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Жылдың қысқаша қорытындысы
1. Коронавирус пандемиясынан туындаған сыртқы күтілмеген өзгеріс
жағдайында Ұлттық Банк инфляцияны 8-8,5% шегінде ұстап тұруға және
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларына сәйкес экономиканы
қалпына келтіруді қолдауға бағытталып бейімделген ақша-кредит саясатын
жүргізді.
Базалық мөлшерлеме 2020 жыл бойы экономикалық жағдайларға
байланысты өзгерді және макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге
бағытталды: 2020 жылғы 10 наурызда базалық мөлшерлеме 9,25%-дан 12%-ға
дейін көтеріліп, 2020 жылғы 3 сәуірде 9,5%-ға дейін төмендеді және 2020 жылғы
20 шілдеден бастап жыл соңына дейін 9% деңгейінде сақталды.
Нәтижесінде 2020 жылдың қорытындысы бойынша инфляция
7,5% деңгейінде қалыптасып, Қазақстанның ІЖӨ нақты мәнде 2,6%-ға азайды.
2. Төлем балансының ағымдағы шотының тапшылығы 2020 жылы 6,3 млрд
АҚШ долларын (2019 жылы – 7,3 млрд АҚШ долларын) құрады. Ағымдағы
шоттың теріс сальдосының қысқаруы, бірінші кезекте, шетелдік инвесторларға
төленетін кірістің қысқаруына, сондай-ақ Қарашығанақ консорциумының
қатысушыларынан 1,3 млрд АҚШ доллары сомасында валютаның әкелінуіне
байланысты. Қаржы шоты бойынша таза капитал әкелінуі (резервтік активтерді
есепке алмағанда) 2020 жылы 15,3 млрд АҚШ доллары болды.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша капиталдың таза әкелінуі
2020 жылы 5,9 млрд АҚШ долларын құрады.
Қазақстан Республикасының сыртқы борышы 2020 жылы 163,4 млрд АҚШ
долларына дейін 4,8 млрд АҚШ долларына ұлғайып, ІЖӨ-нің 96,2%-ы болды.
3. Ұлттық Банк еркін өзгермелі айырбастау бағамы режимін ұстануды
жалғастырды. 2020 жылы валюта нарығындағы ахуал сыртқы жағдайлардың:
короновирус инфекциясының таралуы мен әлемдік нарықтардағы мұнай бағасы
серпінінің едәуір ықпалы әсерінен дамыды. 2020 жылы бағамның ауытқуы
1 АҚШ доллары үшін 375,94 – 448,52 теңге ауқымында болды.
4. Ұлттық Банктің жалпы алтынвалюта резервтері 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 35,6 млрд АҚШ долларын құрады, бір жылда –
23,1%-ға өсті.
Ұлттық қор портфелінің жалпы нарықтық құны 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 61,4 млрд АҚШ долларын құрады.
5. Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруындағы Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі 2020 жылы
19,4%-ға ұлғайып, 2020 жылдың қорытындысы бойынша 12,9 трлн теңге болды.
2020 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының
(алушыларының) шоттарына бөлінген зейнетақы активтерінің кірістілігі
7,5% мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,92% болды. Нақты мәндегі кірістілік
3,4%-ды құрады.
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6. Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері 22,1 трлн теңгені
құрап, 16,1%-ға ұлғайды. Ұлттық валютадағы депозиттер бір жылда 28,0%-ға
ұлғайып, 13,9 трлн теңгені құрады, шетел валютасындағы депозиттер 0,4%-ға
өсіп, 8,2 трлн теңге болды. Депозиттерді долларландыру 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 37,3%-ға дейін төмендеді.
7. 2020 жылдың қорытындысы бойынша банктердің экономиканы
кредиттеу көлемі 14,6 трлн теңгеге дейін 5,5%-ға ұлғайды. Ұлттық валютадағы
кредиттер 2020 жылы 12,7 трлн теңгеге дейін 10,1%-ға ұлғайды, ал шетел
валютасындағы кредиттер 1,9 трлн теңгеге дейін 17,7%-ға төмендеді.
Нәтижесінде кредиттеудің жалпы көлеміндегі теңгемен кредиттердің үлес
салмағы 83,4%-дан 87,0%-ға дейін артты. Ұзақ мерзімді кредиттеу 2020 жылы
12,5 трлн теңгеге дейін 5,7%-ға, қысқа мерзімді кредиттеу 2,1 трлн теңгеге дейін
4,3%-ға өсті.
8. Дағдарысқа қарсы шараларды қаржыландыру шеңберінде Ұлттық Банк
экономиканы қолдау және халықты жұмыспен қамту үшін жалпы сомасы
2,3 трлн теңгеге іс-шаралар кешенін қаржыландырды.
9. Банкаралық ақша аудару жүйесі және банкаралық клиринг жүйесі
арқылы 2020 жылы 645,5 трлн теңге сомасына 51,1 млн транзакция жүргізілді.
2020 жылы төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған қолма-қол
ақшасыз операциялар саны бойынша 2,4 есе, көлемі бойынша – 2,5 есе өсіп,
35,3 трлн теңге сомасына 2,9 млрд транзакция болды. Төлем карточкаларын
пайдалана отырып, төлемдердің жалпы құрылымындағы қолма-қол ақшасыз
операциялардың үлесі транзакциялар саны бойынша 91%, төлемдер көлемі
бойынша – 68% болды.
10. 2020 жылдың соңында айналыстағы қолма-қол ақша сомасы 3,3 трлн
теңгені құрады, бұл 562,1 млрд теңгеге немесе 2020 жылдың басындағы
көрсеткіштен 20,9%-ға артық (2,7 трлн теңге). 2020 жылғы қаңтарда номиналы
200 теңгелік айналыстағы монеталар айналысқа енгізілді.
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Ұлттық Банктің мақсаты мен міндеттері
Ұлттық Банк – елдің банк жүйесiнiң жоғары (бірiншi) деңгейiн бiлдiретін
Қазақстан Республикасының орталық банкi болып табылады.
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 Ұлттық Банктің міндеттері мыналар:
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 болып
табылады.
«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 Заңына сәйкес 2020 жылғы
1 қаңтардан бастап қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау мен қадағалау, қаржы нарығын реттеу мен дамыту және қаржылық
қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау
функциялары Ұлттық Банктен Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
реттеу және дамыту агенттігіне берілді.
2020 жылғы шілдеде Ұлттық Банк «Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкiн Алматы қаласынан Нұр-Сұлтан қаласына көшіру туралы» Қазақстан
Республикасы Президентінің 2020 жылғы 10 сәуірдегі № 304 Жарлығына сәйкес
астанаға көшуді аяқтады.
Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігімен, Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығымен,
қаржы нарығының субъектілерімен және халықаралық қаржы институттарымен
шұғыл өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін Ұлттық Банктің Тұрақты өкілдігі
ашылды.
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1-тарау. Дамудың экономикалық талаптары және
Ұлттық Банктің негізгі шаралары
1.1 Сыртқы жағдайлар
2020 жылы COVID-19 пандемиясынан туындаған дағдарыс әсер ету
дәрежесі бойынша 2008-2009 жылдардағы қаржылық дағдарыстан асып түсіп,
әлемдік экономиканың құлдырауына алып келді. Енгізілген локдаундар мен
карантиндік шектеулер аясында әлемнің барлық ірі экономикаларында іскерлік
белсенділіктің төмендеуі байқалды. Салалар бойынша бөлуде ең үлкен соққы
қызмет көрсету саласына тиесілі болды. Мәселен, Дүниежүзілік сауда
ұйымының бағалауы бойынша әлемдік сауда 2020 жылдың қорытындысы
бойынша 2018 жылы АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы аясында
құлдырау 3,0%-ды ғана құрағанымен, 2019 жылға қарай 9,2%-ға төмендеді. Өз
кезегінде, Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының бағалауы бойынша
2019 жылмен салыстырғанда халықаралық жолаушылар ағыны көлемінің
төмендеуі 60% болды. Жолаушылар саны 2019 жылғы 4,5 млрд адамнан 1,8 млрд
адамға дейін қысқарды. Халықаралық туризмнен түсетін экспорттық кірістердің
шығыны 2019 жылмен салыстырғанда 1,3 трлн АҚШ долларын1 құрады.
Коронавирус инфекциясының таралуына қарсы күрес шеңберінде
көптеген жұмыс берушілер жұмысын уақытша тоқтатты немесе тіпті өз
кәсіпорындарын жабуға мәжбүр болды. Нәтижесінде, 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 8,8%-ға жуық жұмыс уақыты жоғалды, бұл 255 млн
жұмыс орнына2 тең. Бұл 2008-2009 жылдардағы қаржы дағдарысы кезіндегіден
шамамен төрт есе көп. Экономиканың көптеген салаларының құлдырауына
қарамастан, әлемдік өнеркәсіп секторы, ең алдымен, басқа елдерге қарағанда
карантиннен тезірек шығу нәтижесінде Қытай экономикасының қалпына келуіне
орай барынша тез қалпына келді. Осылайша, 2020 жылғы шілдеден бастап
өнеркәсіптегі іскерлік белсенділік индекстері оң серпінмен3 сипатталады.
Жалпы, Қытай экономикасы әлемнің басқа ірі экономикаларының ішінде
2020 жылы оң өсу қарқынын көрсеткен жалғыз ел болды. Алдын ала бағалау
бойынша4, Қытай экономикасы 2020 жылы 2,3%-ға өсті. Өнеркәсіп секторын
қалпына келтіруден басқа, экономикалық өсу инфрақұрылым мен
жылжымайтын
мүлікке
инвестициялардың
ұлғаюымен,
сондай-ақ
электроникаға, фармацевтикалық тауарларға, тұрмыстық техникаға және тағы
басқаларына сұраныстың өсуі аясында сыртқы сауда көрсеткіштерінің қарқынды
өсуімен қамтамасыз етілді. Экономиканы қалпына келтіруде салықтарды едәуір
төмендету және кәсіпорындарға төмен пайызбен ұзақ мерзімді кредиттер беру
арқылы мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау шаралары маңызды рөл
1

Дүниежүзілік туристік ұйымның деректері бойынша
Халықаралық еңбек ұйымының деректері бойынша
3
IHS Markit компаниясының деректері бойынша
4
Қытай Ұлттық бюросының деректері бойынша
2
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атқарды. Өз кезегінде, ішкі тұтынудың әлсіз көрсеткіштері, АҚШ пен Еуропалық
Одақтың қарым-қатынасының нашарлауы, сондай-ақ ел аумағының көп бөлігіне
әсер еткен су тасқыны тежеуші әсер етті. Жыл қорытындысы бойынша юаньнің
АҚШ долларына шаққандағы бағамы 0,2%-ға нығайды, инфляция 2020 жылғы
желтоқсанға қарай жыл басындағы жылдамдаудан кейін шошқалардағы
африкалық оба әсерінің сарқылуы нәтижесінде ет бағасының төмендеуі аясында
0,2%-ға дейін күрт баяулады.
Коронавирустың таралуына қарсы күрес шаралары мұнай бағасының
құлдырауымен қатар 2020 жылы Ресей экономикасына айтарлықтай теріс әсер
етті. Соған қарамастан, жылдың ортасынан бастап карантиндік шектеулерді
жеңілдету нәтижесінде экономика біртіндеп қалпына келе бастады. 2020 жылғы
ІІ тоқсанда экономиканың қысқару қарқыны 8%-ға күрт құлдыраудан кейін,
2020 жылдың соңына қарай 3,1%-ға дейін баяулады. Кейінге қалдырылған
сұранысты іске асыру аясында ауыл шаруашылығы мен ішкі тұтыну оң үлес
қосты. Бұл ретте халықтың нақты қолда бар табыстарының қысқаруына
байланысты ішкі тұтыну бұрынғысынша әлсіз болып қалатынын атап өткен жөн.
ОПЕК+ мәмілесі шеңберінде мұнай өндірудің қысқаруы нәтижесінде пайдалы
қазбаларды өндіру көлемінің қысқаруы экономикаға теріс әсер етті. Қалыптасқан
жағдайда, сондай-ақ АҚШ-тағы президенттік сайлау аясында 2020 жылы Ресей
рублі АҚШ долларына қарағанда 19,5%-ға әлсіреді. Өз кезегінде, рубльдің
әлсіреуі және кейбір азық-түлік тауарларына бағаның өсуіне байланысты
Ресейде жылдық инфляция 2020 жылдың желтоқсанында 4,9%-ға дейін
жеделдеп, мақсатты бағдардан 4%-ға асып түсті.
Еуропалық Одақ экономикасы COVID-19-ға қарсы шектеу шараларын
енгізу нәтижесінде 2020 жылдың ортасындағы күрт құлдыраудан кейін
(2020 жылғы ІІ тоқсанда құлдырау 13,9% болды) ІІІ тоқсанда өндіріс көлемін
ұлғайта бастады, бұл ІЖӨ-нің құлдырау қарқынының 4,2%-ға дейін баяулауына
алып келді. Еуропалық Одақ экономикасының дамуына, ең алдымен, Қытайдың
тез қалпына келуіне байланысты өнеркәсіптің озық көрсеткіштері оң үлес қосты.
Инвестициялық белсенділіктің біршама қалпына келуі де байқалды. Үдете өсу
кейінге қалдырылған сұранысты, әсіресе автомобильдер мен техника сияқты
ұзақ пайдаланылатын тауарларды сатудан туындады. Жылдың екінші
жартысында COVID-19-дың қайта өршуіне байланысты карантиндік
шектеулердің күшеюі, сондай-ақ Еуропалық Одақ пен Ұлыбритания арасындағы
сауда мәмілесін келісудің жыл соңына дейін жалғасуы ІЖӨ-ге теріс үлес қосты.
Осылайша, 2020 жылы Еуропалық валюта АҚШ долларына қарағанда орташа
есеппен 2,0%-ға әлсіреді. Инфляция жыл бойы төмен деңгейде қалып,
2020 жылғы желтоқсанда 0,2% болды.
COVID-19-дың таралуы және экономикалық өсуді қолдау мақсатында
әртүрлі шектеу шараларын енгізу аясында көптеген орталық банктердің
монетарлық саясаты 2020 жылы жеңіл болып қала берді. Мәселен, Еуропалық
орталық банк бір жыл ішінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені
нөлдік деңгейде, ал депозиттер бойынша мөлшерлемені - 0,5% деңгейінде сақтап
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қалды. Еуропалық ортлық банк инфляция 2,0%-ға жақындағанға дейін
мөлшерлемелер ағымдағы деңгейде болатынын хабарлады. Өз кезегінде, АҚШ
Федералдық резервтік жүйесі 2008 жылдан бері алғаш рет мөлшерлемені
бірнеше раундта төмендетті. Нәтижесінде 2020 жылдың ортасына қарай
федералды қорлар мөлшерлемесі 0-0,25%-ға дейін төмендетілді.
2020 жылы COVID-19 пандемиясы әлемдік мұнай нарығында айтарлықтай
өзгеріс тудырған негізгі факторға айналды. 2020 жылы Brent сұрыпты мұнайдың
әлемдік бағасы 2019 жылға қарай 35,1%-ға5 төмендеді. 2020 жылғы сәуірде
белсенділіктің қатты құлдырауы кезінде мұнайды әлемдік тұтыну тәулігіне
80,6 млн баррельге дейін қысқарды, ал 2020 жылғы қаңтарда бұл мән тәулігіне
96,7 млн баррель деңгейінде болды. ОПЕК+ мұнай өндіруді қысқарту, сондай-ақ
мұнай импорттаушы елдердегі карантиндік шектеулерді жеңілдету әрекеттері
нарықты біршама тұрақтандырды. Аталған факторлардың қолдауымен
2020 жылдың соңына қарай Brent сұрыпты мұнай бағасы бір баррель үшін
50 АҚШ доллары белгісіне жақындады.
Жаһандық экономикаға ықпалдасуды ескерсек, жоғарыда аталған барлық
факторлардың әсері Қазақстан экономикасына әсер етпей қоймады. Мұнай
бағасының күрт төмендеуіне және мұнай өндірудің қысқаруына, сондай-ақ
локдаунның енгізілуіне байланысты Қазақстан экономикасы екі рет есеңгіреп
қалды. Дегенмен, Қазақстандағы экономикалық құлдырау тереңдігі жетекші
елдермен салыстырғанда айтарлықтай аз болды.
Әлемдік экономиканың одан әрі дамуы және оған байланысты
Қазақстанның сыртқы экономикалық жағдайлары әлі де COVID-19
пандемиясының салдарынан белгісіздіктің жоғарылауына байланысты болды.
Дегенмен, вирусқа қарсы вакцинаны әзірлеу, сондай-ақ елдердің үйлестірілген
іс-әрекеті өндіріс деңгейін тезірек қалпына келтіруге және дағдарысқа дейінгі
деңгейге қайта оралуға ықпал етеді деп күтілуде, бұл жиынтығында Қазақстан
экономикасына да оң әсер етеді.
1.2 Ішкі үрдістер
1.2.1 Инфляция
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар
агенттігінің Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша Қазақстандағы
жылдық инфляция 2020 жылдың қорытындысы бойынша 7,5% (2019 жылы
5,4%) болды. 2020 жылғы наурыздан бастап инфляция 4-6% нысаналы дәлізден
жоғары қалыптасты.
Базалық инфляция бір жыл бойы жалпы инфляциядан жоғары деңгейде
сақталып, 2020 жылғы желтоқсанда жылдық көрсетуде 7,7%-ға дейін өсті
(1.2.1.1-сурет).
5
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Инфляция құрылымында азық-түлік тауарлары 11,3%-ға (2019 жылы –
9,6%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 5,5%-ға (5,0%-ға), ақылы
қызметтер – 4,2%-ға (0,7%-ға) қымбаттады.
Азық-түлік инфляциясының жеделдеуі жекелеген тауарларға сұраныстың
артуымен, сол сияқты төтенше жағдай режимі мен карантин шаралары
жағдайында шикізат пен өнімді жеткізу кезеңдерін бұзу нәтижесіндегі шектеулі
ұсыныспен байланысты болды. Жылдың соңына таман ұсыныстың шектелуі мен
импорттық сұраныстың артуы әлемдік азық-түлік нарықтарындағы бағаның
өсуіне алып келді.
1.2.1.1-сурет
Базалық инфляция, инфляция және оның құрамдас бөліктерінің серпіні
өткен жылдың тиісті кезеңіне %-бен
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Дереккөз: СЖжРА ҰСБ

Азық-түлік инфляциясына ет және ет өнімдері (8,7%), нан-тоқаш өнімдері
мен жармалар (10,4%), жемістер мен көкөністер (14,1%), жұмыртқа (20%),
майлар мен тоң майлар (21,6%), қант (32,8%) бағасының жылдық өсуі елеулі үлес
қосты.
Сонымен қатар, өндірушілер бағалары өсуінің баяулауы және тірі малды
әкетуге салынған тыйымның сақталуы жағдайында ет өнімдері бағасының өсу
үлесі төмендеді; нан-тоқаш өнімдері мен жармаларға бағаның өсуі егін жинау
науқанының аяқталуы және астық қорларын толықтыру нәтижесінде өткен
жылға қарағанда төмендеді. Бағаның жедел өсуіне жекелеген азық-түлік
өнімдерінің нарықтарындағы теңгерімсіздіктің күшеюі (құс тұмауының өршуі,
Ресейдегі қант пен өсімдік майының күрт қымбаттауы) және иммундықстимуляторлық өнімдерге (жемістер, көкөністер) сұраныстың артуы ықпал етті.
Қысқа мерзімде пайдаланылатын тауарларға (дәрі-дәрмектерге, жуу
құралдарына) сұраныстың артуы эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауы
кезеңінде импорттың қымбаттауы аясында азық-түлікке жатпайтын инфляцияға

