы міндеттемелері

505,4

704,2

687,8

938,1

687,2

863,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116,7

132,1

101,8

26,0

33,7

95,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,5
5 800,3

160,8
4 755,0

418,5
4 031,8

224,0
3 916,0

214,1
3 646,6

138,6
3 711,8

193,4

306,1

246,8

209,7

224,3

237,4

2 780,8

2 441,9

2 154,8

2 112,1

2 001,9

1 875,9

2 826,1

2 006,9

1 630,2

1 594,2

1 420,4

1 598,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
43 614,4
6 346,6

0,0
39 684,0
6 849,3

0,0
39 121,3
6 578,3

0,0
39 757,2
6 866,5

0,0
41 085,6
7 135,3

0,0
41 338,5
7 245,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

588,1

616,3

636,0

544,3

508,4

468,5

5 649,2

6 124,2

5 890,2

6 267,9

6 585,6

6 740,0

109,2
37 267,8

108,7
32 834,8

52,1
32 543,0

54,4
32 890,7

41,2
33 950,3

36,9
34 093,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 926,3

10 097,8

9 860,0

10 114,0

10 639,3

9 766,4

22 258,5

20 714,4

20 622,3

20 729,8

21 278,4

22 374,3

1 623,5

1 831,8

1 855,6

1 829,0

1 818,4

1 741,5

459,5
2 809,7
70,0
2 739,7

190,7
2 210,0
64,6
2 145,4

205,1
1 371,8
48,7
1 323,1

218,0
1 344,7
157,9
1 186,8

214,2
1 230,5
63,3
1 167,3

211,0
1 410,7
49,6
1 361,1

40 804,6

37 474,0

37 749,5

38 412,5

39 855,1

39 927,9

6 276,5
34 528,1

6 784,7
30 689,3

6 529,6
31 219,9

6 708,6
31 703,9

7 072,0
32 783,0

7 195,9
32 732,0

104 107,9

101 063,6

100 755,4

100 190,6

98 500,8

97 373,7

80 163,4

79 782,6

79 783,3

80 715,7

80 319,0

79 179,3

3
Қазақстандық тікелей
инвесторлардың шетелдік
тікелей инвестициялау
кәсіпорындары алдындағы
міндеттемелері (кері
инвестициялау)
Қазақстандық
кәсіпорындардың шетелдік
тел кәсіпорындар
алдындағы міндеттемелері

6 687,7

6 651,2

6 933,5

6 846,6

6 878,2

7 045,3

17 256,8

14 629,8

14 038,6

12 628,3

11 303,6

11 149,0

Борыштық бағалы қағаздар (ол бар болса) нарықтық құны бойынша есептеледі.
Сақтандыру және зейнетақы бағдарламалары мен стандартты кепілдік бағдарламаларын, сондай-ақ
халықаралық инвестициялық позицияның құрылымындағы басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелерді қамтиды.
3
Басқа секторлар сыртқы борыш құрылымында дербес бап болып бөлінген фирмааралық берешекті
қамтымайды.
1
2

_________________________

2.5-бөлімге 3-қосымша
2.5.3-кесте
Қазақстан Республикасының сыртқы борышының абсолютті
және салыстырмалы өлшемдері
Көрсеткіштің атауы

1. Сыртқы борыш (кезең
соңындағы бағалау)
оның ішінде, фирмааралық
берешек
2. Фирмааралық берешекті
қоспағанда, сыртқы борыш
(кезең соңындағы бағалау)
3. Ұзақ мерзімді сыртқы
борышты өтеу және қызмет
көрсету бойынша төлемдер
(фирмааралық берешекті
қосқанда)
4. Ұзақ мерзімді сыртқы
борышты өтеу және қызмет
көрсету бойынша төлемдер
(фирмааралық берешекті
қоспағанда)

2019
2019
2019
жылғы
жылғы
жылғы
І тоқсан
ІІ тоқсан ІІІ тоқсан
Абсолютті өлшемдер (млн АҚШ доллары)
2018 жыл