11
оң үлес қосты. Атап айтқанда, фармацевтикалық өнім бағасының жылдық өсуі
9,7%-ды, жуу және тазалау құралдары бағасының жылдық өсуі 10,2%-ды
құрады. Бұдан басқа, жыл басында акциздің артуы бензин бағасының өсуін
жеделдетуге әсер етті, ол кейіннен сұраныстың төмендеуімен шектелді. Жыл
қорытындысы бойынша бензин бағасының өсуі 2,5%-ды құрады.
2019 жылы реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерге тарифтерді
төмендету әсерінің сарқылуы көрсетілетін қызметтердің инфляциясына жоғары
әсер етті. 2020 жылы реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерге
тарифтердің өсуі 1,6%-ды құрады (2019 жылы 6,9%-ға төмендеді), бұл ретте өсім
қолдау шаралары ретінде (наурыз-сәуір) төтенше жағдай кезінде тарифтердің
уақытша төмендеуімен және уақытша өтелетін тарифтерді енгізумен шектелді.
Тарифтердің өсуіне 2020 жылғы 1 шілдеден бастап электр өндіруші ұйымдарға
арналған шекті тарифтердің өсуіне байланысты электр энергиясының 6,5%-ға
қымбаттауы негізгі үлес қосты. Реттелмейтін қызметтер бөлігінде туристік
қызметтерді қоспағанда, қызметтердің барлық түрлері қымбаттады.
Сауда және сервис объектілерінің қызметіне карантиндік шектеулер,
сондай-ақ жұмыс пен оқытудың қашықтан жүргізілетін форматын сақтау
жағдайларында төмендей түскен тұтынушылық сұраныс инфляцияны тежеуші
фактор болды.
1.2.2 Экономиканың нақты секторы
2020 жылы Қазақстан экономикасының дамуы COVID-19 коронавирус
пандемиясының таралуына қарсы күрес шараларының, сондай-ақ мұнайдың
әлемдік бағасының құлдырау әсерінен қалыптасты. Бұл факторлар
Қазақстандағы экономикалық белсенділіктің айтарлықтай төмендеуіне алып
келді.
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар
агенттігі Ұлттық статистика бюросының жедел деректері бойынша 2020 жылы
Қазақстанның ІЖӨ 2019 жылмен салыстырғанда нақты көрсетуде 2,6%-ға
қысқарды (1.2.2.1-сурет).
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1.2.2.1-сурет
Нақты ІЖӨ өсуіне экономика салаларының үлесі
өткен жылдың тиісті кезеңіне %-бен
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Дереккөз: СЖжРА ҰСБ

Карантин шараларының қолданылуы аясында сыртқы, сол сияқты ішкі
сұраныстың әлсіреуі нәтижесінде сауда, көлік қызметтері, жылжымайтын
мүлікпен операциялар және әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету
саласындағы қызметтер көлемі төмендеді.
2020 жылы тау-кен өндіру өнеркәсібінің жылдық көрсетуде 3,7%-ға
төмендеуі есебінен өнеркәсіп 0,4%-ға қысқарды. Тау-кен өнеркәсібіндегі
өндірістің құлдырауы ОПЕК+ келісімін орындау шеңберінде шикі мұнай мен газ
конденсатын өндіру көлемінің 5,0%-ға қысқаруына байланысты болды.
Сонымен қатар, металл кендерін (0,1%-ға төмендеу), атап айтқанда темір кенін
(0,2%-ға) және түсті металл кендерін (0,1%-ға) өндіру көлемінің төмендеуі осы
салаға теріс әсер етті.
2020 жылдың қорытындысы бойынша көтерме және бөлшек сауда көлемі
жылдық көрсетуде 7,3%-ға қысқарды. Саланың қысқаруы көтерме және бөлшек
саудадағы сату көлемінің тиісінше 7,4%-ға және 4,1%-ға төмендеуіне
байланысты болды. Көтерме сауданың қысқаруы негізгі тұтынушылар
тарапынан отандық экспорттық позицияларға сұраныстың төмендеуіне және
ОПЕК+ шеңберінде келісімнің орындалуына (шикі мұнай мен металдар)
байланысты орын алды. Бөлшек сауда айналымының қысқаруы халықтың нақты
ақшалай кірістерінің төмендеуі салдарынан тұтынушылық сұраныстың
баяулауына байланысты болды. Сауда көлемінің қысқаруымен қатар 2020 жылы
көлік және қоймаға сақтау қызметтерінің жылдық көрсетуде 17,2%-ға дейін
төмендеуі байқалды. Саланың қысқаруына автомобиль және құбыр жүргізу
көлігінің жүк айналымы көлемінің төмендеуі негізгі үлес қосты.
Сонымен қатар, бірқатар салалар ІЖӨ серпініне оң үлес қосты. Өңдеу
өнеркәсібінде металлургия өнеркәсібі өндірісінің 2,6%-ға, тамақ өнімдері
өндірісінің 4,0%-ға, машина жасау өндірісінің 16,3%-ға және фармацевтика
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өнімінің 47,0%-ға ұлғаюына байланысты 3,9%-ға өсу тіркелді. Сонымен бірге,
2020 жылы тұтынушылық сұраныстың төмендеуі және өндірістің уақытша
жабылуы аясында жекелеген салаларда өндірістің қысқаруы байқалды. Мәселен,
мұнай өнімдерін өндіру 4,0%-ға және жиһаз өндіру 11,0%-ға қысқарды.
2020 жылдың наурыз-сәуір айларында төтенше жағдай мен карантиннің
қолданылуы жағдайында құрылыс жұмыстарының уақытша тоқтатылуына
қарамастан, жыл қорытындысы бойынша құрылыс саласының өсуі 11,2%-ды
құрады. Жоғары өсу мемлекеттік бағдарламалар мен инфрақұрылымдық
жобаларды іске асырудың жалғасуына, атап айтқанда «Нұрлы жер», «Бақытты
отбасы», «7-20-25», «5-20-25», «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға
арналған жол картасы» мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде қолжетімді
тұрғын үй құрылысының жалғасуына байланысты орын алды. Сондай-ақ
«Нұрлы Жол» бағдарламасын іске асыру еліміздің көлік-логистикалық
инфрақұрылымын салуда (автомагистральдар, жолдар, теміржолдар, көпірлер
мен тоннельдер құрылысы) өсу қарқынын ұстап тұруға мүмкіндік берді.
2020 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 5,6%-ға
ұлғайды, бұл мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығы өнімінің тиісінше
3,0%-ға және 7,8%-ға өсуіне байланысты болды.
Қашықтан жұмыс жүргізу және онлайн-оқытуды енгізу аясында байланыс
қызметтері оң серпінді көрсетті, өсу 8,6%-ды құрады. Интернет желісі
қызметтерінің, мобильді байланыс пен телекоммуникациялық желілер бойынша
деректерді беру қызметтерінің ұлғаюы есебінен саланың өсуіне негізгі үлес
қамтамасыз етілді.
Өз кезегінде, үй шаруашылығын тұтыну және экономикадағы
инвестициялық белсенділік COVID-19 пандемиясының таралуына қарсы шектеу
шараларын енгізу аясында теріс факторлардың әсерінен айтарлықтай қысқаруды
көрсетті. Мемлекеттік саясаттың контрциклдік бағыты жағдайында мемлекеттік
басқару органдарының шығыстары ғана оң өсу қарқынын сақтап қалды.
2020 жылғы І тоқсанда үй шаруашылықтарына нақты сұраныс оң серпінді
сақтап қалды. Алайда төтенше жағдай режимін енгізу, сауда нүктелерінің
жұмысына шектеу қою, уақытша жұмыспен қамтылмағандар санының өсуі және
халықтың кірістерін жоғалтуы 2020 жылғы ІІ тоқсанда тұтынушылық
сұраныстың екі таңбалы төмендеуіне (17,6%-ға) алып келді. Бірақ 2020 жылғы
ІІІ тоқсанда карантин шараларының біртіндеп жеңілдеуі және кейінге
қалдырылған сұранысты іске асыру жағдайында үй шаруашылықтарының
сұранысын қалпына келтіру (2,5%-ға өсу) байқалды, бұл жекелеген айларда
бөлшек тауар айналымы көрсеткіштерінің жақсаруымен расталады.
Халықтың нақты кірістерінің қысқаруы сұраныстың неғұрлым тез өсуін
шектейтін фактор болды. Кірістер құрылымында жалдамалы қызметкерлердің
нақты жалақысының қысқаруы нәтижесінде өз бетінше жұмыспен қамтудан
және жалдау жұмысынанан түсетін кірістер төмендеді (2020 жылғы
ІІІ тоқсанда – 0,1%). Кірістер арасында мемлекеттік саясаттың әлеуметтік
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бағытын сақтау жағдайында зейнетақы төлемдерінен түскен табыстар бойынша
өсу байқалды.
Бұдан бөлек, COVID-19 пандемиясы әлемнің түрлі елдерінде, соның
ішінде Қазақстанда да халықтың тұтынушылық қалауы мен шығыстарына елеулі
өзгерістер енгізді. Мәселен, ақылы қызметтерге жұмсалатын шығыстар үлесінің
қысқаруы және үй шаруашылықтарының азық-түлікке жұмсалатын шығыстар
үлесінің едәуір ұлғаюы орын алды. Қазақстан Республикасының Стратегиялық
жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының деректері
бойынша үй шаруашылықтарының тұтыну шығыстары құрылымында
2020 жылы халық үшін ақылы қызметтерге арналған шығыстар үлесі 16,9%-ға
(21,6%) дейін бір мезгілде төмендей отырып, азық-түлік тауарларына
жұмсалатын шығыстар үлесі 58%-ға дейін (2019 жылы – 53,7%) ұлғайды. Азықтүлікке жатпайтын тауарларға жұмсалатын шығыстардың үлесі айтарлықтай
өзгерген жоқ (24,7%-ға қарсы 25,1%), бұл осы топтың құрылымындағы
тауарларға сұраныстың көп бағытты үрдістерінен туындады.
2020 жылы экономикадағы инвестициялық белсенділік жылдық көрсетуде
3,4%-ға қысқарды. Экономикадағы инвестициялардың құлдырауы «Болашақ
кеңейту жобасы» бойынша ең ірі «Теңіз Шевройл» кен орнындағы құрылыс
жұмыстарын уақытша тоқтата тұру аясында тау-кен өндіру саласындағы
инвестициялардың қысқаруына тікелей байланысты болды. Негізгі капиталға
салынған инвестициялардың қысқаруы саудада, құрылыста және қаржылық
және сақтандыру қызметінде де байқалды. Жалпы, басқа салалардағы
инвестициялар оң серпінді көрсетті. Жекелеген секторларда инвестициялық
белсенділіктің жеделдеуі байқалды: 2020 жылы жылдық көрсетуде денсаулық
сақтау саласында 1,4 есе, өнер мен ойын-сауық саласында 1,2 есе, ақпарат пен
байланыс саласында 35,5%-ға өсті. Осыған орай, тау-кен өндіру саласын
қоспағанда, экономикадағы инвестициялар 14,8%-ға ұлғайды (1.2.2.2-сурет).
Импортты алмастыру бойынша мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру
өңдеу өнеркәсібіндегі инвестицияларға оң әсер етті, олар 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 3%-ға өсті.
Негізгі капиталға салынған инвестициялар құрылымында ғимараттар мен
құрылыстарды салу және күрделі жөндеу жұмыстарына жұмсалатын
шығындардың жоғары өсуі (10,7%-ға) және машиналар мен жабдықтарға
салынған инвестициялардың және басқа да шығыстардың айтарлықтай
төмендеуі байқалды. Негізгі капиталға инвестицияларды қаржыландырудың
негізгі көзі бұрынғысынша кәсіпорындардың меншікті қаражаты болып
табылады, инвестициялардың жалпы көлеміндегі олардың үлесі 2020 жылы
78,8%-ды құрады.
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1.2.2.2-сурет
Экономика салаларының негізгі капиталға салған инвестициялардың
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Дереккөз: СЖжРА ҰСБ

1.2.3 Бюджеттік және фискалдық саясат
Қазақстанда коронавирустық инфекцияның таралуына және төтенше
жағдайдың енгізілуіне байланысты макроэкономикалық жағдайдың нашарлауы
аясында 2020 жылы фискалдық саясат, ең алдымен, әлеуметтік көмек пен
әлеуметтік қамтамасыз етуге, денсаулық сақтауға, білім беруге және ТКШ-ға
бюджет шығыстарының ұлғаюымен сипатталды. Ұлттық қордан берілетін
трансферттер көлемінің ұлғаюы аясында бюджет шығыстары бөлігінің өсуі
экономиканы қолдау және Қазақстан Республикасы Үкіметінің дағдарысқа
қарсы шараларды жүзеге асыру қажеттігіне негізделген.
2020 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет кірістерінің
үштен екісіне жуығын салық түсімдері (59%) және үштен бірін (33%) –
трансферттер қалыптастырды (1.2.3.1-сурет). Бұл ретте 2020 жылдың
қорытындысы бойынша салық түсімдерінің құрылымында ең көп үлес қосылған
құн салығына (30%), корпоративтік табыс салығына (24%), жеке салыққа (11%)
тиесілі болды.
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1.2.3.1-сурет
Мемлекеттік бюджет кірістерінің құрылымы, жалпы кірістерден %-бен
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2020 жылы ел бюджетіне түскен салық түсімдері 7,1%-ға қысқарды.
Салықтар құрылымында қосылған құн салығынан түсетін түсімдер – 5,9%-ға
(коронавирустың таралуына қарсы күрес шеңберінде енгізілген шектеу
шаралары аясында көрсетілетін қызметтер өндірісінің 5,6%-ға қысқаруы
байқалды), табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер –
9,3%-ға, сондай-ақ өзге де салықтар – 32%-ға (негізгі үлес шикі мұнайға
әкетілетін кедендік баж салығына тиесілі) ең көп төмендеуді көрсетті.
Акциздер бойынша түсімдер көлемі 25,9%-ға (темекі өнімдері мен
алкоголь өнімдеріне арналған акциздер мөлшерлемесінің артуы аясында), жеке
табыс салығы бойынша – 6,1%-ға, әлеуметтік салық бойынша – 4,4%-ға өсті.
Ұлттық қордан бюджетке трансферттер түсімі 2019 жылғы 3,1 трлн
теңгеден 2020 жылы 4,8 трлн теңгеге дейін 55,4%-ға ұлғайды.
2020 жылғы мемлекеттік бюджеттің шығындары 2019 жылмен
салыстырғанда 23,6%-ға өсті. Дәстүрлі түрде мемлекеттік шығыстардың негізгі
бенефициарлары болып табылатын баптар бойынша айтарлықтай өсу байқалды.
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған шығындар 9%-ға
(зейнетақыларды, жәрдемақыларды және АӘК-ті екі мәрте индекстеу аясында),
білім беруге – 34,7%-ға (педагогтерге еңбекақының ұлғаюы аясында), денсаулық
сақтауға – 51,4%-ға (өсу коронавирустың таралуына қарсы күрес шеңберінде
эпидемияға
қарсы
іс-шараларды
жүргізуге
байланысты),
тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылыққа – 53,9%-ға (2020-2025 жылдарға арналған
«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй-коммуналдық даму бағдарламасы
шеңберінде іс-шараларды іске асыру) өсті (1.2.3.2-сурет).
«Басқалар» бабы бойынша шығындардың 49,4%-ға ұлғаюы облыстық
бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың бюджеттеріне шағын
және орта бизнес субъектілері үшін салық жүктемесінің төмендеуіне
байланысты ысырапты өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттермен
байланысты болды.
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1.2.3.2-сурет
Мемлекеттік бюджет шығындарының құрылымы,
жалпы шығындардан %-бен
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2020 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет тапшылығы
2,8 трлн теңгені немесе ІЖӨ-ге қатысты 4,0%-ды құрады (1.2.3.3-сурет).
1.2.3.3-сурет
Мемлекеттік бюджеттің атқарылуы
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Ұлттық қорға түсетін түсімдер (инвестициялық кірістерді есепке
алмағанда) республикалық бюджетке жіберілген трансферттерді алып қою
көлемінен 3 еседен астамға төмен болды. Бұл мұнай секторы кәсіпорындарынан
түсетін тікелей салықтар түсімдерінің 50,6%-ға төмендеуіне (жергілікті
бюджетке есептелетін салықтарды қоспағанда) байланысты болды. Бұл негізінен
корпорациялық табыс салығынан түсетін түсімдердің 65,4%-ға және жасалған
келісімшарттар бойынша өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасы
үлесінің 34,4%-ға азаюы есебінен болды. Бұдан басқа, пайдалы қазбаларды
өндіру салығынан және экспортталатын шикі мұнайға рента салығынан түсімдер
тиісінше 21,9%-ға және 62,8%-ға төмендеді. Ұлттық қорды басқарудан түскен
кіріс өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге артты.
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2020 жылдың қорытындысы бойынша сыртқы мемлекеттік қарыз 6,9 трлн
теңгені (16,4 млрд АҚШ долларын) немесе 2019 жылмен салыстырғанда
18,8%-ға ұлғайып, ІЖӨ-ге қатысты 10,2%-ды құрады (1.2.3.4-сурет). Қазақстан
Республикасы Үкіметінің сыртқы борышының жалпы сомасындағы негізгі
үлесті еурооблигациялар – 56,1%, сондай-ақ Халықаралық қайта құру және даму
банкінің сыртқы қарыздары – 21,4% және Азия даму банкінің сыртқы
қарыздары – 13,7% болды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ішкі борышы
ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелердің 48,7%-ға өсуі есебінен 38,5%-ға
өсті және 2020 жылдың соңында 9,8 трлн теңгені немесе ІЖӨ-ге қатысты
14,4%-ды құрады.
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1.2.4 Төлем балансы және сыртқы борыш
2020 жылдың қорытындысы бойынша ағымдағы операциялар шоты
6,3 млрд АҚШ доллары тапшылығымен (2019 жылы – 7,3 млрд АҚШ доллары)
қалыптасты (1.2.4-бөлімге 1-қосымша, 1.2.4.1-кесте). Ағымдағы шоттың теріс
сальдосының қысқаруы, бірінші кезекте, шетелдік инвесторларға төленетін
кірістің қысқаруына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Консорциум
арасындағы дауды реттеу шеңберінде Қарашығанақ консорциумының
қатысушыларынан 1,3 млрд АҚШ доллары сомасында валютаның әкелінуіне
байланысты орын алды.
Сауда балансының профициті тауарлар импортының төмендеуімен
салыстырғанда тауарлар экспортының едәуір қысқаруы есебінен 10,5 млрд АҚШ
долларына дейін 42,1%-ға төмендеді.
Brent сұрыпты мұнайдың әлемдік бағасы 2020 жылы орта есеппен
2019 жылға қарағанда бір баррель үшін 42,3 АҚШ долларын (2019 жылы – бір
баррель үшін 64,0 АҚШ долл.) құрап, 33,9%-ға төмендеді. Тауарлар экспорты
2019 жылғы көрсеткішке қарағанда 19,7%-ға қысқарып, 46,7 млрд АҚШ
долларын құрады. Мұнай және газ конденсаты экспортының құны (ресми
экспорттан 50,5%) 29,4%-ға немесе 9,9 млрд АҚШ долларына төмендеді және
келісімшарт бағасының төмендеуі есебінен қара металдар экспорты 8,9%-ға
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төмендеді. Түсті металдар экспорты 0,8%-ға төмендеді, астық экспорты 1,1%-ға
ұлғайды.
Тауарлар импорты 2019 жылғы көрсеткіш деңгейінен 9,6%-ға төмендеп,
36,2 млрд АҚШ долларын құрады. Тауарлар импортының төмендеуі аралық
тауарларды әкелудің 13,1%-ға (1,7 млрд АҚШ долл.) және инвестициялық
тауарлардың 10,1%-ға (1,6 млрд. АҚШ долл.) қысқаруына байланысты.
Халықаралық қызметтер балансының тапшылығы 3,1 млрд. АҚШ
долларына дейін 17,6%-ға төмендеді, бұл ретте көрсетілетін қызметтер экспорты
35,0%-ға азайды, ал көрсетілетін қызметтер импорты 29,4%-ға қысқарды.
Халықаралық қызметтер бойынша сыртқы сауда айналымы 31,6%-ға төмендеп,
13,1 млрд АҚШ долларын құрады.
Бастапқы кірістер балансының тапшылығы 14,9 млрд АҚШ долларын
құрады, шетелдік тікелей инвесторлар кірістерінің қысқаруы есебінен
2019 жылғы көрсеткішке қарағанда 34,4%-ға төмендеді.
Резиденттердің инвестициялық салымдардан түскен кірістері 19,1%-ға
төмендеп, 1,9 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл кірістердің жартысы елдің ресми
резервтерінен (Ұлттық қордың резервтік активтері мен шетелдік активтері)
түскен кірістерге тиесілі, олар 1,0 млрд АҚШ долларына дейін 17,2%-ға
қысқарды.
Бейрезиденттерге төленетін инвестициялық кірістер 16,1 млрд АҚШ
долларына дейін 32%-ға қысқарды, оның ішінде бейрезиденттердің тікелей
инвестициялардан түскен кірістері – 2019 жылғы 21,3 млрд АҚШ долларынан
бастап 2020 жылы 13,9 млрд АҚШ долларына дейін 34,6%-ға төмендеді.
Олардың 62%-ын бөлінген кірістер мен дивидендтер түріндегі немесе
қазақстандық
кәсіпорындардың
бөлінбеген
пайдасындағы
(немесе
шығынындағы) шетелдік тікелей инвесторлардың үлесі (қайта инвестициялар
деп аталатын) түріндегі капиталға қатысудан түскен кірістер құрайды. Тікелей
инвестициялау қатынастарымен байланысты емес кредиторларға сыйақы төлеу
9,7%-ға төмендеп, 2,2 млрд АҚШ долларын құрады.
Қаржы шоты бойынша таза әкелу (резервтік активтерді есепке алмағанда)
2020 жылы 15,3 млрд АҚШ долларын (2019 жылы – 1,6 млрд АҚШ
долларындағы таза әкету) құрады. Резиденттер міндеттемелерінің ұлғаюы және
олардың активтерінің төмендеуі қаржылық операциялар бойынша капиталдың
таза әкелуін немесе «қалған елдерден таза қарыз алуды» қамтамасыз етті.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша капиталдың таза әкелінуі (теріс
сальдо) 2020 жылы 5,9 млрд АҚШ долл. (2019 жылы – 5,5 млрд АҚШ долл.)
болды және резиденттер міндеттемелерінің өсуімен қамтамасыз етілді. Шетелдік
тікелей инвестициялар бойынша операциялар бойынша қаржы активтерінің
1,3 млрд АҚШ долларына өсуі қазақстандық кәсіпорындардың шетелдік
ұйымдардың капиталына қатысуының ұлғаюына және олардың шетелдік үлестес
компанияларды қаржыландыруына байланысты болды.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша міндеттемелердің өсуі 7,3 млрд
АҚШ долларын құрады. Резиденттердің шетелдік тікелей инвестициялар
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бойынша міндеттемелерін ұлғайту бейрезиденттердің кірістерін қайта
инвестициялаумен (тікелей инвесторлардың үлесіне келетін бөлінбеген пайда)
және шетелдік үлестес тұлғалар алдындағы борыштық міндеттемелердің өсуімен
қамтамасыз етілді.
Қазақстанға шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкелінуі
2019 жылдың көрсеткішіне қарағанда 29,8%-ға төмендеп, 17,1 млрд АҚШ
долларын құрады. Шикі мұнай мен табиғи газ өндіруге салынған инвестициялар
(2020 жылғы шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкелінуінің 37,8%-ы)
46,9%-ға төмендеп, 6,5 млрд АҚШ долларын құрады. Металлургия өнеркәсібіне
шетелдік тікелей инвестициялардың салымы (жалпы әкелуден 14,7%) көтерме
және бөлшек саудаға 2,5 млрд АҚШ долларына дейін 10,2%-ға қысқарды,
автокөлікті жөндеуге (жалпы әкелуден 14,9%) 2,5 млрд АҚШ долларына дейін
14,6%-ға төмендеді, көлік пен қоймаға сақтауға (жалпы әкелуден 5,1%) 0,9 млрд
АҚШ долларына дейін 21,4%-ға, қаржы және сақтандыру қызметіне (жалпы
әкелуден 6,0%) 1,0 млрд АҚШ долларына дейін 0,2%-ға төмендеді.
Шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы ағынының құрылымында
елдер бойынша Нидерланд (жалпы түсімдерден 30,1%), одан әрі АҚШ (13,1%),
Швейцария (10,4%), Ресей Федерациясы (7,1%), Қытай (5,6%), Ұлыбритания
(5,0%), Бельгия (4,6%), Франция (4,1%) және Корея Республикасы (2,7%) басым
болып тұр.
Портфельдік инвестициялар бойынша капиталдың таза әкелінуі 7,7 млрд
АҚШ долларын құрады (2019 жылы – 5,1 млрд АҚШ долларындағы таза әкету).
Капиталдың әкелінуі резиденттердің шетелдік активтерін, оның ішінде Ұлттық
қордың активтерін 6,7 млрд АҚШ долларына төмендетумен қамтамасыз етілді.
2020 жылғы IV тоқсандағы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының шетелдік
бағалы қағаздардағы активтерінің ұлғаюы активтер бойынша түсімнің ішінара
орнын толтырды. Резиденттердің портфельдік инвестициялар бойынша
міндеттемелерінің 1,0 млрд АҚШ долларына өсуі Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің рубльдік егемен облигацияларды орналастыруымен,
сондай-ақ 2020 жылғы IV тоқсанда «Kaspi.kz» АҚ-ның жаһандық депозитарлық
қолхаттарын шығарумен байланысты болды. Бұдан басқа, таза әкелуге шетелдік
инвесторлардың Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын және қазақстандық
эмитенттердің облигацияларын сатып алуы әсер етті.
«Басқа инвестициялар» бабында көрсетілген орта және ұзақ мерзімді
борыштық құралдар бойынша 2,0 млрд АҚШ долларында таза капиталдың
әкелінуі (2019 жылы – 0,3 млрд АҚШ долл.) қалыптасты. Осы капитал ағыны
Азия Даму Банкінен 0,9 млрд еуро көлемінде үкіметтік қарыз тартумен және
қазақстандық кәсіпорындардың кредиттер мен қарыздар бойынша
бейрезиденттер алдындағы міндеттемелерінің өсуімен қамтамасыз етілді.
Сонымен қатар, таза әкелуге резиденттер берген сыртқы қарыздарды өтеу де әсер
етті.
Қысқа мерзімді борыштық құралдар бойынша капиталдың таза әкетілуі
2020 жылы 195,2 млн АҚШ долл. (2019 жылы – 2,4 млрд АҚШ долл.) болды.
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Резиденттердің қысқа мерзімді активтерінің 1,4 млрд АҚШ долларына ұлғаюы
халықтың қолындағы қолма-қол шетел валютасының өсуіне (ҚРҰБ-ның
бағалауы бойынша жеке тұлғалардың төлем балансында қолма-қол шетел
валютасымен сыныпталмаған операциялары) байланысты. Резиденттердің
міндеттемелерін 1,2 млрд АҚШ долларына ұлғайту бейрезиденттердің
қазақстандық банктердегі шоттарындағы депозиттерінің ұлғаюы және
қазақстандық кәсіпорындардың кредиторлық берешегінің өсуі есебінен
қалыптасты.
Резервтік активтер (Ұлттық қордың активтерін есепке алмағанда)
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 35,6 млрд АҚШ долларын құрады,
бұл тауарлар мен қызметтердің қазақстандық импортының 9,7 айын
қаржыландыру қажеттілігін өтейді.
2020 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының
сыртқы борышы 163,4 млрд АҚШ долларын құрады, оның 9,3%-ын немесе
15,2 млрд АҚШ долларын – мемлекеттік сектордың сыртқы борышы,
3,0% немесе 5,0 млрд АҚШ долларын – «Банктер» секторының сыртқы борышы,
25,7% немесе 42,0 млрд АҚШ долларын – «Басқа секторлардың» тікелей
инвестициялармен байланысты емес берешегі, 61,9% немесе 101,2 млрд АҚШ
долларын осы сектордың фирмааралық берешегі құрайды (1.2.4-бөлімге
2-қосымша, 1.2.4.2-кесте).
Елдің сыртқы борышының көлемі 2020 жылы төлем балансының
операциялары есебінен (4,9 млрд АҚШ долл.) және басқа да операциялық емес
өзгерістермен ішінара теңестірілген (1,1 млрд АҚШ долл.) мемлекеттік және
квазимемлекеттік эмитенттер еурооблигацияларының нарықтық құнының өсуі
(1,0 млрд АҚШ долл.) 4,8 млрд АҚШ долларына ұлғайды (2019 жылы – 1,2 млрд
АҚШ долларына төмендеді).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы борышы 2020 жылы
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Азия Даму Банкінен COVID-19
пандемиясының экономикаға теріс әсерін төмендетуге қарыз тартуы есебінен
1,5 млрд АҚШ долларына ұлғайды, олар қолданыстағы сыртқы қарыздарды
өтеумен ішінара өтелді, сондай-ақ рубльдік облигацияларды шығару және
егемен еуробондтардың нарықтық құнының өсуі есебінен орын алды.
Ұлттық Банктің сыртқы міндеттемелері шетелдік инвесторлар тарапынан
қысқа мерзімді ноттарға сұраныстың өсуі есебінен 0,4 млрд АҚШ долларына
ұлғайды.
«Банктердің»
сыртқы
борышы
бейрезиденттер
қаражатының
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еурооблигацияларын жоспарлы түрде өтеумен
ішінара теңестірілген қазақстандық банктердегі шоттарға әкелінуі есебінен
0,2 млн долларға қысқарды.
Мұнай бағасының құлдырауына және COVID-19 пандемиясының әсеріне
байланысты экономикалық өсудің баяулауы өндіріс көлемінің төмендеуіне және
сыртқы қаржыландыру қажеттілігінің артуына алып келді. Нәтижесінде
2020 жылдың қорытындысы бойынша сыртқы борыштың ІЖӨ-ге қатынасы
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96,2% (2019 жылдың қорытындысы бойынша - 87,3%) болды. Бұл ретте тауарлар
мен көрсетілетін қызметтер экспортының жылдық көлемінің қысқаруына
байланысты сыртқы борыштың экспортқа қатынасы 315,7% (2019 жылдың
қорытындысы бойынша – 240,4%) болды (1.2.4-бөлімге 3-қосымша,
1.2.4.3-кесте).
Қазақстанның таза сыртқы борышы 2020 жылы 63,6 млрд АҚШ долларына
дейін 13,3 млрд АҚШ долларына ұлғайды және ІЖӨ-нің 37,5%-ын құрады.
Мемлекеттік сектор мен «Банктер» секторы әлемнің қалған бөліктеріне қатысты
таза кредитор (тиісінше 40,9 млрд АҚШ долл. және 1,4 млрд АҚШ долл.), ал
«Басқа секторлар» – таза борышкер позициясын (105,9 млрд АҚШ) орындайды.
1.3 Ақша-кредит саясаты
1.3.1 Баға тұрақтылығын қамтамасыз ету: мақсаты мен шаралары
2020 жылы Ұлттық Банк ақша-кредит саясатын инфляциялық таргеттеу
қағидаттарына сәйкес жүргізді. 2020 жылы инфляция бойынша мақсат
4-6% деңгейінде белгіленді. Сыртқы күтпеген өзгерістердің іске асырылуын
және баға өсуінің едәуір жеделдеуін ескере отырып, Ұлттық Банк күш-жігерін
макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге, экономиканы қалпына
келтіруді қолдауға және проинфляциялық тәуекелдерді азайтуға жұмсады.
2020 жылғы 3 ақпанда базалық мөлшерлеме жөніндегі алғашқы шешімде
Ұлттық Банк оны 9,25% деңгейінде сақтап қалды. Шешім жылдық инфляция
деңгейінің ақпанның қорытындысы бойынша 4-6% нысаналы дәліздің жоғарғы
шекарасына дейін күтілетін қысқа мерзімді өсуін ескере отырып қабылданды.
Келесі айларда инфляцияның нысаналы дәліздің ортасы деңгейіне дейін
баяулауы күтіліп, кейіннен орта мерзімді перспективада төмендеді.
Алайда, 2020 жылғы наурыздың басында әлемдік экономикадағы жағдай
күрт өзгерді. Коронавирустың таралуы жаһандық пандемия сипатына ие болды.
Сонымен бірге, мұнай өндірудің өсуі мен тұтынудың төмендеуі нәтижесінде
мұнайдың әлемдік бағасының күрт төмендеуі орын алды. Инфляциялық
процестердің жеделдеуі байқалды.
Сыртқы күйзелістің ел экономикасына теріс салдарын таратудың алдын
алу және макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін Ұлттық Банк
ақша-кредит талаптарын күшейтті. 2020 жылғы 10 наурызда пайыздық дәлізді
+/- 1,5 п.т. дейін кеңейте отырып, базалық мөлшерлемені 12%-ға дейін арттыру
туралы кезектен тыс шешім қабылданды. Бұл инфляциялық күтулердің өсуін
шектеуге, айырбастау бағамына қысымды төмендетуге және теңгенің әлсіреуін
шектеуге мүмкіндік берді. 2020 жылғы 16 наурызда қабылданған жоспарлы
шешімде базалық мөлшерлеме сол деңгейде сақталды.
2020 жылғы наурызда жылдық инфляция белгіленген нысаналы дәліздің
жоғарғы шегінен асып, 6,4%-ды құрады және 2020 жылдың соңына дейін
біртіндеп жеделдеуді жалғастырды. Инфляцияны жеделдетуге азық-түлікке
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жатпайтын тауарлар мен ақылы қызметтер бағасының баяу серпінімен азықтүлік тауарлары бағасының өсуі негізгі үлес қосты.
Экономиканы қолдау үшін карантиндік шараларға байланысты іскерлік
белсенділікті шектеу жағдайында 2020 жылғы 3 сәуірде Ұлттық Банк пайыздық
дәлізді +/- 2 п.т. дейін кеңейте отырып, базалық мөлшерлемені жылдық
9,5% деңгейіне дейін төмендету туралы кезектен тыс шешім қабылдады. Бұл
шешім Ұлттық Банктің Қазақстан экономикасына коронавирус зардаптарының
әсерін бәсеңдетуге және экономикалық белсенділікті қолдауға бағытталған
шараларының бір бөлігі болды. Кейіннен, 2020 жылғы 27 сәуірде және
8 маусымда Ұлттық Банк базалық мөлшерлемені осы деңгейде екі рет сақтап
қалды.
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1.3.1.1-сурет
Базалық мөлшерлеменің траекториясы және жылдық инфляция деңгейі

базалық мөлшерлеме дәлізі

инфляция бойынша нысаналы дәліз

жылдық инфляция

базалық мөлшерлеме

2020 жылғы мамырдан бастап әлемдік мұнай нарығындағы ахуалдың
өзгеруі және баға серпінінің перспективалары Ұлттық Банктің инфляция
бойынша болжамдарды қайта қарауына себеп болды. 2020 жылғы шілдеден
бастап, жаңартылған болжамдарға сәйкес және ҚР Президентінің
тапсырмаларын орындау шеңберінде Ұлттық Банк жылдық инфляцияны жыл
қорытындысы бойынша 8-8,5%-дан аспайтын деңгейде ұстап тұру нысанасын
назарға алды.
Үдеп келе жатқан дезинфляциялық үрдістерге қарай 2020 жылғы шілдеде
Ұлттық Банк коронавирус таралуының теріс салдарын жою және экономиканы
қалпына келтіруді қолдау мақсатында ақша-кредит саясатын тағы бір рет
жеңілдетті. 2020 жылғы 20 шілдеде базалық мөлшерлемені 9,0%-ға дейін
төмендету туралы шешім қабылданды.
Бұдан кейін 2020 жылдың соңына дейін базалық мөлшерлеме
9% деңгейінде сақталды (1.3.1.1-сурет). Қабылданған шешімдердің негізгі қатар
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жүретін факторлары нақты инфляция серпіні, мұнай нарығындағы тұрақсыздық,
инфляциялық
күтулердің
өсуі,
сондай-ақ
елдегі
және
әлемдегі
эпидемиологиялық жағдайға байланысты белгісіздік болды.
2020 жылдың қорытындысы бойынша инфляция белгіленген нысаналы
дәлізден асып, 7,5%-ды құрады. 2021-2022 жылдары Ұлттық Банк инфляцияны
төмендетуді және 4-6% нысаналы дәлізге қайтаруды өз алдына міндет етіп
қойды. Базалық мөлшерлеме жөніндегі шешімдер инфляцияның нақты
серпінінің нысаналы бағдарларына сәйкестігіне, инфляциялық күтулердің
төмендеу жылдамдығына, сұраныстың қалпына келуіне, сондай-ақ инфляциялық
тәуекелдердің теңгеріміне байланысты болады.
1.3.2 Ақша нарығы
2020 жылы ақша нарығы артық өтімділік жағдайында жұмыс істеді, ол
жылдың соңында 4,8 трлн теңге (жылдың басында 4,1 трлн теңге) болды
(1.3.2.1-сурет). Коронавирус пандемиясы жағдайында экономиканы қолдау
шеңберіндегі дағдарысқа қарсы шаралар ақша нарығында профициттің өсуіне
ықпал етті. Ұлттық Банк теңгедегі өтімділіктің құрылымдық профициті
жағдайында инфляцияға қысымды болдырмау үшін артық өтімділікті алды.
1.3.2.1-сурет
Ұлттық Банктің операциялары бойынша ашық позиция
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Коронавирустың жаһандық таралуы мен мұнай бағасының төмендеуі
нәтижесінде макроэкономикалық жағдайдың 2020 жылғы наурызда біршама
өзгеруі ақша нарығына әсер етті. Жағдайды тұрақтандыру мақсатында ақшакредит саясаты шеңберінде базалық мөлшерлеменің деңгейін және оның
дәлізінің көлемін өзгерту жөніндегі шаралар қабылданды, олар ақша
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нарығындағы
мөлшерлемелерді
нысаналы
пайыздық
дәліз
ішінде
қалыптастыруды қамтамасыз етті.
Теңгедегі өтімділікке артқан сұраныс, 2020 жылғы наурызда сыртқы және
ішкі нарықтардағы жоғары құбылмалылық кезеңінде базалық мөлшерлемені
арттыру мөлшерлемелердің тиісті өсуіне және олардың пайыздық дәліздің
жоғары шегінде қалыптасуына алып келді (1.3.2.2-сурет).
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1.3.2.2-сурет
Репо және своп нарығындағы пайыздық мөлшерлеме

репо 1 күн (TONIA)

Сыртқы және ішкі нарықтарда жағдайдың жақсаруына қарай теңгедегі
өтімділікке сұраныс тұрақтана бастады, бұл 2020 жылғы наурызда ұлғаюдан
кейін ақша нарығындағы мөлшерлемелердің төмендеуіне алып келді.
Жыл бойы жекелеген кезеңдерде мөлшерлемелердің шамадан тыс
құбылмалылығы байқалды, ол салық төлеу кезеңдеріне және теңгенің
айырбастау бағамының әлсіреуіне негізделді.
Жылдың бірінші жартыжылдығында сыртқы және ішкі нарықтардағы
жоғары құбылмалық аясында банктер тарапынан бір күндік репо нарығында
теңгелік өтімділікке сұраныстың өскені байқалды (1.3.2.3-сурет).
Ұлттық Банк өтімділікті алу жағынан бір күндік репо нарығының тұрақты
қатысушысы болып табылады. Карантин шаралары жағдайында Ұлттық Банк
нарықтың кәсіби қатысушыларына күн сайын шектеусіз өтімділік ұсынды.
Жылдың соңында бір күндік репо нарығында өтімділікке сұраныс
негізінен брокерлер мен инвестициялық компаниялар тарапынан, ал теңгені
ұсыну банктер, қорлар, даму банктері мен мемлекеттік компаниялар тарапынан
қалыптасты.
Жылдың бірінші жартыжылдығында бір күндік репо өтімділігін
орналастыру бойынша мөлшерлемелер дәліздің төменгі шегіне жақын
шоғырланды (орналастырудың 70%-нан астамы). Екінші жартыжылдықта бір
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күндік репо нарығында теңгені орналастыру мөлшерлемелерінің шоғырлануы
базалық мөлшерлеменің деңгейіне ауысты. Екінші жартыжылдықтың біршама
бөлігінде базалық мөлшерлеменің дәлізі +/-1,5 п.т. деңгейінде белгіленуіне
қарамастан, мөлшерлемелер көбінесе +/-1 п.т. аралығында базалық
мөлшерлемеге жақын қалыптасты.
Жалпы
алғанда,
своп
нарығындағы
мөлшерлемелер
TONIA
мөлшерлемесіне жақын қалыптасты. Репо нарығында мөлшерлемелердің өсуі
және теңгедегі өтімділікке сұраныстың өсуі кезеңдерінде спрэдтің кеңеюі
байқалды.
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1.3.2.3-сурет
2020 жылғы бір күндік репо нарығының құрылымы

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

Өтімділікті басқарудың тиімділігін арттыру және транзакциялық
шығасыларды төмендету шеңберінде тамыздан бастап «Қазақстанның қор
биржасы» АҚ қор нарығындағы биржалық сауданы жаңа ASTS+ саудаклирингтік жүйесіне ауыстырып, орталық контрагенттің функцияларын
орындауға кірісті, бұл барлық қатысушылар үшін тәуекелдерді едәуір
төмендетті. Репо нарығы орталық контрагентпен репо және гросс-есептеулермен
репо деп бөлінді. Ұлттық Банктің операциялары орталық контрагентпен репо
секторында ғана жүргізілді.
Туынды қаржы құралдары нарығын дамыту жөніндегі жұмыс шеңберінде
2020 жылғы желтоқсаннан бастап ақша нарығының TONIA негізгі индикаторын
есептеу тәртібі өзгерді. Жаңартылған әдістеме бойынша TONIA индикаторы
пайыздық мөлшерлеме тәуекелін хеджирлеуге және өзгермелі мөлшерлемесі бар
құралдарды шығару үшін TONIA пайдалануға алғышарттар жасай отырып,
барынша нарық индикаторына айналды.
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Биржадағы валюталық своп құралы бойынша 2020 жылы федералдық
қорлар бойынша тиімді мөлшерлемеге есептеу формуласындағы LIBOR
мөлшерлемесін ауыстыру жолымен өтімділікті алу мөлшерлемесін есептеу
әдістемесі өзгертілді (EFFR).
Ақша-кредит саясатын іске асыру шеңберінде тұрақты қолжетімділік
операциясымен қоса ашық нарықтың құралдары да қолданылды. Бұл ретте
жылдың соңында депозиттік аукциондар бойынша ашық позициялар
1 129,7 млрд теңгеге дейін өсуі кезінде айналыстағы ноттар көлемі 2 927,3 млрд
теңгеге дейін төмендеді (1.3.2.4-сурет).