2019
жылғы
ІV тоқсан

2019 жыл

158 824,8

157 544,2

157 723,7

157 600,1

156 802,1

156 802,1

101 063,6

100 755,4

100 190,6

98 500,8

97 373,7

97 373,7

57 761,2

56 788,8

57 533,1

59 099,3

59 428,4

59 428,4

49 976,7

8 987,8

8 622,4

9 601,5

9 434,9

36 646,5

24 166,5

5 298,5

5 381,6

5 958,4

5 121,1

21 759,6

Салыстырмалы өлшемдер
1. Жан басына шаққандағы
сыртқы борыш (АҚШ доллары,
фирмааралық берешекті
қоспағанда)1
2. Сыртқы борыштың ІЖӨ-ге
қатынасы (%, фирмааралық
берешекті қосқанда)
3. Сыртқы борыштың ІЖӨ-ге
қатынасы (%, фирмааралық
берешекті қоспағанда)
4. Сыртқы борыштың 12 ай
ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспортына
қатынасы (%, фирмааралық
берешекті қосқанда)
5. Сыртқы борыштың 12 ай
ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспортына
қатынасы (%, фирмааралық
берешекті қоспағанда)
6. Ұзақ мерзімді сыртқы
борышты өтеу және қызмет
көрсету бойынша төлемдердің
кезең ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспортына
қатынасы (%, фирмааралық
берешекті қосқанда)

3 101,9

3 078,5

3 109,2

3 183,3

3 189,6

3 189,6

88,6

86,6

87,1

86,8

84,8

87,4

32,2

31,2

31,8

32,5

32,1

33,1

236,7

235,6

233,8

235,9

239,0

239,0

86,1

84,9

85,3

88,4

90,6

90,6

74,5

59,9

50,2

57,4

56,5

55,9

2
7. Ұзақ мерзімді сыртқы
борышты өтеу және қызмет
көрсету бойынша төлемдердің
кезең ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспортына
қатынасы (%, фирмааралық
берешекті қоспағанда)
8. Сыйақы төлемдерінің кезең
ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспортына
қатынасы (%)
9. Ұлттық Банктің резервтік
активтерінің қысқа мерзімді
сыртқы борышқа қатынасы (%)

36,0

35,3

31,3

35,6

30,7

33,2

10,9

12,4

10,7

10,0

9,7

10,7

379,5

327,4

338,2

349,3

330,3

330,3

Анықтама үшін:
Халық саны (мың адам)

1

ІЖӨ (млрд теңге), кезең iшiнде2
12 ай ішіндегі ІЖӨ (млрд АҚШ
долл.) 3
Кезең ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспорты
12 ай ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспорты

18 621,4

18 447,0

18 504,4

18 565,7

18 632,2

18 632,2

61 819,5

13 180,9

14 727,8

16 389,3

24 341,6

68 639,5

179,3

181,9

181,0

181,6

184,9

179,3

67 109,9

14 998,0

17 190,8

16 721,0

16 685,8

65 595,6

67 109,9

66 859,0

67 474,8

66 816,9

65 595,6

65 595,6

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 2020 жылғы 14 ақпанда
жарияланған 2019 жылға арналған шұғыл деректері.
3
күнтізбелік жыл ішіндегі АҚШ долларымен ІЖӨ  Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрлігі Статистика комитетінің деректері. Тоқсандағы салыстырмалы өлшемдерді есептеу үшін 12 ай
ішіндегі АҚШ долларындағы ІЖӨ тоқсан ішіндегі тиісті орташа айырбастау бағамы бойынша есептелген АҚШ
долларындағы ІЖӨ-нің тоқсандық мәндерінің сомасы сияқты айқындалады.
1
2

_________________________

Пайдаланылатын қысқартулар тізімі
АҚ
банк
ІЖӨ
АҚШ долл.
ЕАЭО
Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры
Қазақстан қор биржасы
ХВҚ
млн
млрд
ТМД
трлн

– акционерлік қоғам
– екінші деңгейдегі банк
– ішкі жалпы өнім
– АҚШ доллары
– Еуразиялық экономикалық одақ
– «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ
– «Қазақстан қор биржасы» АҚ
– Халықаралық валюта қоры
– миллион
– миллиард
– Тәуелсіз мемлекеттер достастығы
– триллион

_________________________