млрд теңге

1.3.2.4-сурет
Ноттар мен депозиттік аукциондар бойынша ашық позиция
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2020 жылғы шілдеден бастап 12 айлық ноттардың шығарылымын тоқтата
тұру және 2020 жылғы IV тоқсаннан бастап 1 аукцион шеңберінде 182 күндік
мерзімі бар ноттар шығарылымының көлемін 100 млрд теңге деңгейінде шектеу
нәтижесінде ноттар төмендеді. Бұл шаралар бос өтімділікті республикалық
бюджеттің тапшылығын қаржыландыруға қайта бағыттау үшін қабылданды. Ол
үшін Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Ұлттық Банкпен келісім
бойынша 1 жылдан 3 жылға дейінгі барынша талап етілетін өтеу мерзімі бар
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығарудың жаңа кестесін әзірледі, бұл бір
жылдық ноттардың шығарылымын тоқтата отырып, шамадан тыс теңгедегі
өтімділіктің Ұлттық Банктің құралдарынан мемлекеттік бағалы қағаздарға
ауысуына алып келді. Бұл ретте мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруда
нарықтық инвесторлардың қатысу үлесінің едәуір ұлғайғаны байқалды, бұл
мемлекеттік борыш нарығының өтімділік деңгейіне оң әсер етті.
Сонымен қатар, 2020 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігімен бірлесіп кірістілік қисығын қалыптастыру, теңгедегі
құралдардың тартымдылығын арттыру және мемлекеттік облигациялар
нарығының өтімділігін арттыру бойынша жұмыс жалғастырылды.
Ұлттық Банк Қазақстанның қор биржасымен бірлесе отырып, мемлекеттік
бағалы қағаздардың қайталама нарығының өтімділігін арттыру мақсатында
биржалық алаңда мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша маркетмейкерлер үшін
ынталандыру бағдарламасын әзірледі және енгізді, онда биржалық нарықта
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мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша маркетмейкер функцияларын орындаған
жағдайда, нарыққа кәсіби қатысушыларға арналған жеңілдігі бар талаптардың
белгілі бір топтамасы көзделді. Бағдарламаны табысты іске асыру нарыққа
қатысушылардың нарықта белсенділігін арттыруға және мемлекеттік бағалы
қағаздар бойынша маркетмейкерлер санының өсуіне ықпал етеді, бұл жалпы
қайталама нарықтың өтімділігіне оң әсер етеді.
Ұлттық Банк Қаржы министрлігімен бірлесіп Қазақстан Республикасының
егемен облигацияларын J.P. Morgan (GBI-EM) дамушы елдер облигацияларының
индексіне енгізу жұмысын жалғастырды. Осы мақсаттар үшін мүдделі
мемлекеттік органдармен индекс провайдерінің талаптары мен шарттарына
сәйкес келетін «Мемлекеттік бағалы қағаздарды халықаралық индекстерге енгізу
жөніндегі 2020-2022 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары» әзірленіп,
қабылданды.
2020 жылғы тамызда оқшауланған қор нарығын дамыту мақсатында
бағалы қағаздардың жергілікті және халықаралық депозитарийі Clearstream
арасында Delivery versus Payment (DVP) түріне дейін мемлекеттік бағалы
қағаздар бойынша есеп айырысудың халықаралық желісі жетілдірілді, ол
мемлекеттік облигацияларға инвестициялау кезінде жаһандық инвесторлардың
тәуекелдерін төмендетуге мүмкіндік береді және үздік әлемдік практикаға
сәйкес келеді. DVP форматына өту де мемлекеттік бағалы қағаздардың
оқшауланған нарығының өтімділігіне оң әсер етеді және сыртқы капитал
ағындары үшін бәсекелестік жағдайында артықшылық береді.
1.3.3 Валюта нарығы
2020 жылы валюта нарығындағы ахуал сыртқы жағдайлардың елеулі
ықпалымен дамыды. Әлемде короновирустың таралуы және 2020 жылғы
наурызда карантин шектеулерін жаппай енгізу аясында Brent сұрыпты мұнай
бағасы 2020 жылғы 1-тоқсанда бір баррель үшін 66 АҚШ долларынан 22,7 АҚШ
долларына дейін рекордты 65,6%-ға құлдырады.
Бұған қоса, халықаралық инвесторлар арасында белгісіздіктің өсуі қауіпсіз
активтерге сұраныстың өсуіне және АҚШ долларының нығаюына алып келді.
Бұл дамушы елдердің валюталарына төмендеу қысымын көрсетті. Нәтижесінде
2020 жылғы наурызда теңгенің айырбастау бағамы 1 АҚШ доллары үшін
382,6 теңгеден 448,5 теңгеге дейін 17%-ға әлсіреді.
Сыртқы факторлардың ішкі валюта нарығына тұрақсыздандыратын
ықпалын шектеу үшін Ұлттық Банк жоғары құбылмалылық кезеңдерінде
валюталық интервенция жүргізді. Әлемде коронавирустың кең таралуына
байланысты жаһандық қаржы нарықтарындағы құбылмалылықтың өсуі аясында
ақпанда 94,8 млн АҚШ долларына интервенция жүргізілді. Интервенцияның ең
үлкен көлемі 2020 жылғы наурызда 1 487,6 млн АҚШ доллары сомасында
жүргізілді.
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Бағамға алыпсатарлық қысымды төмендету үшін валюталық саудасаттықта алғаш рет 2020 жылғы наурызда Франкфурт аукционының әдісі іске
қосылды.
Бюджетке кепілді трансферттерді жүзеге асыру үшін Ұлттық қордың
активтерін конвертациялау операциялары валюта нарығында сұраныс пен
ұсыныстың теңгерімділігінің маңызды факторы болды.
1.3.3.1-сурет
Ресей рублі мен теңгенің АҚШ долларына қатысты өзгеруі, мұнай бағасы
және АҚШ долларының индексі (2019 жылғы 31 желтоқсан = 100)
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Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Үкіметімен бірлесіп валюталық
операцияларды біркелкі бөлу және валюта нарығының жай-күйіне ықпалды
барынша азайту үшін топтар ішінде неттингті қамтамасыз ету мақсатында
квазимемлекеттік компаниялардың валюта нарығындағы іс-қимылдарын
үйлестіруді қамтамасыз етті, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің
шетел валютасындағы депозиттерді банктердегі банктік шоттарға аудару
бойынша жұмыс жүргізілді.
Валюта нарығында шетел валютасының ұсынысын арттыру үшін
2020 жылғы наурызда квазимемлекеттік сектор субъектілерінің экспорттық
валюталық түсімнің 50%-ын міндетті түрде сату нормасы енгізілді. Қабылданған
шара шетел валютасы ұсынысының ұлғаюына және валюта нарығындағы
теңгерімділіктің артуына әсер етті. Осы норманың шеңберінде квазимемлекеттік
сектор компаниялары жыл бойы шамамен 2,1 млрд доллар сомасында валюталық
түсімін сатты.
Валюталық операциялар айқындылығының тиісті деңгейін қамтамасыз ету
үшін Ұлттық Банк валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларына
банктердің конверсиялық операцияларға алдын ала тексерулер жүргізуі және
заңнамада белгіленген мерзімдерде сатып алынатын валютаны нысаналы
пайдалануды бақылау бөлігінде өзгерістер енгізді.
Нарыққа қатысушылар арасында алыпсатарлық белсенділікті төмендету
мақсатында айырбастау пункттері үшін валютаны сатып алу бағамының сату
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бағамынан ауытқу шектері (АҚШ доллары бойынша – 6 теңге, еуро бойынша –
7 теңге) және кәсіпкерлік субъектілері үшін теңгемен қолма-қол ақша алу
лимиттері белгіленді.
2020 жылғы ІІ тоқсанда қабылданған дағдарысқа қарсы шаралар мен қатаң
карантиндік шектеулерді біртіндеп жеңілдету және үкіметтер мен орталық
банктердің ауқымды фискалдық және экономикаларды монетарлық қолдау
шараларын қабылдауы, ОПЕК+ елдерінің уағдаластыққа қол жеткізуі
нәтижесінде сыртқы тауар және қаржы нарықтарындағы жағдайдың тұрақтануы
аясында валюта нарығындағы ахуал тұрақтанды. Теңгенің айырбастау
бағамының нығайғаны байқалды, маусымда теңге бағамы бір АҚШ доллары
үшін 400 теңгеден төмен белгіге жетті.
2020 жылғы қыркүйек-қазанда коронавирустың екінші толқынының
таралу қаупі, АҚШ-тағы президенттік сайлаудан белгісіздік өсуі аясында ішкі
валюта нарығы қысымға ұшырады, бұл мұнай бағасын белгілеуге және дамушы
нарықтардың валюталарына төмендеу жағына қарай әсер етті және
инвесторлардың тәуекелі жоғары активтерге деген қызығушылығын азайтты.
Ұлттық Банк айырбастау бағамының шамадан тыс құбылмалығын
болдырмау үшін төмен өтімділіктің жекелеген кезеңдерінде қыркүйек пен
қазанда тиісінше 231,9 және 91,3 млн АҚШ доллары мөлшерінде қосымша
интервенция жүргізді. Бұл ретте Ұлттық Банктің қатысуы жалпы нарықтық
серпінге кедергі келтірген жоқ.
2020 жылғы қараша-желтоқсанда мұнайдың әлемдік бағасының өсуі және
дамушы елдер валюталарының, оның ішінде Ресей рублінің нығаюы
жағдайында, коронавирусқа қарсы вакциналарды сәтті түрде сынақтан өткізуге
қатысты оң жаңалықтар, АҚШ экономикасын ынталандырудың қосымша
топтамасы және салық кезеңімен қоса жаһандық инвесторлар тарапынан
тәуекелді активтерге сұраныстың өсуі аясында ішкі нарықта ұлттық валютаның
1 АҚШ доллары үшін 432,64 теңгеден 420,71 теңгеге дейін нығаюы байқалды.
Қабылданған шаралармен қоса сыртқы нарықтардағы ахуал валюта
нарығын тұрақтандыруға және оның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге
мүмкіндік берді. Жылдың қорытындысы бойынша дамушы елдер
валюталарының біршама елеулі әлсіреуі кезінде теңге 10,4%-ға әлсіреді:
Бразилия реалы 29,1%-ға, түрік лирасы – 25%-ға, Ресей рублі – 19,5%-ға әлсіреді.
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау шеңберінде және жүргізіп
отырған саясатқа сенімді арттыру үшін Ұлттық Банк 2020 жылдан бастап
интервенция бойынша деректерді ашып көрсете отырып, Ұлттық қордан
жасалатын ай сайынғы конвертациялар мен трансферттердің көлемі жөніндегі
ақпаратты жариялай бастады.
Жүргізіліп отырған бағам саясатының транспаренттілігін арттыру
мақсатында Ұлттық Банк белсенді коммуникациялық саясатты жүргізді. Валюта
нарығындағы жағдайды, айырбастау бағамын қалыптастырудың негізгі
факторларын, халықаралық резервтердің серпінін және шетел валютасындағы
негізгі ағындарды түсіндіру бойынша жұмыс жүргізілді.
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1.3.4 Депозит нарығы
2020 жылы резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері 16,1%-ға
ұлғайып, 22,1 трлн теңгені құрады.
Ұлттық валютадағы депозиттер бір жылда 13,9 трлн теңгеге дейін
28,0%-ға, шетел валютасындағы депозиттер 8,2 трлн теңгені құрап, шамалы ғана
0,4%-ға өсті.
Пандемия басталғаннан бері базалық мөлшерлеме жөніндегі шешімдердің
жеделдігі депозиттер құрылымында басым болып отырған мерзімсіз, 6 айға
дейінгі мерзімі бар мерзімді салымдар бойынша мөлшерлемелердің тиісті түрде
өсуіне алып келді. Бұл теңгедегіт активтерге сұраныстың құлдырауын және
бағамның шамадан тыс әлсіреуін шектеуге мүмкіндік берді. Депозиттерді
долларландыру 2020 жылғы наурызда 46,7%-ға дейін күрт өскеннен кейін
жылдың соңында 37,3%-ға дейін төмендеді, бұл 2013 жылдан бастап ең төменгі
деңгей болып табылады (1.3.4.1-сурет).
1.3.4.1-сурет
Резиденттер депозиттерінің серпіні
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2020 жылы заңды тұлғалардың депозиттері 11,3 трлн теңгеге дейін
14,7%-ға ұлғайды. Олардың құрылымында ұлттық валютадағы депозиттер
7,2 трлн теңгеге дейін 32,5%-ға ұлғайды, ал шетел валютасындағы депозиттер
4,1 трлн теңгеге дейін 7,2%-ға қысқарды. Нәтижесінде заңды тұлғалардың
депозиттерді долларландыру деңгейі 36,2% (2019 жылғы желтоқсанда – 44,8%)
болды.
Жеке тұлғалардың депозиттері 10,8 трлн теңгеге дейін 17,7%-ға ұлғайды,
оның ішінде теңгедегі депозиттер 6,7 трлн теңгеге дейін 23,6%-ға, шетел
валютасындағы депозиттер 4,1 трлн теңгеге дейін 9,3%-ға ұлғайды. Жеке
тұлғалардың депозиттерді долларландыру деңгейі 38,4% (2019 жылғы
желтоқсанда – 41,3%) болды.
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1.3.4.2-сурет
Теңгедегі мерзімді депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің серпіні
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2020 жылғы желтоқсанда банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық
валютадағы мерзімді депозиттері бойынша орташа сараланған сыйақы
мөлшерлемесі 7,3%-ды (2019 жылғы желтоқсанда – 7,4%), жеке тұлғалардың
ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері бойынша – 9,3%-ды (9,0%) құрады
(1.3.4.2-сурет).
1.3.5 Кредит нарығы
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Банктердің экономикаға жұмсаған кредиттері 2020 жылы 5,5%-ға ұлғайып,
14,6 трлн теңгені құрады.
Ұзақ мерзімді кредиттеу 2020 жылы 12,5 трлн теңгеге дейін 5,7%-ға, қысқа
мерзімді кредиттер көлемі – 2,1 трлн теңгеге дейін 4,3%-ға өсті. Банктердің
кредиттік портфелінің құрылымында ұзақ мерзімді кредиттердің үлесі 85,4%
(2019 жылғы желтоқсанда – 85,3%) болды.
Ұлттық валютадағы кредиттер 2020 жылы 12,7 трлн теңгеге дейін
10,1%-ға ұлғайды, ал шетел валютасындағы кредиттер 1,9 трлн теңгеге дейін
17,7%-ға төмендеді (1.3.5.1-сурет). Нәтижесінде кредиттеудің жалпы көлемінде
теңгедегі кредиттердің үлес салмағы 2020 жылы 83,4%-дан 87,0%-ға дейін өсті.
1.3.5.1-сурет
Банктердің экономиканы кредиттеуі
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Жеке тұлғаларға кредиттер 2020 жылы өсуін жалғастырды. Жеке кредиттік
портфельдің жылдық өсімі 7,5 трлн теңгеге жетіп, 13,0% болды. Жеке тұлғаларға
арналған кредиттердің үлес салмағы 48,0%-дан 51,5%-ға дейін ұлғайды.
2020 жылы «АТФБанк» АҚ портфелінің сапасын жақсарту шеңберінде
стресстік активтерді басқару жөніндегі ұйымға жұмыс істемейтін активтерді
беруге байланысты банктік емес заңды тұлғаларға берілген кредиттер 7,1 трлн
теңгеге дейін 1,5%-ға төмендеді.
Салалар бойынша бөлуде банктердің экономикаға берген кредиттерінің
барынша елеулі сомасы өнеркәсіпке – 13,6%, саудаға – 11,7%, құрылысқа – 4,5%,
көлікке – 3,3%, ауыл шаруашылығына – 1,6% тиесілі.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген кредиттер бір жылда
2 515,3 млрд теңгеге дейін 19,3%-ға, оның ішінде ұзақ мерзімді кредиттер
2 066,2 млрд теңгеге дейін 16,5%-ға, қысқа мерзімді кредиттер 449,1 млрд
теңгеге дейін 34,2%-ға өсті.
1.3.5.2-сурет
Теңгемен берілген кредиттер бойынша сыйақының орташа сараланған
мөлшерлемесі

Банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютада берілген кредиттер
бойынша орташа сараланған сыйақы мөлшерлемесі 2019 жылғы 12,0%-дан
2020 жылы 11,8%-ға дейін, жеке тұлғаларға – 2019 жылғы 18,0%-дан 16,9%-ға
дейін төмендеді (1.3.5.2-сурет).
1.4 Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету
2020 жылы Ұлттық Банктің қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету
жөніндегі саясаты коронавирус инфекциясының таралуы нәтижесінде ұзаққа
созылған шектеу шаралары, қаржы және шикізат нарықтарында үдей түскен
тұрақсыздық салдарынан жоғары тәуекелдер жағдайында қалыптасты. Қаржы
нарығын реттеу және қадағалау мандаты 2020 жылдан бастап Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне берілгеннен
бастап Ұлттық Банк қаржы жүйесінің жүйелік тәуекелдеріне мониторинг
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жүргізеді және оларды бағалайды, оларды төмендету, оның ішінде мүдделі
мемлекеттік органдармен бірлесіп төмендету бойынша шаралар әзірлейді және
іске асырады.
Коронавирус инфекциясының таралуы және тиісті түрде шектейтін ісшараларды іске асыру кезеңінде экономиканың өсу қарқынының төмендеуі
бойынша ұзаққа созылу кезеңін алдын алу мақсатында Қазақстан
Республикасының Үкіметі, Ұлттық Банк пен Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі халықтың, шағын және орта
бизнестің төлем қабілеттілігін қолдау бойынша кең ауқымды шаралар кешенін
қабылдады. Атап айтқанда, қаржы жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қолдау
жөніндегі шаралар банктердің қарыз алушыларына, сол сияқты банктердің
өздеріне де бағытталды.
Карантин шектеулері кезеңінде қарыз алушыларды қолдау шаралары,
бірінші кезекте, қарыз алушылардың банктер алдындағы қазіргі кездегі
міндеттемелерінің ұлғаюына жол бермеуге және неғұрлым қолайлы талаптармен
қарызды қайтару мүмкіндігін жеңілдетуге бағытталды. Мұндай шаралар банктік
қарыздар бойынша төлемдерді 3 айға дейін кейінге қалдыруды ұсынуды,
төтенше жағдай салдарынан зардап шеккен қарыз алушылардың мерзімі өткен
қарыздары бойынша сыйақыны және мерзімі өткен төлемдері бойынша
айыппұл/өсімпұл есептеуді тоқтата тұруды қамтыды.
Коронавирус инфекциясының таралу серпінін назарға ала отырып, шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және
бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары мен банктердің өз
бағдарламалары шеңберінде жеңілдік талаптарымен кредиттерді қайта
қаржыландыру үшін жеткілікті кезеңге кредиттер бойынша төлемдерді кейінге
қалдыру бөлігінде қолдау шаралары ұзартылып, кеңейтілді.
Карантин
жағдайында
экономиканы
кредиттеуге
қойылатын
пруденциялық талаптардың қысымын төмендету мақсатында Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Ұлттық
Банк пандемия кезеңіне, кейіннен жекелеген шараларды 2021 жылғы 1 шілдеге
дейін ұзарта отырып, капитал буферлерін (контрциклдық, консервациялық,
жүйелік) төмендетті, провизияларды қалыптастыру кезінде төлемдердің
мерзімін ұзарту жеңілдігі берілген қарыздарды сыныптау бойынша талаптар
жеңілдетілді, сондай-ақ саралау тәуекелі коэффициенттерін, банк қызметі
бойынша міндетті есептілікті ұсынуды қоса алғанда, өтімділікке қойылатын
талаптарды төмендету түрінде өзге де пруденциялық жеңілдіктер іске асырылды.
Бұдан басқа, қаржы нарығын реттеу мандатының бөлінуін ескере отырып,
2020 жылғы мамырда Ұлттық Банк пен Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі «Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі беретін соңғы сатыдағы қарыздар туралы қағидаларды бекіту туралы»
бірлескен қаулыны қабылдады. Бұл тетік салымшылар банктерге жаппай
ағылған жағдайда, қаржы жүйесіндегі жүйелік тәуекелдің іске асырылуын алдын
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алу үшін төлемге қабілетті банктерге сапалы активтердің кепілімен шұғыл
өтімділік алуға мүмкіндік береді.
Қазақстан банктерінің қаржылық жай-күйін кешенді бағалау және
қажеттілігіне қарай оны жақсарту шараларын іске асыру мақсатында 2020 жылы
Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігімен бірлесіп активтердің сапасын тәуелсіз бағалауды аяқтады, оның
қорытындысы бойынша жүйелік деңгейде және активтердің сапасын бағалауға
қатысқан жекелеген банктер деңгейінде капитал тапшылығы байқалмады.
Қазақстанның банк секторы активтерінің сапасына тәуелсіз бағалау жүргізу
банктердің активтері сапасының нақты жай-күйін бағалауға, кредиттеу және
тәуекел-менеджменті бойынша банктердің қазіргі практикасын талдауға
мүмкіндік берді. Бұл, өз кезегінде, Қазақстанның банк секторының
айқындылығын арттыруға және банктердің бизнес-процестерінің іргелі
трансформациясын бастауға, оның ішінде тәуекелдерді басқару және банктердің
провизиялары мен капиталын есептеу процестерінің сапасын арттыруға
мүмкіндік берді.
Коронавирустың таралуына байланысты дағдарыстың банк секторының
орнықтылығына әсер ету деңгейін бағалау үшін Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Ұлттық Банкпен бірлесіп Еуропа
Орталық Банкінің әдіснамасы негізінде банктерге тағы да стресс-тестілеу,
банктердің қаржылық көрсеткіштерінің тарихи серпініне талдау жүргізді,
сондай-ақ банктердің тәуекелдерді тиімді басқаруы және кірістілік пен
өтімділіктің жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету қабілеті тұрғысынан бизнесмодельдерінің орнықтылығы бағаланды. Стресс-тестілеу нәтижелерін ескере
отырып, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігі қалыпты және жоғары тәуекелі бар банктерге жатқызған банктер
2021 жылғы қаңтардың соңына дейін макроэкономикалық күтпеген өзгерістер
іске асырылған жағдайда қаржы жүйесінің тәуекелдерін барынша азайту үшін
бизнес-үлгілердің орнықтылығын арттыруға арналған қаржылық орнықтылықты
қамтамасыз етудің жеке стратегияларын әзірлеуі тиіс.
Активтердің сапасына бағалау жүргізу кезінде банктер өздерінің несие
портфельдерінің сапасын жақсарту бойынша (қосымша провизиялар
қалыптастыру, қарыз алушылардың берешектерін өтеу, қарыздар бойынша
қосымша кепілді қамтамасыз етуді қабылдау) кейбір іс-шараларды іске асырды,
бұл банк жүйесі активтерінің сапасын жақсартуға мүмкіндік берді. Мәселен,
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша несие портфеліндегі 90 күннен астам
мерзімі өткен қарыздардың үлесі 7,1% болды. Бұл ретте несие портфелінде
кредиттік тәуекелдің біршама өскені (Халықаралық қаржылық есеп
стандартарына сәйкес құнсызданудың 2-сатысы) байқалатын қарыздардың үлесі
3,6% (2020 жылғы тамызда6 6,1%), құнсызданған
қарыздардың үлесі
(құнсызданудың 3-сатысы) 14,4% (2020 жылғы тамызда 17,7%) болды.
6
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Корпоративтік несие портфелі кредиттік тәуекелінің өсуіне барынша осал
болып қалуда, оның 2020 жылғы өсімі 8 085,0 млрд теңге болып, 0,2%-ға жетті.
Банктердің аталған портфелінде 90 күннен астам мерзімі өткен қарыздардың
үлесі 2021 жылғы 1 қаңтарда 4,6% болды. Бұл ретте несие портфелінде кредиттік
тәуекелдің қомақты ұлғайғаны байқалатын қарыздардың үлесі (құнсызданудың
2-сатысы) 4,8%-ды (2,6%-ды), құнсызданған қарыздардың үлесі (3-саты)
19,6%-ды (13,8%-ды) құрады.
Банктер өтімділіктің жеткілікті қорын жинақтағанына қарамастан,
корпоративтік қарыз алушылардың төлем қабілеттілігінің төмен деңгейі, атап
айтқанда, операциялық тиімділіктің жеткіліксіздігі, меншікті капиталдың,
өтімділік пен кепіл базасының шектеулі деңгейі корпоративтік кредиттеуді
кеңейтуді шектейді.
Сонымен қатар, коронавирус пандемиясы аясында халық табысының
төмендеуіне байланысты кредиттеудің жеке сегментінің, атап айтқанда
тұтынушылық сегменттің шамадан асып кету тәуекелінің төмендеуі байқалады.
Банктердің жеке несие портфелінің өсімі 2019 жылғы 27%-ға немесе 6 329,4 млрд
теңгеге қарағанда 2021 жылғы 1 қаңтарда 7 124 млрд теңгеге жетіп, 13,0% болды.
Бұл ретте тұтынушылық қарыздардың өсімі 24,2%-бен салыстырғанда 3,4%-ды
құрады. Өз кезегінде, халықтың тұрғын үй жағдайын жақсарту жөніндегі
мемлекеттік бағдарламалар банктердің ипотекалық қарыздар бойынша
портфелінің өсуіне ықпал етуді жалғастырды. Мәселен, ипотекалық қарыздар
портфелінің өсімі 2020 жылы 2 363,1 млрд теңгеге жетіп, 32,8% (2019 жылы –
33,8%) болды.
Корпоративтік портфельмен салыстырғанда жеке сегмент активтерінің
сапасы жоғары, бірақ коронавирус дағдарысының ұзаққа созылған әсерінен
төмендеу қаупін де сақтап отыр. 2021 жылғы 1 қаңтарда жеке портфельде
90 күннен астам мерзімі өткен қарыздардың үлесі 5,4% болды. Бұл ретте несие
портфеліндегі кредиттік тәуекелдің едәуір ұлғаюы байқалатын қарыздардың
үлесі (құнсызданудың 2-сатысы) 5,9%-ды (3,5%-ды), құнсызданған қарыздардың
үлесі (3-саты) – 8,6%-ды (3,9%-ды) құрады.
Сонымен қатар, коронавирус пандемиясының дамуына жауап ретінде
жаппай карантиндік іс-шаралар банк жүйесі тәуекелдерінің артуына
айтарлықтай әсер етті. Мемлекет қабылдаған дағдарысқа қарсы шаралардың
жеделдігі мен ауқымы жүйелік тәуекелдердің жинақталуын тежеуге және іске
асырылуына жол бермеуге мүмкіндік берді. Алайда, пандемиядан кейін банктер
қарыз алушыларының төлем қабілеттілігі төмендеуінің банктер активтерінің
сапасына тигізетін әсері ұзаққа созылуы мүмкін.
2020 жылы COVID-19 пандемиясының таралуына және карантин
шараларының енгізілуіне байланысты елдің банк секторында өтімділік
тәуекелдерінің өсу ықтималдығы туындады. Алайда, Үкімет, Ұлттық Банк пен
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі
қабылдаған қолдау шаралары оларды реттеуге мүмкіндік берді, осыған
байланысты Қазақстан банктерінде жыл бойы жоғары өтімді активтердің елеулі
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қоры болды. 2020 жылдың соңында банктер өтімділігінің профициті тұрақты
деңгейде сақталды: банктердің өтімділігі жоғары активтері 2019 жылмен
салыстырғанда 37,9%ға ұлғайып, нәтижесінде активтердің жалпы сомасының
40,6%-ын құрап, 12,7 трлн теңге (бағалы қағаздармен ауыртпалық салынбаған
және қорытынды айналымдарды қоспағанда өтімділігі жоғары активтер) болды.
Бұл ретте өтімділігі жоғары активтердің жиынтық көлемінің өсуіне валютадағы
өтімділік көлемінің өсуі (37,9%-дан 25,9%) негізгі үлес қосты. Ұлттық Банк
пайыздық мөлшерлемелерді нысаналы дәліз шеңберінде ұстап, банк
секторындағы артық өтімділік алуды жалғастыруда.
Қорландыру құрылымында клиенттер салымдарының үлесі жоғары болып
қалуда. 2020 жылдың соңында банк секторы міндеттемелерінің жалпы көлемінде
депозиттер 78,5%-ды құрады. Депозиттік портфельдің шоғырлану тәуекелі де
сақталуда: 2020 жылы 25 ірі кредиторлардың үлесі 49,5%-дан 68,3%-ға дейін
(қорытынды айналымдарды қоспағанда) өсті. Банктерде 2020 жылы салымдарды
долларландырудың төмендеуі жалғасып отырғаны байқалады. 2020 жылы
Ұлттық Банк пен Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының бірлесіп
енгізген шараларының нәтижесі ретінде жеке сегменттегі шын мәнінде мерзімді
депозиттер үлесінің өсуі жалғасты. Мерзімді депозиттердің орнықты нарығын
қалыптастыру Ұлттық Банк үшін өзекті міндет болып қалуда, өйткені
депозиттердің нақты мерзімділігі жалпы алғанда төмен болып қалуда.
Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы жөніндегі кеңес. Сыртқы
күтпеген өзгерістердің экономикаға әсері жағдайында дағдарысқа қарсы
саясатты жүргізу және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету шеңберінде
2020 жылы Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы жөніндегі кеңестің
5 отырысы өткізілді.
Отырыстарда COVID-19 індетінің Қазақстанның қаржылық орнықтылығы
мен экономикалық дамуына әсерін бағалауға бағытталған макроэкономикалық
сипаттағы мәселелер, дағдарысқа қарсы шараларды қаржыландыру мәселелері,
сондай-ақ дамудың 2020-2021 жылдарға арналған макроэкономикалық
сценарийлері талқыланды. Бұдан басқа, қаржы жүйесінің тұрақтылығын
қамтамасыз ету шеңберінде соңғы сатыдағы қарыздарды берудің жаңа
қағидалары және жеке депозиттер нарығын қалыпқа келтіру тәсілі ретінде
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорына қосымша жарналар салу тетігі
мақұлданды. Активтердің сапасын бағалау қорытындылары мен банктердің
жұмыс істеп тұруын талдау нәтижелері негізінде банк секторының қаржылық
орнықтылығын арттыруға және жүйелік тәуекелдерді төмендетуге бағытталған
кешенді шаралар мақұлданды.
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2-тарау. Ұлттық Банктің қызметі
2.1 Төлем жүйесін дамыту
Төлем жүйелерін дамытудың елдің қаржы жүйесіне тиімді қызмет
көрсетуін және экономиканың нақты секторының жұмыс істеуін қамтамасыз
етудегі маңызы зор.
Жаһандық үрдістер мен технологиялық өзгерістер төлем саласында қызмет
көрсетудің жаңа стандарттарын талап етеді. Нарыққа қатысушылар
инновациялық технологиялар негізінде жаңа цифрлық сервистерді қарқынды
енгізуде. Бүкіл әлемде мобильді қосымшалар, Интернет-банкинг және басқа
қашықтан жұмыс істейтін арналар түпкілікті пайдаланушылар үшін төлем
қызметтерін көрсетудің негізгі арнасына айналды.
2020 жылы клиенттерге ұсынылатын қашықтан қызмет көрсету
арналарына ауысудың төлем сервистерінің сапасын жақсарту және кеңейту
бойынша жұмыс жалғастырылды, бұл қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша
аударымдары көлемінің өсу үрдісін сақтауға мүмкіндік берді.
Төлем нарығын одан әрі дамыту жөніндегі жүйелік шаралардың негізгі
бағыттарын айқындау және іске асыру мақсатында Ұлттық Банк Ұлттық төлем
жүйесін дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасын қабылдады. Бағдарлама
ұлттық төлем жүйесінің инфрақұрылымдық шешімдерін (мезеттік төлемдер
жүйесін құру және дамыту, төлем карточкалары бойынша операцияларды өңдеу
үшін жергілікті инфрақұрылымды ұйымдастыру, клиенттерді қашықтықтан
сәйкестендіру сервисін дамыту) және нарыққа қатысушылардың операциялық
өзара іс-қимылын стандарттауға және қамтамасыз етуге бағытталған шараларды
(QR-код форматын біріздендіру, ISO 20022 қаржылық хабарларының
халықаралық стандарты форматына көшу, Оpen API және Open Banking
сервистерін дамыту) енгізуді көздейді.
2020 жылы Қазақстан Республикасының заңнамасына төлем ұйымдары
мен төлем жүйелерін реттеуді жетілдіру мақсатында құқыққа қайшы
операцияларды, оның ішінде ақшаны жылыстату үшін құқыққа қайшы
операцияларды жүзеге асыру мақсатында банктік емес төлем ұйымдарының
сервистерін пайдалану тәуекелдерін барынша азайтатын өзгерістер енгізілді.
Сондай-ақ Мезеттік төлемдер жүйесін ұйымдастыру үшін құқықтық негіз құру
мақсатында электрондық ақша түрінде әлеуметтік төлемдерді аудару мүмкіндігі,
банктік емес институттар – төлем ұйымдарының Мезеттік төлемдер жүйесіне
қатысуы және мобильді телефон нөмірі, QR-код және басқа сәйкестендіргіштер
(ЖСН, БСН) бойынша жаңа төлем құралдарын пайдалануды көздейтін төлем
шешімдерін енгізу жүзеге асырылады.
2020 жылғы қазанда қаржы және өзге де институттар клиенттерді
қашықтықтан сәйкестендіруді қамтамасыз ету үшін қашықтықтан сәйкестендіру
тетігін өнеркәсіптік пайдалануға қосты. Бұл сервисті 2020 жылғы сәуірде
пилоттық режимде шұғыл түрде іске қосу банктердің азаматтарға, оның ішінде
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пандемия кезеңінде әлеуметтік төлемдер алу үшін қашықтықтан шоттар ашуына
мүмкіндік берді. Сервис қызметтерін 14 банк және 9 банктік емес ұйым
пайдаланады, клиенттерді сәйкестендіру бойынша 4,4 миллионнан астам қызмет
көрсетілді.
2.1.1 Төлем жүйелері
Қазақстан Республикасының аумағында 18 төлем жүйесі жұмыс істейді,
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 бағдарланған және елдегі қолма-қол ақшасыз төлемдердің жалпы
көлемінің 92%-ын өңдейді. Нарықта карточкалық төлем жүйелері мен ақша
аударымдары жүйелерін ұсынатын жеке төлем жүйелері де жұмыс істейді.
Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің үздіксіз жұмысының деңгейі,
жүйелердің өнімділігі, осы жүйелер өңдейтін төлемдердің көлемі олардың
жұмысының тиімділік көрсеткіштері болып табылады.
Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің жұмыс істеу қабілеттілігінің
коэффициенттері олардың үздіксіз жұмысының жоғары деңгейін растайды және
2020 жылы Банкаралық ақша аудару жүйесі бойынша орташа есеппен 99,99%,
Банкаралық клиринг жүйесі бойынша 99,99% болды.
2020 жылы Ұлттық Банктің төлем жүйелері арқылы жүргізілген төлемдер
көлемі 645,5 трлн теңге сомаға 51,1 млн транзакцияны құрады (2.1.1.1-сурет).
2019 жылмен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 22,8%-ға
(9,5 млн транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 15,3%-ға (116,6 трлн теңгеге)
төмендеді. Орташа есеппен бір күнде төлем жүйелері арқылы 2 624 млрд теңге
сомаға 207,7 мың транзакция жүргізілді.
2.1.1.1-сурет
Ұлттық Банктің төлем жүйелеріндегі
төлемдер ағынының серпіні
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Банкаралық ақша аудару жүйесі
2020 жылдың соңында қаржы нарығының барлық инфрақұрылымдық
субъектілерін қоса алғанда, 38 қаржы ұйымы Банкаралық ақша аудару жүйесінің
қатысушысы болды. 2020 жылы жүйе арқылы 638,1 трлн теңге сомасына
15,0 млн төлем жүргізілді. 2019 жылмен салыстырғанда төлемдер көлемі
15,5%-ға (116,9 трлн теңгеге) төмендеді, электрондық төлем хабарлары жүйесі
арқылы өңделген төлемдер саны 3,4%-ға (0,5 млн транзакцияға) өсті. Банкаралық
ақша аудару жүйесі арқылы жүргізілген төлемдер көлемінің төмендеуі
салымдармен банкаралық операциялар (12,8%-ға) және Қазақстан
резиденттерінің бағалы қағаздармен операциялары (14,7%-ға) бойынша
төлемдер сомасының азаюына байланысты болды.
Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі бір төлемнің орташа сомасы
2020 жылы 42,5 млн теңгені құрады және 2019 жылмен салыстырғанда 18,3%-ға
(9,5 млн теңгеге) төмендеді. Банкаралық ақша аудару жүйесіндегі төлемдер саны
бойынша ең көп үлес 3 млн теңгеге дейінгі сомадағы төлемдерге (82,2%), көлемі
бойынша төлемдердің негізгі сомасы – 1 млрд теңгеден асатын төлемдерге (үлесі
84,1%) тиесілі.
Негізінен жүйе арқылы Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен
операциялар (төлемдердің жалпы көлемінен 50,5%), қысқа мерзімді
салымдармен банкаралық операциялар (28,7%) және шетел валютасы мен бағалы
металдармен операциялар (7,6%) бойынша төлемдер жүргізілді. 2020 жылы
тауарлар мен қызметтер үшін жасалған төлемдердің көлемі жүйеде өңделген
төлемдердің жалпы көлемінің 6,5%-ын құрады.
Банкаралық клиринг жүйесі
2020 жылдың соңында 26 қаржы ұйымы Банкаралық клиринг жүйесінің
қатысушысы болды. 2020 жылы жүйе арқылы 7,4 трлн теңге сомасына 36,1 млн
электрондық төлем хабары өңделді. 2019 жылмен салыстырғанда клиринг
жүйесіндегі төлем хабарларының саны 33,1%-ға (8 976,8 мың құжатқа) ұлғайды,
төлемдер сомасы 4,4%-ға (315,8 млрд теңгеге) өсті.
2020 жылы Банкаралық клиринг жүйесіндегі бір төлемнің орташа сомасы
2019 жылмен салыстырғанда 27,5%-ға (56,5 мың теңгеге) ұлғайып, 262,1 мың
теңгені құрады. Банкаралық клиринг жүйесіндегі транзакциялар саны бойынша
ең көп үлес 500 мың теңгеге дейінгі төлемдерге (89,5%), төлемдер сомасы
бойынша негізгі үлес – 1 млн теңгеден асатын сомамен электрондық төлем
хабарларына (үлесі 82,8%) тиесілі болды.
Клиринг жүйесіндегі төлемдердің негізгі көлемі шаруашылық жүргізуші
субъектілердің тауарлар мен материалдық емес активтер (жүйедегі төлемдердің
жалпы көлеміндегі үлесі 28,5% болды), көрсетілген қызметтер (үлесі – 25,2%),
үшін есеп айырысу төлемдеріне тиесілі болды, бұл ретте бюджетке төленетін
төлемдер және бюджеттен төленетін төлемдер жалпы төлемдер көлемінің
13,9%-ын құрады.
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Халықаралық ақша аудару жүйелері
Халықаралық ақша аудару жүйелері жеке тұлғалардың банктік шотты
ашпастан елдер арасында ақшаны жылдам жіберуіне және алуына арналған
қарапайым және қол жетімді арна болып табылады.
2020 жылдың соңында Қазақстан аумағында 7 халықаралық ақша аудару
жүйесі: Золотая корона, Western Union, ЮНИСТРИМ, Contact, Faster,
MoneyGram, UPT жұмыс істейді.
2020 жылдың қорытындысы бойынша халықаралық ақша аудару жүйелері
арқылы шетелге жіберілген ақша аударымдарының көлемі бір жыл бұрынғы
көрсеткішпен салыстырғанда 20,2%-ға ұлғайып, 787,7 млрд теңгені құрады.
Шетелге бір аударымның орташа сомасы 330,4 мың теңгені құрады.
2020 жылы ең ірі ақша аударымдарын алушылар бұрынғысынша Ресей
(27,1%), Қырғызстан (21,0%), Өзбекстан (19,5%) және Түркия (17,4%) болып
қалып отыр. Жиынтығында аталған елдерге шетелге ақша аударымдары арқылы
жіберілген жалпы көлемнің 85,1%-ы жіберілді.
Көрсетілген кезеңде шетелден Қазақстанға 286,9 млрд теңге түсті, бұл
2019 жылға қарағанда 16,8%-ға аз. Шетелден бір аударымның орташа сомасы
224,8 мың теңгені құрады.
Қазақстан бойынша халықаралық ақша аудару жүйелерін пайдалана
отырып 52,0 млрд теңге сомасына (бір аударымның орташа сомасы – 87,4 мың
теңге) аударымдар жіберілді. 2019 жылмен салыстырғанда көрсетілген жүйелер
арқылы Қазақстан бойынша аударымдар көлемі 11,9%-ға өсті (2.1.1.2-сурет).
2.1.1.2-сурет
Ақша аудару жүйесі арқылы жіберілген
ақша аударымдары көлемінің өзгеру серпіні
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2.1.2 Төлем қызметтерінің нарығы
Төлем қызметтерін банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдар және банктік емес төлем ұйымдары ұсынады.
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Төлем карточкалары
2020 жылдың соңында айналымда 47,9 млн төлем карточкасы (бір жыл
ішінде өсім 49,7%), оның ішінде дебеттік карточкалар – 35,6 млн бірлік,
кредиттік карточкалар – 10,9 млн бірлік, кредиттік лимиті бар дебеттік
карточкалар – шамамен 1,2 млн бірлік, алдын ала ақысы төленген карточкалар –
шамамен 0,2 млн бірлік болды. Қазақстанда 21 банк және «Қазпочта» АҚ төлем
карточкаларының эмитенттері болып табылады, бұл ретте айналыстағы
карточкалардың 71%-ы – Visa International, Mastercard, American Express
International, UnionPay International халықаралық төлем жүйелерінің
карточкалары (2.1.2.1-сурет).
2.1.2.1-сурет
Халықаралық төлем жүйелерінің төлем карточкаларының айналыстағы
карточкалардың жалпы көлеміндегі үлесі
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Төлем карточкалары санының ұлғаюына байланысты банк құрылғыларын
пайдалана отырып төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізуге арналған банк
құрылғылары желісінің кеңеюі байқалады. 2020 жылдың соңында Қазақстан
Республикасының аумағында банкоматтардың 12 728 бірлігі жұмыс істеді,
олардың 48,5%-ы Сash-in функциясы бар банкоматтар, ақы төлеуге төлем
карточкаларын 108 159 сауда кәсіпорындары (2019 жылмен салыстырғанда өсім
12,2%) қабылдады, 169 886 сауда нүктелерінде 202 979 POS-терминал
(2019 жылмен салыстырғанда өсім 26,3%) орналастырылды (2.1.2.2-сурет).
2.1.2.2-сурет
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2020 жылы Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана
отырып, 51,9 трлн теңге сомаға (2019 жылдан бастап 71%-ға өсім) 3,2 млрд
транзакция жүргізілді (2019 жылмен салыстырғанда 2 есе өсті) (2.1.2.3-сурет).
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2.1.2.3-сурет
Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып
жүргізілген операциялардың саны мен көлемі

2020

транзакциялар саны

Ұлттық Банктің «Visa», «Mastercard» халықаралық төлем жүйелерімен
және банктермен бірлескен жұмысы нәтижесінде 2020 жылғы 1 мамырдан
бастап экономиканың жекелеген сегменттері үшін төлем карточкалары бойынша
банкаралық комиссияның мөлшері 2 есеге (1%-ға дейін) және сауда эквайрингтік
комиссиясының мөлшері орта есеппен 30-40%-ға (1,5%-ға дейін) төмендетілді.
Комиссияны төмендету әлеуметтік маңызы бар білім беру, медициналық,
фармацевтикалық қызметтер, жылжымайтын мүлікті сатып алу/сату, ақылы
жолдарды, тұрақтарды төлеу, ауыл шаруашылығы сервистері сияқты қызмет
түрлері шеңберінде жүргізілді.
СОVID-19 пандемиясы халықтың әдет-ғұрыптарына өз түзетулерін енгізді
және қолма-қол ақшасыз операциялар мен онлайн-ортада сатып алулардың
өсуіне әкелді, бұл қолма-қол ақшаны алу операциялары үлесінің төмендеуімен
расталады (2.1.2.4-сурет).
2.1.2.4-сурет
Операциялардың транзакция түрі бойынша жалпы көрсеткіштегі
үлесі, %-бен
Саны

100%
80%
60%

63,6%

50,4%

36,4%

23,9%

49,6%

64,7%

76,1%

80%
91,0%

84,4%

0%
2019
2020
ақша алу

77,9%

68,0%

53,7%

40%
20%

0%
2016
2017
2018
қолма-қол ақшасыз

Көлемі

100%

60%

40%
20%

35,3%

9,0%

15,6%

22,1%

32,0%

2016
2017
2018
қолма-қол ақшасыз

46,3%

32,0%

68,0%

2019
2020
ақша алу
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2020 жылы төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген қолма-қол
ақшасыз операциялардың жалпы саны мен көлемі тиісінше 2,4 және 2,5 есе өсті
және 35,3 трлн теңге сомасына 2,9 млрд транзакцияны құрады.
2020 жылы төлем карточкалары бойынша қолма-қол ақша беру
операцияларының саны 21%-ға азайып, 297 млн операцияны құрады. 2020 жылы
төлем карточкаларын ұстаушылар барлығы 16,6 трлн теңгені қолма-қол ақшаға
айналдырды (2.1.2.5-сурет).
2.1.2.5-сурет
2020 жылы төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген
операциялардың серпіні, трлн теңге
4,7

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

1,7

2,2

1,9

1,1

1,3

1,3

қаң

ақп

нау

3,0

2,8

2,4

3,7

3,4

3,9

3,9

1,8

1,0

1,3

1,5

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

мам

мау

шіл

там

қыр

қаз

қар

1,8

0,0

сәу

қолма-қол ақшасыз

жел

ақшаны алу

Жыл басынан бері банктердің онлайн арналарын пайдалану
белсенділігінің 46%-ға өсуі тіркелген (2.1.2.6-сурет). 2020 жылдың соңында бұл
жүйелерде 28,7 млн пайдаланушы тіркелді, олардың 14 миллионы белсенді
болып табылады.
2.1.2.6-сурет
Банктік қызметтерді онлайн пайдаланушылар санының өзгеру
серпіні
35

60%

30
24

25
20
15

15

16

18

25

29

27

55%
50%

20

45%
40%

10

35%

5
-

30%
2019 1-т

2019 2-т

2019 3-т

2019 4-т

2020 1-т

онлайн пайдаланушылар, миллионмен

2020 2-т

2020 3-т

2020 4-т

белсенділер үлесі, %-бен
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Төлем ұйымдарының төлем қызметтері
2020 жылдың соңына қарай Ұлттық Банк 70 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
қосымшалар арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялар
процессингі).
2020 жылдың қорытындысы бойынша төлем ұйымдарының сервистері
арқылы жүргізілген транзакциялар саны бір жыл ішінде 7%-ға төмендеді және
2,3 трлн теңге сомаға 430,1 млн транзакцияны құрады (бір жыл ішінде 15%-ға
өсті) (2.1.2.7-сурет), оның 64,5%-ы 1,5 трлн теңге сомаға ұялы байланыс
операторларының қызметтеріне ақы төлеу мақсатында жүргізілді, бұл
2019 жылғы ұқсас кезеңдегі көрсеткіштерден 26,4%-ға асты.
2.1.2.7-сурет
2020 жылға төлем ұйымдарының сервистері арқылы жүргізілген
операциялардың көлемі
2 287

2 500

1 993

2 000

1 505

1 500
1 000
500
0

2018
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Бұл ретте 2019 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 2020 жылы
клиенттер онлайн тәсілмен бастамашылық жасаған операциялардың саны мен
көлемі сомасы бойынша 2 есе (656,6 млрд теңге) және операциялар саны
бойынша 1,5 есе (97 млн операцияға дейін) ұлғайды (2.1.2.8-сурет).
2.1.2.8-сурет
Төлем ұйымдарының сервистері арқылы онлайн тәсілмен
жүргізілген операциялардың саны мен көлемі
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2020 жылы электрондық ақша жүйесінің 24 операторы төлем
ұйымдарының қызметін атқарды. Электрондық ақшаны пайдалана отырып
жасалатын операциялар көлемі 323,9 млрд теңгені, ал жүргізілген операциялар
саны – 149,9 млн теңгені құрады. Мысалы, заңды тұлғалар мен жеке
кәсіпкерлердің пайдасына жүргізілген операциялар көлемі 280,8 млрд теңгеге
жетті, бұл электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалатын операциялардың
барлық көлемінің 86,8%-ын құрады, ал операциялар саны – 141,8 млн болды, бұл
электрондық ақшамен жасалатын операциялардың жалпы санының 94,6%-ын
құрады.
2.2 Қолма-қол ақша айналысы
2.2.1 Қолма-қол ақша эмиссиясы және айналысы
2020 жылы Ұлттық Банктің резервтік қорларынан барлығы 6,6 трлн теңге
сомаға қолма-қол ақша айналысқа шығарылды, бұл 2019 жылдағы осы
көрсеткіштен 785,6 млрд теңгеге немесе 13,4%-ға көп. Қолма-қол ақшаны
айналыстан алу көлемі 2019 жылмен салыстырғанда 292,9 млрд теңгеге немесе
5,1%-ға ұлғайып, 6,1 трлн теңгені құрады. 2020 жылдың басымен салыстырғанда
(2,7 трлн теңге) айналыстағы қолма-қол ақша сомасы 562,1 млрд теңгеге немесе
20,9%-ға ұлғайды және 2020 жылдың соңында 3,3 трлн теңгені құрады
(2.2.1.1-сурет).
2.2.1.1-сурет
Айналыстағы қолма-қол ақша
млрд теңге

4 000
3 000
2 000

3 252,3
2 051,8

2 259,0

2016

2017

2 620,7

2 690,1

2018

2019

1 000
0
2020

2020 жылы эмиссиялық нәтиженің ұлғаюы (2.2.1.2-сурет) төтенше жағдай
режимі кезеңінде кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін шектеуге және заңды
және жеке тұлғалардың қарыздарын төлеу бойынша мерзімін ұзарту мүмкіндігін
беруге байланысты банктерден қолма-қол ақша түсімдері көлемінің төмендеуіне
негізделді, сондай-ақ пандемия жағдайында табысынан айрылуына байланысты
Қазақстан азаматтарына Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 1 ЖТМ
мөлшерінде төлемдерді жүзеге асыруға байланысты болды.
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6 633,1

69,4

5 778,1

5 847,5

4 938,4

5 300,1

4 075,7

4 284,4

208,7

2016

600,0

200,0
100,0
0,0

эмиссиялық нәтиже*,
млрд теңге

555,3

3 342,6

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

3 897,9

қолма-қол ақшаны
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2.2.1.2-сурет
Қолма-қол ақшаны айналысқа шығару және алу

2020

эмиссиялық нәтиже (оң ось)

*Қолма-қол ақшаны айналысқа шығару және алу арасындағы айырмашылық

Айналыстағы қолма-қол ақшаның негізгі үлесін ұлттық валютадағы
банкноттар құрайды. 2020 жылдың соңында айналыстағы банкноттар сомасы
3,2 трлн теңгені немесе айналыстағы қолма-қол ақшаның жалпы сомасының
98%-ын құрады. Айналыстағы монеталар сомасы 69,4 млрд теңгені немесе
айналыстағы қолма-қол ақшаның жалпы сомасының 2%-ын құрады
(2.2.1.3-сурет).

100%
98%

2.2.1.3-сурет
Айналыстағы банкноттар мен монеталар үлесі
0,2%
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0,1%
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0,1%
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97,8%

2016

2017

2018

2019
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96%
94%
92%
90%
банкноттар

айналыстағы монеталар

өзге*

*Коллекциялық және инвестициялық монеталар, сондай-ақ айналыстан алынған қолма-қол ақша

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 24 банкнотты
құрады. Орташа алғанда соңғы 5 жылда жан басына шаққанда айналыстағы
монеталардың жыл сайынғы өсу қарқыны 8% болды. 2020 жылдың соңында
Қазақстанның бір тұрғынына шаққанда айналыстағы монеталардың саны
183 дана монета болды (2.2.1.4-сурет). 2020 жылдың қорытындысы бойынша
17,7 млрд теңге сомаға айналыстағы монеталарды жалпы айналысқа шығарған
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кезде айналыстан алу сомасы 0,6 млрд теңгені немесе шығарудың жалпы
сомасының 3%-ын құрады. Қолда бар сұранысты ескере отырып, Ұлттық Банк
айналыстағы
монеталарға
қажеттілікті
үзіліссіз
қамтамасыз
етуді
ұйымдастырады және экономиканы айналыстағы монеталарымен толтыру
шараларын жүзеге асырады.

банккноттар саны, дана
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2.2.1.4-сурет
Жан басына шаққанда банкноттар мен айналыстағы монеталардың саны

айналыстағы монеталар

Соңғы 5 жылда Ұлттық Банк филиалдарының кассаларына банкноттарды
қайтарудың орташа деңгейі 93%-ды құрады (2.2.1.5-сурет).
2.2.1.5-сурет
Айналыстан алу сомасының шығарылымға арақатынасы
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айналытағы монеталар

2020 жылы халықтың орташа алғанда жан басына шаққанда номиналдық
ақшалай кірісінің өсуі айналыстағы қолма-қол ақша шығарылымы көлемінің
ұлғаю себептерінің бірі болып табылады. 2019 жылмен салыстырғанда орта
есеппен жан басына шаққандағы номиналды ақшалай кіріс 94,9 мың теңгеге
немесе 2020 жылы 7,6%-ға7 өсті.

7

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының 2020 жылғы алдын ала
деректеріне сәйкес
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2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы банктер қолма-қол ақшаны шетел
валютасын 11,2%-ға сатып алуға, банкоматтарды 4,4%-ға толықтыруға көбірек
берді (2.2.1.1-кесте).
2.2.1.1-кесте
8

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

31 122,3

30 671,4

Кезеңдегі
өзгеруі
млрд теңге
%
450,9
1,5

5 747,1

6 236,3

-489,2

7 986,8

9 446,0

4 641,8

4 769,4

240,0

279,9

-40,0 -14,3

443,9

462,3

-18,4

-4,0

12 062,8
31 714,4

9 477,5
31 998,4

2 585,3
-284,1

27,3
-0,9

1 738,5

2 759,8

7 072,8

6 976,6

96,3

1,4

1 544,4
79,2

1 388,4
87,0

155,9
-7,8

11,2
-8,9

915,5

1 486,5

17 708,3

16 965,4

311,2

511,2

2 344,5

1 823,6

2020 жылы
(млрд теңге)

2019 жылы
(млрд теңге)

-7,8

-1 459,2 -15,4
-127,6

-2,7

-1 021,3 -37,0

-571,0 -38,4
742,9

4,4

-200,0 -39,1
520,9

28,6

Кәсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақшаны
алу сомаларының шекті мөлшерін реттеу
Қолма-қол ақшасыз төлемдердің көлемін ұлғайту, кәсіпкерлік субъектілері
жүргізетін операциялардың айқындылығын арттыру, сондай-ақ көлеңкелі
экономика деңгейін төмендету мақсатында Ұлттық Банк Қазақстан
Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен және
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен бірлесіп кәсіпкерлік
8

«Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қолма-қол ақша айналымы (кассалық
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субъектілерінің банктік шоттарынан қолма-қол ақшаны алу сомаларының шекті
мөлшерлерін реттеу жөнінде шаралар қабылдады.
Қабылданған шараларға сәйкес кәсіпкерлік субъектілерінің банктік
шоттарынан қолма-қол ақшаны алудың шекті мөлшері (шағын бизнес
субъектілері үшін – 20 млн теңге, орта бизнес үшін – 120 млн теңге, ірі бизнес
үшін – 150 млн теңге): 2020 жылғы 1 маусымнан бастап – заңды тұлғалар үшін,
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін
белгіленді.
Шекті мөлшерлер белгіленген сәттен бастап (2020 жылғы маусымнан
желтоқсанға дейін) заңды тұлғалар жалпы сомасы 1 096,6 млрд теңгеге қолмақол ақша9 шығарып алды, бұл 2019 жылдың ұқсас кезеңінің көрсеткішінен
680,7 млрд теңгеге немесе 38,3%-ға аз (1 777,3 млрд теңге) (көрсетілген кезеңдегі
айда орташа есеппен шығарып алу: 2020 жылы – 156,7 млрд теңгені,
2019 жылы – 253,9 млрд теңгені құрады). Бұл ретте қолма-қол ақшаны
белгіленген шекті мөлшерден артық шығарып алу сомасы 85,3 млрд теңгені
немесе жалпы соманың 7,8%-ын құрады. Қабылданған шаралар өзінің
пәрменділігін көрсетті және қолма-қол ақшаны пайдалану көлемінің
төмендеуіне және кәсіпкерлік субъектілері жүргізетін операциялардың
айқындылығын арттыруға ықпал етті.
2.2.2 Банкноттар мен монеталар
Ұлттық Банк 2020 жылғы 28 қаңтарда номиналы 200 теңгелік айналыстағы
монеталарды айналысқа шығарды.
200 теңгелік монеталарды шығару осы номиналдағы банкноттармен
салыстырғанда тозуға төзімділігі мен ұзақ қолданылу сапасына байланысты
болды. 200 теңгелік банкноттардың орташа қызмет көрсету мерзімі 1 жылдан
аспайды, ал монеталардың қызмет көрсету мерзімі 10-15 жылдан астам.
Номиналы 200 теңгелік монеталар ұлттық валютаның барлық айналыстағы
монеталары сияқты бағалы емес металдардан жасалған және дизайны халық
үшін есеп айырысу кезінде ыңғайлы болуды ескере отырып орындалған.
2020 жылдың соңында айналыстағы номиналы 200 теңгелік айналыстағы
монеталардың үлесі айналыстағы монеталардың жалпы сомасының 10,8%-ын
құрады. Айналыстағы нетто шығарылымның ең көп сомасы Алматы қаласына
(29,1%), Қарағанды облысына (9,0%), Шымкент қаласына және Түркістан
облысына (8,4%) тиесілі.
Коллекциялық монеталар
2020 жылы «JETI QAZYNA» алғашқы монеталар бағдарламасы («Дала
қазынасы» сериясы) іске асырылды, оның шеңберінде коллекциялық және
биколорлық айналыстағы монеталар айналысқа шығарылды.
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2020 жылы бағалы және бағалы емес металдан 816 300 дана коллекциялық
монеталар: «proof» сапасымен алтыннан жасалған монеталардың 2 түрі, «proof»
сапасымен күмістен жасалған монеталардың 8 түрі, «black proof» сапасымен
күмістен жасалған монеталардың 1 түрі (бұл технология қазақстандық монеталар
өндірісінде алғаш рет қолданылды), тантал қондырғысы бар күмістен жасалған
биколорлық монеталардың 1 түрі, мельхиор қорытпасынан жасалған
монеталардың 11 түрі, нейзильбер қорытпасынан жасалған монеталардың 8 түрі,
биколорлық коллекциялық монеталардың 7 түрі дайындалып, шығарылды.
Банкноттар мен монеталардың сараптамасы
Ұлттық Банк 2020 жылы 9,2 млн теңге сомасына 2 207 күмәнді ақша
белгілеріне (2 203 банкнот және 4 монета) сараптама жүргізді (2.2.2.1-кесте).
2.2.2.1-кесте
2019-2020 жылдарға күмәнді ақша белгілерінің сараптамасы
Күмәнді ақша
белгілерінің сараптамасы
Қолдан
жасалды
деп
танылды
Төлемге жарамсыз деп
танылды
Зауыттық ақауы бар деп
танылды
Төлем жасайтын және
айырбастауға жататын деп
танылды
Барлығы

2019 жылы

2020 жылы

саны, дана

сомасы,
теңге

саны, дана

сомасы,
теңге

538

2 513 600

313

1 230 700

856

1 377 400

824

1 756 400

7

96 000

1

20 000

3 260

19 942 800

1 069

6 192 900

4 661

23 929 800

2 207

9 200 000

Бұл ретте Ұлттық Банк пен банктер 2020 жылы 2 892 800 теңге сомасына
823 жалған ақша белгісін, оның ішінде 819 банкнот пен 4 монетаны анықтады
(2.2.2.1-сурет). 2020 жылы анықталған жалған ақша белгілерінің саны
2019 жылмен салыстырғанда 38%-ға төмендеді. Номиналдар мен шығарылған
жылдары бойынша жалған ақша белгілерінің санын талдау номиналы бойынша
мынадай банкноттардың жиі қолдан жасалғанын көрсетті: 2000 теңге – 350 дана
(анықталған қолдан жасалған банкноттардан жалпы санының 42,5%-ы),
5000 теңге – 310 дана (37,6%), 10000 теңге – 58 дана (7%) (2.2.2.2-сурет).
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2.2.2.1-сурет
2019-2020 жылдары анықталған қолдан жасалған ақша белгілері
саны, дана
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Ұлттық Банк

екінші деңгейдегі банктер

2020 жылы ең көп қолдан жасалған банкнот – 554 дана немесе анықталған
қолдан жасалған ақшаның жалпы санының 67%-ы Алматы қаласында
анықталды. Қалған өңірлердің үлесіне – 269 дана немесе анықталған қолдан
жасалған банкноттардың жалпы санының 33%-ы тиесілі. 2020 жылдың
соңындағы жағдай бойынша айналысқа шығарылған бір миллион түпнұсқа
банкноттардың 1,5-ке жуығы қолдан жасалған банкнот болып шықты. Бұл
көрсеткіш басқа шетелдік мемлекеттермен салыстырғанда жалған ақша
жасаудың төмен деңгейі болып саналады (Еуроодақ елдері – 15 жалған банкнот,
Ресей Федерациясы – 7 жалған банкнот).
2.2.2.2-сурет
2019-2020 жылдары номиналдар бойынша анықталған жалған ақша
белгілері
саны, дана
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2.2.3 Аффинирленген алтынның өлшеуіш құймалары
Ұлттық Банк 2017 жылы халық үшін аффинирленген алтынның өлшеуіш
құймаларын сату және сатып алу бағдарламасын іске қосты. Алтын құймалар
банктер (Halyk Bank, Евразийский Банк, Jýsan Bank, Банк ЦентрКредит) және
қолма-қол шетел валютасымен операциялар жүргізуге уәкілетті жекелеген
ұйымдар (айырбастау пункттері) арқылы сатылады.
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2020 жылы банктер мен банктік емес айырбастау пункттері 34%-ға
ұлғайып, жалпы салмағы 890 килограмм болатын 21 099 өлшеуіш құйманы
сатты.
Алтын құймалардың бес түрі ұсынылған: 5, 10, 20, 50 және 100 грамм.
2020 жылы сатып алушылар арасында салмағы 100 грамм болатын құйма
(2020 жылғы сатылымның жалпы көлемінің үлесі 28%) танымал болып, содан
кейін 20 грамм (27%) және 10 грамм (24%), 50 грамм (12%), 5 грамм (9%)
сұранысқа ие болды. Негізінен өлшеуіш құймалар Алматы, Нұр-Сұлтан және
Атырау қалаларында сұранысқа ие.
Халыққа аффинирленген алтынның өлшеуіш құймаларын сату
басталғаннан бері жалпы салмағы 1,57 тонна болатын барлығы 42 579 алтын
құйма сатылды, жалпы салмағы 3,4 килограмм 131 өлшеуіш құйма кері сатып
алуға қабылданды. Бұл алтын құймалар инвестициялаудың және ақшаны
жинақтаудың ұзақ мерзімді құралы болып табылатындығына байланысты.
2.3 Валюталық реттеу және валюталық бақылау
Қазақстан Республикасында валюталық реттеудің ырықтандырылған
режимі қолданылады, бұл ХВҚ-ға, ЕАЭО-ға және басқа да халықаралық
бірлестіктерге мүшелік шеңберінде мемлекет өзіне қабылдаған және сыртқы
экономикалық мәмілелерді еркін жүзеге асыруды көздейтін міндеттемелерге
сәйкес келеді.
2020 жылы Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге
асыру тәртібіне өзгерістер енгізілді. Осы түзетулерге сәйкес шетел валютасын
сатып алу кезінде валюталық шартты ұсыну қажет болатын шекті сома
төмендетілді; белгіленген мерзімде сатып алынған және мақсаты бойынша
пайдаланылмаған шетел валютасын кері сату туралы талап енгізілді; валюталық
операцияларды жүргізу кезінде ұсынылатын құжаттар нақтыланды.
Банктердің шетел валютасын кері сату туралы енгізілген талапты тиісінше
орындауына мониторинг жүргізу мақсатында апта сайынғы негізде банктерді
қашықтықтан қадағалау жүзеге асырылды.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің валюталық түсімнің бір бөлігін
сату практикасын жалғастыру жөніндегі тапсырманы орындау шеңберінде
Ұлттық Банк «Квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің кейбір
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының (бұдан әрі –
қаулы) жобасын әзірлеуге қатысты. Бұдан әрі бірқатар мәселелер бойынша, оның
ішінде оның қолданылуын ұзарту бойынша қаулыға түзетулер әзірлеуге
қатысты. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің валюталық түсімді сатуын
қамтамасыз ету, қаулыға түзетулер енгізу және оның одан әрі мониторингі
бойынша банктердің жұмыс алгоритмі әзірленіп, уәкілетті банктерге жіберілді.
Банктер мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаулы мен алгоритм
талаптарын тиісінше орындауына мониторинг жүргізу мақсатында банктерді
күнделікті және апта сайынғы негізде қашықтан қадағалау жүзеге асырылды.
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Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігімен
бірлесіп квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаулы талаптарын бұзу
фактілерін анықтау және оларды жою жұмысын жүргізді.
2020 жылы капиталдың қозғалысы бойынша валюталық шарттарды
есептік тіркеу және шетелдік банктердегі шоттар туралы хабарлама аясында
1486 есептік нөмір берілді.
Экспорттық кірістер Қазақстанның ішкі валюта нарығында шетел
валютасын ұсынудың негізгі көзі болып табылады, сондықтан валюталық
заңнамада тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортынан
түсетін түсімді репатриациялау және бейрезиденттердің тауарлардың
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) импорты үшін пайдаланылмаған
авансты қазақстандық банктердегі банк шоттарына қайтару талабы белгіленген.
Валютаны репатриациялау жүзеге асырылуға тиіс мерзім экспорт немесе импорт
жөніндегі валюталық шарттың талаптары негізге алына отырып айқындалады.
2020 жылы 69 408 экспорттық-импорттық валюталық шартқа есептік
нөмірлер берілді, оның ішінде: экспорт бойынша – 18 899, импорт бойынша –
50 509, бұл ретте талаптарында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету
көзделген валюталық шарттар – 13 716, бұл 2019 жылмен салыстырғанда
көлемнің 33%-ға азайғанын растайды.
Валюталық бақылау шеңберінде 2020 жылы Ұлттық Банк валюталық
заңнама саласында әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтады, олар бойынша
881 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды, оның ішінде:
1) 801 іс бойынша жаза қолданылды, оның ішінде 607 іс бойынша ескерту
шығарылды, 194 іс бойынша Ұлттық Банк (103) және сот (91 іс) салған
айыппұлдар сомасы шамамен 438,0 млн теңгені құрады;
2) 55 іс бойынша іс жүргізу тоқтатылды;
3) 25 іс қаралуда.
Сонымен қатар, 2020 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
реттеу және дамыту агенттігімен бірлесіп уәкілетті банктерге 3 жоспардан тыс
тексеру, 1357 құжаттық тексеру жүргізілді, олардың нәтижелері бойынша
51 ескерту жасалды, 412 млн теңгеден астам сомаға айыппұл түрінде әкімшілік
жаза қолданылды.
Тәуекелдер дәрежесін бағалау негізінде уәкілетті банктерге дербес
тексерулер жүргізу мақсатында «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
валюталық реттеу және валюталық бақылау саласында уәкілетті банктерге
тексеру жүргізуі мақсатында тәуекелдер дәрежесін бағалауды қалыптастыру
тәртібі» атты Ұлттық Банк Төрағасының бұйрығы әзірленіп, бекітілді.
2021 жылы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасы шеңберінде алынатын деректерді жинау және талдау, сондай-ақ
күмәнді валюталық операцияларға талдау жүргізу арқылы валюталық
бақылаудың тиімділігін күшейту және елден капиталды шығаруға қарсы ісқимыл жасау үшін қажетті шараларды әзірлеу жөніндегі жұмысты
жалғастыратын болады.
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Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру, сондай-ақ айырбастау пункттерінің қызметін бақылау және
қадағалау
Валюталық реттеу саласындағы қолданыстағы заңнамаға сәйкес Ұлттық
Банктің лицензиясы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
жүзеге асыру жөніндегі қызметті (валюта айырбастау пункттерінің қызметін)
жүзеге асыру үшін ғана қажет.
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру
жөніндегі қызметті лицензиялау шеңберінде 2020 жылы жаңа уәкілетті
ұйымдарға (банктік емес заңды тұлғаларға) 33 лицензия берілді, 185 лицензия
ерікті түрде қайтарылды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 311 уәкілетті
ұйымның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына
қолданыстағы лицензиялары болды, 2 247 айырбастау пункті жұмыс істеді, оның
ішінде 1 577 банктік айырбастау пункті, 437 уәкілетті ұйымдардың айырбастау
пункті және 233 «Қазпочта» АҚ айырбастау пункттері болды.
2020 жылы уәкілетті ұйымдарды ең аз капиталдандыруға қойылатын
талаптарды кезең-кезеңімен ұлғайту қолма-қол шетел валютасы нарығының
банктік емес сегментін шоғырландыруға, оның қаржылық мүмкіндіктерін
жақсартуға, банктік емес айырбастау пункттерінің жеткілікті ресурстық базасын
қамтамасыз етуге және халыққа қызмет көрсету кезінде қолма-қол шетел және
ұлттық валюталардың жетіспеушілігі тәуекелдерін барынша азайтуға ықпал
еткенін атап өткен жөн. Банктік емес айырбастау пункттерінің жарғылық
капиталының жиынтық мөлшері 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы
2 есеге, 2019 жылғы 21,8 млрд теңгеден 2020 жылдың қорытындысы бойынша
42,6 млрд теңгеге дейін ұлғайды.
2020 жылы Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларына «уәкілетті ұйымдарға
берілетін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын белгілеу, қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес терроризмді және
экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың
тізбесіндегі уәкілетті ұйымның құрылтайшылары ретінде қатысуын шектеу
бөлігінде түзетулер қабылданды.
Көрсетілгеннен бөлек қадағаланатын субъектілердің қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама талаптарын сақтауын бақылау
мақсатында олардан алынатын ақпараттың құрамы кеңейтілді. Ұлттық Банктің
қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына берген лицензиясы
негізінде қызметін айырбастау пункті арқылы ғана жүзеге асыратын заңды
тұлғаның Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы заңнамасының талаптарын сақтауы туралы есептіліктің нысандары мен
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ұсыну мерзімдерінің тізбесі және уәкілетті ұйымдардағы ішкі бақылаудың
«жылыстатуға қарсы» мәдениетін арттыру және шетел валютасындағы қолмақол ақша айналысының айқындылығын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау
мақсатында оны ұсыну қағидалары бекітілді.
2020 жылы Ұлттық Банк қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын валюталық бақылау шеңберінде валюталық заңнама және
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнама саласында
әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтады, 203 әкімшілік құқық бұзушылық
туралы іс қозғалды. 131 іс бойынша жаза қолданылды, олардың бір бөлігі – 19-ы
ескерту түрінде берілді. 112 іс бойынша Ұлттық Банк пен соттар салған
айыппұлдардың сомасы шамамен 50 млн теңгені құрады. Қазақстан
Республикасының валюталық заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін уәкілетті
ұйымдарға қатысты 108 қадағалап ден қою шарасы және белгілі бір мерзімге
лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде 2 санкция қолданылды.
2020 жылы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасын сақтау мәселелері бойынша 209 тексеру, оның ішінде тәуекел
дәрежесін бағалау негізінде айқындалған субъектілерге қатысты 139 тексеру
жүргізді. Валюталық бақылау мәселелері бойынша инспекциялау тәуекелге
бағдарланған тәсіл негізінде жүзеге асырылды.
2021 жылы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасы шеңберінде алынатын деректерді жинау және талдау, сондай-ақ
күмәнді валюталық операцияларға талдау жүргізу арқылы валюталық
бақылаудың тиімділігін күшейту және елден капиталды шығаруға қарсы ісқимыл жасауға қажетті шараларды әзірлеу жөніндегі жұмысты жалғастыратын
болады.
2.4 Дағдарысқа қарсы шараларды қаржыландыру
Қазақстан Республикасы Президентінің дағдарысқа қарсы шараларды
қаржыландыру жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде Ұлттық Банк
экономиканы қолдау, іскерлік белсенділікті және халықты жұмыспен қамтуды
ынталандыру үшін мына бағыттар бойынша жалпы сомасы 2,3 трлн теңгеге ісшаралар кешенін іске асыруда.
1. «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша Ұлттық Банк
өз қаражаты және оның басқаруындағы қаражат есебінен банктер мен «Аграрлық
кредиттік корпорация» АҚ облигацияларын 10 жылға дейінгі өтеу мерзімімен бір
жылдық 11%-ға дейінгі кірістіліктің қорытынды мөлшерлемесі бойынша,
кейіннен өңдеуші өнеркәсіпте және агроөнеркәсіптік кешенде қызметін жүзеге
асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жылдық 15%-дан аспайтын сыйақы
мөлшерлемесі бойынша кредиттеу үшін сатып алу жүзеге асырылды, олардың
6%-ын жеке кәсіпкерлік, ал айырмашылықты мемлекет субсидиялайды.
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2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша банктер жалпы сомасы
998,4 млрд теңге болатын 1 373 өтінімді қабылдады, 778 қарыз бойынша
516,2 млрд теңге берілді. «Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ 131,2 млрд теңге
сомасына 2 226 өтінім қабылдады, 96,4 млрд теңге сомасына 2 066 қарыз, оның
ішінде көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын қаржыландыру үшін 25,0 млрд
теңге сомасына 590 қарыз берілді.
2. Елде төтенше жағдай режимін енгізу және шектеу шаралары
нәтижесінде зардап шеккен кәсіпорындарға қолдау көрсету мақсатында Ұлттық
Банк кәсіпкерлік субъектілерін жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасы
(Жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасы) шеңберінде жылдық 8% түпкілікті
сыйақы мөлшерлемесімен айналым қаражатын 12 айға дейінгі мерзімге
толықтыруға жеңілдікпен кредиттеу үшін 800 млрд теңге бөлді.
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша банктер 612,5 млрд теңге
сомасына 2 493 өтініш қабылдады, 528,0 млрд теңге сомасына 1 393 шағын және
орта кәсіпкерлік субъектісі, оның ішінде 135,9 млрд теңге бұрын берілген
қарыздарды өтеуден түскен ақша есебінен қаржыландырылды.
3. «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы»
бағдарламасы (бұдан әрі – Жұмыспен қамтудың жол картасы) бойынша Ұлттық
Банктің инфрақұрылымдық жобаларын іске асыру есебінен жалпы сомасы
700 млрд теңгеге 5 транш бөлінді. Қазақстан Республикасының Үкіметі бөлген
қаражатты ескерсек, Жұмыспен қамтудың жол картасын қаржыландырудың
жалпы көлемі 1 трлн теңгені құрайды.
2020 жылдың қорытындысы бойынша жергілікті атқарушы органдар
Ұлттық Банк бөлген қаржыландырудың 657,8 млрд теңгесін игерді, 238,9 мың
адам жұмысқа орналастырылды.
4. «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй-коммуналдық дамыту
бағдарламасын іске асыру шеңберінде Ұлттық Банк жалпы көлемі 390 млрд
теңге қаржыландыру бөлуді көздеп отыр, оның ішінде жергілікті атқарушы
органдардың қолжетімді тұрғын үй құрылысына 180 млрд теңге және «5-10-20»
(«Шаңырақ») пилоттық жобасы бойынша жеңілдікпен кредиттеуді
қаржыландыруға 210 млрд теңге бөлді.
2020 жылдың соңында өңірлермен кредиттік тұрғын үй құрылысына
бөлінген 180 млрд теңгенің 147,1 млрд теңгесі игерілді. «5-10-20» пилоттық
жобасы бойынша бөлінген 90 млрд теңгенің ішінен 56,3 млрд теңге сомасына
4 907 қарыз берді.
2.5 Активтерді басқару
2.5.1. Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін басқару
Ұлттық Банктің алтынвалюта резервтері халықаралық нарықтарда
өтімділігі жоғары Ұлттық Банктің активтерінен ұлттық валютаның ішкі және
сыртқы орнықтылығын қамтамасыз ету мақсатында қалыптасады. Ұлттық
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Банктің жалпы алтынвалюта резервтері 2020 жылдың қорытындысы бойынша
35,6 млрд АҚШ долларын құрады, бұл 2019 жылғы қорытынды көрсеткішпен
салыстырғанда 6,7 млрд АҚШ долларына немесе 23,1%-ға көп.
2020 жылы алтынвалюта резервтерінің едәуір өсуі бағалы металдардағы
активтерді толықтыру үшін отандық өндірушілерден аффинирленген алтынды
сатып алуға мемлекеттің басым құқығын іске асыру шеңберінде ішкі нарықта
алтын бағасының өсуі және алтынды нетто-сатып алу есебінен алтын портфелі
көлемінің ұлғаюымен байланысты болды. 2020 жылы алтынның бағасы
24,2%-ға өсті. 2020 жылы жалпы сатып алу көлемі 1,9 млн троя унциясын
(59,8 тонна) құрады. Бұл ретте, есепті кезеңде Ұлттық қордағы алтын портфелін
қалыптастыру шеңберінде алтынвалюта активтерінен шамамен 1 млрд АҚШ
доллары сомасына 18,7 тонна аффинирленген алтын сату жүзеге асырылды.
Сонымен қоса, алтынвалюта резервтеріндегі өсім Қазақстан Республикасы
Үкіметінің Қарашығанақ консорциумымен дауын реттеу нәтижесінде 1,3 млрд
АҚШ доллары сомасындағы түсімдермен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Үкіметінің Азия Даму Банкінен 0,9 млрд еуроға (1,1 млрд АҚШ долл.) қарыз
тартуына байланысты орын алды.
Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін басқару Ұлттық Банктің
алтынвалюта активтерін басқару жөніндегі инвестициялық стратегиясына
сәйкес жүзеге асырылады (2.5.1.1-сурет, 2.5.1.1-кесте).
2.5.1.1-сурет
Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің құрылымы
4,42%
5,60%

0,63%
алтын портфелі

8,93%

өтімділік портфелі
стратегиялық портфель

15,49%

баламалы құралдар портфелі
64,92%
инвестициялық портфель
дамушы нарықтар портфелі

2.5.1.1-кесте
2020 жылдың қорытындысы бойынша портфельдердің нарықтық құны
Портфель
Инвестициялық портфель
Стратегиялық портфель

Нарықтық құны, млрд АҚШ
доллары
1,61
3,25
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Алтын портфелі
Дамушы нарықтар портфелі
Өтімділік портфелі
Баламалы құралдар портфелі

23,63
0,23
5,64
2,04

Қысқа мерзімді және орта мерзімді перспективада активтердің кірістілігін
сақтау және арттыру инвестициялық портфельдің мақсаты болып табылады.
Портфель активтері дамыған елдердің облигациялар нарықтарында
орналастырылған және мынадай құрылымға ие: АҚШ долларында – 62,0%,
еурода – 12,5%, Британия фунт стерлингінде – 12,5%, Австралия долларында –
8,0%, Канада долларында – 5,0%.
Валюталар қоржынында көрсетілген инвестициялық портфельдің
кірістілігі 2020 жылы 1,88%, ал эталондық портфель кірістілігі 1,63% болды.
Нәтижесінде 26 базистік тармақ мөлшерінде оң үстеме кірістілік қалыптасты.
Эталондық портфельдің кірістілігі 3,82% болған кезде АҚШ долларында
көрсетілген
инвестициялық
портфельдің
кірістілігі
4,09%
болды.
АҚШ долларындағы үстеме кірістілік 26 базистік тармақты құрады.
Орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада активтердің кірістілігін
қамтамасыз ету және алтынвалюта активтерін әртараптандыру стратегиялық
портфельдің мақсаттары болып табылады.
2020 жылғы стратегиялық портфельдің кірістілігі 7,77%-ды құрады
(2.5.1.2-сурет).
2.5.1.2-сурет
Стратегиялық портфельдің мандаттары бойынша кірістілік
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

8,15%

7,96%

7,31%

"Дамушы елдердің
облигациялары" мандаты

эталон

7,77%

7,74%

"Инвестициялық деңгейдегі
жаһандық корпоративтік бағалы
қағаздар" мандаты

стратегиялық портфельдің
кірістілігі

портфель

Дамушы нарықтар портфелінің қаражаты Қытай юаніндегі активтерге
инвестицияланды. Портфельдің кірістілігі 2020 жылы Қытай юанінде 1,89%,
АҚШ долларында – 8,52% деңгейінде қалыптасты.
Алтынвалюта активтерінің өтімділік портфелі ақша-кредит саясатын іске
асыру, өтімділіктің жоғары деңгейін қолдау, сондай-ақ мемлекеттің сыртқы
борышына қызмет көрсету мақсатында ақша нарығында операциялар жүргізуге
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арналған. Өтімділік портфелінің активтерін басқарудың мақсаты үстеме
кірістілікті алу болып табылмайды.
Балама құралдар портфелі ұзақ мерзімді перспективада алтынвалюта
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 2020 жылы 17,30%-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 өсуіне қарай алтын портфелінің АҚШ
долларымен кірістілігі 2020 жылы 24,25%-ды құрады. Депозиттерге
орналастырылған алтын портфелінің кірістілігі троя унцияларында 0,03%-ды,
АҚШ долларында – 24,21%-ды құрады.
2.5.2 Ұлттық қордың активтерін басқару
Тиісті тәуекел деңгейі кезінде ұзақ мерзімді перспективада өтімділіктің
жеткілікті деңгейін сақтау, ұстап тұру және кірістілікті қамтамасыз ету Ұлттық
қордың активтерін басқару кезіндегі инвестициялық операциялардың негізгі
мақсаты болып табылады. Ұлттық қор активтерінің кірістілігін ұзақ мерзімді
перспективада қамтамасыз ету кірістіліктің қысқа мерзімді ауытқуын көздейді.
Өтімділіктің жеткілікті деңгейін ұстап тұру, болашақ ұрпақ үшін
жаңартылмайтын энергия ресурстары көздерін өткізуден түсетін қаражатты
үнемдеу және сақтау Ұлттық қордың негізгі мақсаттары болып табылады.
Есепті кезеңде Ұлттық Банк Ұлттық қордың активтерін басқару процесін
жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастырды. Ұлттық Банк Басқармасының
2020 жылғы 19 наурыздағы №29 қаулысымен Қазақстан Республикасы Ұлттық
қорының активтерін сыртқы басқарушыларды таңдау қағидалары бекітілді.
Жаңа редакция сыртқы басқарушыларды таңдау және мониторинг жүргізу
процесін жетілдіру, сондай-ақ оларды бағалау үшін үздік әлемдік практикаларды
қолдану мақсатында әзірленді.
Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»
Ұлттық Банк Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Ұлттық Банк Басқармасының
2020 жылғы 21 сәуірдегі № 56 қаулысымен Ұлттық қордың жинақ портфеліндегі
«Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары» мандаты үшін эталондық
портфельдің жаңа құрамы бекітілді. Осылайша, 2020 жылдың мамыр айынан
бастап АҚШ долларының үлесі 62,50%-ға дейін ұлғайып, Корея вонасындағы
облигациялардың үлесі 0%-ға, еурода 12,50%-ға дейін төмендеді.
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2020 жылғы тамызда теңгерімді бөлуге көшуге сәйкес Қытай юанінде
портфель қалыптастырылды, оның нарықтық құны 2020 жылдың соңында
шамамен 416 млн АҚШ доллары немесе жинақ портфелінің 0,76% сомасына тең
болды.
Сонымен қатар, нарықтағы белгісіздік жағдайында Ұлттық қордың
тәуекелі төмен активтерінің үлесін сақтау мақсатында Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі № 65
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларына 5 млрд АҚШ
доллары сомасында тұрақтандыру портфелінің азаймайтын көлемін белгілеуге
қатысты өзгерістер енгізілді (ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы
21 қыркүйектегі № 111 қаулысы).
COVID-19 пандемиясынан туындаған жаппай карантинге байланысты
әлемдік экономиканың өсу қарқынының едәуір баяулауы аясындағы қолайсыз
сәтте инвестициялау тәуекелін барынша азайту мақсатында Ұлттық қордың
қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасында жаңа
стратегиялық бөлуге көшуді іске асыру мерзімін 2022 жылдың соңына дейін
1 жылға ұзарту бекітілді.
Ұлттық қор активтерінің сақталуын арттыру мақсатында есепті кезеңде
600,732.1 унция (18,7 тонна) алтын сатып алынды, нәтижесінде алтын
портфелінің нарықтық құны 2020 жылғы 31 желтоқсанда 2,4 млрд АҚШ
долларын немесе жинақ портфелінің 4,41%-ын құрады.
Ұлттық қордың негізгі мақсаты мен функцияларына сәйкес оның
құрылымын тұрақтандыру және жинақ портфельдері құрайды.
Ұлттық қор портфелінің жалпы нарықтық құны 2020 жылдың
қорытындысы бойынша 61,4 млрд АҚШ долларын, оның ішінде валюталық
портфель көлемі – 58,7 млрд АҚШ долларын құрады.
Ұлттық қордың валюталық портфелінің құрамындағы тұрақтандыру және
жинақ портфельдерінің нарықтық құны тиісінше 4,3 млрд АҚШ долларын
(7,25%-ды) және 54,5 млрд АҚШ долларын (92,75%-ды) құрады.
Кірістілікті есептеу Ұлттық қордың базалық валютасы – АҚШ долларымен
жүзеге асырылды.
Құрылғаннан бастап 2020 жылғы 31 желтоқсан аралығында Ұлттық
қордың кірістілігі 103,44% болды, бұл жылдық көрсеткіш бойынша 3,69%-ды
құрайды (2.5.2.1-сурет). Ұлттық қор портфелінің кірістілігі 2020 жылы 7,57%
деңгейінде қалыптасты.
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2.5.2.1-сурет
Ұлттық қор портфелінің АҚШ долларымен кірістілігі
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2020 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 2020 жылы 0,95%-ды құрады
(2.5.2.2-сурет), осы кезеңде эталондық портфельдің (Merrill Lynch 6-month US
Treasury Bill Index) кірістілігі 1,05% болды.
2.5.2.2-сурет
Тұрақтандыру портфелінің 2020 жылғы кірістілігі
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Жинақ портфелінің жиынтық кірістілігі 2020 жылы 8,02%-ды құрады.
«Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары» мандатын басқару
нәтижесі бойынша кірістілік 2020 жылы 5,1%-ды құрады.
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«Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары» мандаты бойынша
портфель мыналардан тұрады:
1) сыртқы басқарудағы дамушы елдердің мемлекеттік облигациялар
портфелі. Активтерді басқару нәтижесі бойынша кірістілік 5,85%-ды құрады, ал
бенчмарктың кірістілігі 5,71% болды.
2) Ұлттық Банктің дербес басқаруындағы Қытай юаніндегі портфель.
Құрылған сәттен бастап (2020 жылғы тамыз) 2020 жылдың соңына дейін Қытай
юаніндегі портфельдің кірістілігі 6,02%-ды құрады. Осы портфель үшін
Бенчмарк көзделмеген.
«Инвестициялық деңгейдегі корпоративтік облигациялар» мандатын
басқару нәтижесі бойынша кірістілік 13,04%-ды құрады, ал бенчмарктің
кірістілігі 8,82% болды.
«Жаһандық акциялар» мандатын басқару нәтижесі бойынша кірістілік
13,67%-ды құрады, ал бенчмарктің кірістілігі 16,42% болды.
«Активтерді жаһандық тактикалық бөлу» мандатын басқару нәтижесі
бойынша кірістілік 7,36%-ды құрады.
2.5.3 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару
2020 жылдың қорытындысы бойынша Ұлттық Банктің сенімгерлік
басқаруындағы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
активтерінің жиынтық көлемі 2020 жылы 19,4%-ға ұлғайып, 12,9 трлн теңгені
немесе зейнетақы жинақтары көлемінің 99,9%-ын құрады (2.5.3.1-кесте).
2.5.3.1-кесте
Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруындағы
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы
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Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бағалы
қағаздары
Қазақстан
Республикасы
эмитенттерінің
бағалы қағаздары
Шетел эмитенттерінің
бағалы қағаздары
Қазақстан
Республикасының
банктеріндегі салымдар
Шетелдік банктердегі

2020 жылғы
1 қаңтардағы
ағымдағы
құны,
млрд теңге

2020
жылғы
1 қаңтардағы
үлесі, %

2021 жылғы
1 қаңтардағы
ағымдағы
құны,
млрд теңге

2021
жылғы
1 қаңтардағы
үлесі, %

Кезеңдегі
өзгеріс, %

4 368,0

40,5

5 730,1

44,4

31,2

3 212,5

29,7

3 636,5

28,2

13,2

1 898,4

17,6

2 138,7

16,6

12,7

254,9

2,4

251,7

2,0

-1,3

328,4

3,0

282,9

2,2

-13,9
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салымдар
Инвестициялық
шоттардағы ақша
Сыртқы басқарудағы
активтер
Басқа да активтер
Жиынтығы

510,7

4,7

12,0

0,1

-97,6

211,9

2,0

816,5

6,3

285,3

13,5
10 798,3

0,1
100,0%

26,3
12 894,6

0,2
100,0

94,4
19,4

Зейнетақы активтері қазақстандық және шетелдік қаржы құралдарының
алуан түріне нарықтық талаптармен инвестицияланады. Жергілікті бағалы
қағаздар нарығында зейнетақы активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорын басқару жөніндегі кеңес мақұлдаған бағыттар шеңберінде
инвестицияланады. Ішкі қаржы нарығындағы инвестициялардың жалпы көлемі
2,3 трлн теңгені құрады (2.5.3.2-кесте).
2.5.3.2-кесте
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңес
мақұлдаған бағыттар шеңберінде 2020 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 бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасы банктерінің облигациялары
Қазақстан Республикасы корпоративтік секторының облигациялары
Жиынтығы

Көлемі, млрд
теңге
1 691,1
56,6
576,8
12,5
5,0
2 342,0

Шетел валютасында номинирленген зейнетақы активтерін инвестициялау
2020 жылғы ақпанда қабылданған Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
инвестициялық декларациясында белгіленген валюта портфелін жаңа нысаналы
стратегиялық бөлуге сәйкес жүзеге асырылады. Зейнетақы активтері валюталық
портфелінің «тәуекел/кірістілік» көрсеткішін жақсарту мақсатында активтердің
сыныптары бойынша нысаналы стратегиялық бөлу өзгертілді. Атап айтқанда,
ақша нарығының құралдары валюталық портфельдің басқа активтері бойынша
құбылмалылықты өтеу үшін АҚШ-тың орта мерзімді қазынашылық
облигацияларына ауыстырылды (нысаналы мәні 30%). Акциялардың нысаналы
үлесі валюталық активтердің кірістілігін арттыру үшін валюталық портфельдің
21%-нан 25%-на дейін ұлғайтылды. Тарихи тұрғыдан алғанда, жоғары
құбылмалылыққа қарамастан, акциялар бойынша кірістілік ұзақ мерзімді
кезеңдегі активтердің басқа сыныптары бойынша кірістіліктен айтарлықтай
жоғары. Тиісінше, дамушы елдер облигацияларының және корпоративтік
облигациялардың нысаналы үлестері валюталық портфельдің 28%-нан
25%-на дейін және тиісінше 21%-нан 20%-на дейін төмендеді.
Зейнетақы активтерінің кірістілігін әртараптандыру және арттыру
мақсатында 2020 жылы валюталық портфельдің бір бөлігін шетелдік басқарушы
компанияларға кезең-кезеңімен беру жөніндегі жұмыс жалғастырылды. Берілген
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қаражаттың жалпы көлемі 1 350,0 млн АҚШ долларын, оның ішінде «Жаһандық
акциялар» мандаты бойынша 450,0 млн АҚШ долларын және «Инвестициялық
деңгейдегі корпоративтік облигациялар» мандаты бойынша 900 млн АҚШ
долларын құрайды. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде сыртқы басқарудағы
зейнетақы активтерінің валюталық портфелінің үлесі 2020 жылы зейнетақы
активтері мөлшерінің 2,0%-нан 6,3%-на дейін (816,5 млрд теңге немесе
1,9 млрд АҚШ доллары) ұлғайды.
2020 жылдың қорытындысы бойынша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтері бойынша есептелген инвестициялық кіріс
1 262,5 млрд теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 562,7 млрд теңгеге
немесе 80,4%-ға артық. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
салымшыларының шоттарына бөлінген «Таза» инвестициялық кіріс 1 219,8 млрд
теңгені құрады. Инвестициялық кірістің негізгі көлемі қаржы құралдары
бойынша сыйақы түрінде және шетел валютасын бағамдық қайта бағалаудан
түскен кірістерге тиесілі (66,0% және 23,0%). Зейнетақы түсімдерінің көлемі
1 086,0 млрд теңгені құрады.
Бірыңғай
жинақтаушы
зейнетақы
қоры
салымшыларының
(алушыларының) шоттарына 2020 жылы бөлінген зейнетақы активтерінің
кірістілігі 7,50 мөлшеріндегі инфляция кезінде 10,92%-ды құрады. Нақты мәнде
(инфляцияны шегергенде) кірістілік 3,4% болды.
2.6 Статистикалық қызмет
Мемлекеттік статистика органы ретінде Ұлттық Банк ақша-кредит және
қаржы статистикасы, сыртқы сектор статистикасы саласында ұлттық
макроэкономикалық статистиканы жинауға, өңдеуге және таратуға бағытталған
іс-шаралар кешенін жүзеге асырады. Ұлттық Банктегі статистикалық қызмет сан
тарапты және көп салалы аспектіге ие және халықаралық ұсынымдар мен
шетелдік орталық банктердің үздік тәжірибелерін ескере отырып, статистикалық
есептің базалық қағидаттары негізінде құрылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту
жөніндегі уәкілетті органының 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істеуді
бастауына байланысты, бизнеске жүктеменің қайталануын болдырмау
мақсатында реттеу, бақылау және қадағалау үшін әкімшілік деректерді жинау
Ұлттық Банкке заңды түрде бекітілді. Осыған байланысты 2020 жылы Ұлттық
Банктің статистикалық қызметінің негізгі бағыты реттеушілер мен нарық
арасындағы ақпараттық ағындарды оңтайландыру, сондай-ақ қаржы нарығының
субъектілерінен алынатын деректердің сапасын арттыру болды. Бұл жұмыс
Ұлттық Банк пен Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігінің қадағаланатын қаржылық және қаржылық емес ұйымдармен өзара
іс-қимылы арқылы жүзеге асырылады.
Статистикалық қызметті жетілдіру жөніндегі басым міндеттер шеңберінде
2020 жылы Ұлттық Банк деректерді жинау, өңдеу технологияларын дамытуға
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және қаржы ұйымдарының деректерді беруінің бірыңғай стандарттарын
қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстарды жалғастырды. Осы міндеттерді іске
асыру статистикалық деректерді өндіру процесінің айқындылығын қамтамасыз
етуге, олардың сапасын арттыруға, респонденттерге жүктемені азайтуға және
басқарушылық шешімдерді жедел қабылдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.
Ақша-кредит және қаржы статистикасы
Макроэкономикалық қаржылық статистика Халықаралық валюта қорының
әдіснамасына сәйкес Ұлттық Банк қалыптастыратын ақша-кредит статистикасын
және қаржы нарығының статистикасын қамтиды.
Ақша-кредит
статистикасының
көрсеткіштері
Қазақстан
Республикасының ақша-кредит саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу және оны
іске асыру процесінде шешімдер қабылдау кезінде, халықаралық резервтердің
жай-күйі, Ұлттық қордың активтері, ақша базасы, ақша массасының агрегаттары,
қаржы нарығының кредиттік және депозиттік сегменттерінің негізгі
көрсеткіштері және басқа да мәліметтер туралы ақпарат дайындау кезінде
пайдаланылады.
Ұлттық ақша-кредит және қаржы статистикасын қалыптастыруда
дереккөзі ретінде Ұлттық Банктің меншікті деректері, сондай-ақ Ұлттық Банктің
қаржы нарығының субъектілерінен алатын ведомстволық статистикалық
байқаулары мен әкімшілік деректері қолданылады. Деректерді жинау
банктерден, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан және өзге де банктік
емес қаржы ұйымдарынан, Даму банкінен, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорынан жүзеге асырылады.
2020 жылы ақша-кредит және қаржы статистикасын қалыптастыру
жөніндегі негізгі жұмыстар статистиканың ақпараттық базасын оңтайландыруға
және қадағалау мен статистикалық деректерді жариялау қажеттіліктерін
біріктіретін
әкімшілік
есептілікті
жинаудың
даталар
бойынша
орталықтандырылған форматына көшуге байланысты болды. Реттеу, бақылау
және қадағалау мақсаттары үшін қаржы нарығы субъектілерінен жан-жақты
ақпараттың ауқымды көлемі жиналатынын ескерсек, мұндай тәсіл жиналатын
деректердің санын қысқартуға және респонденттерге жүктемені азайтуға
мүмкіндік береді.
Ақша-кредит статистикасын тарату кестелер және «Қазақстан Ұлттық
Банкінің статистикалық бюллетені» ресми ай сайынғы басылымы түрінде
жиынтық статистикалық ақпаратты Ұлттық Банктің интернет-ресурсында
жариялау нысанында, сондай-ақ қаржы ұйымдарының жасалатын секторлық
баланстары мен монетарлық шолулары негізінде жүзеге асырылады, Ұлттық
Банк ай сайынғы/тоқсан сайынғы негізде стандартталған есептерді
қалыптастырады және ХВҚ-ға ұсынады.
«Деректерді таратудың арнайы стандарты» халықаралық жүйесінің
талаптарын сақтау мақсатында жүйенің ұлттық үйлестірушісі ретінде Қазақстан
Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің
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Ұлттық статистика бюросына ай сайынғы негізде жиынтық деректердің ұлттық
парағында одан әрі жариялау үшін Ұлттық Банк және депозиттік ұйымдар
бойынша талдамалық шоттар жіберіледі.
Статистикалық ақпаратпен қатар Ұлттық Банктің интернет-ресурсында
ақша-кредит статистикасының деректерін қалыптастырудың негізгі қағидаттары
мен тәсілдерін ашатын әдіснамалық түсініктемелер жарияланады.
Ықпалдасқан бірлестіктермен жұмыс шеңберінде Ұлттық Банк
әдіснамалық жұмыс және бекітілген форматтар мен мерзімдерге сәйкес ақшакредит статистикасы бойынша ақпарат беру бөлігінде ЕАЭО Еуразиялық
экономикалық комиссиясымен ынтымақтастықты тұрақты негізде жүзеге
асырады.
Сыртқы сектор статистикасы
Сыртқы сектор статистикасы төлем балансы, халықаралық инвестициялық
позиция және сыртқы борыш бойынша түрлі бөліетерде бастапқы статистикалық
деректерді жинауды, өңдеуді және жиынтық статистикалық есептер мен
талдамалық кестелерді қалыптастыруды қамтиды.
Жиынтық деректерді тарату Ұлттық Банктің мемлекеттік статистика
саласындағы уәкілетті органмен өзара іс-қимылы шеңберінде, оның ішінде
Деректерді таратудың арнайы стандартына сәйкес Ұлттық шоттар жүйесін
қалыптастыру үшін жүзеге асырылады.
Сыртқы сектор статистикасы бойынша деректер Ұлттық Банктің
«Қазақстан Республикасының төлем балансы және сыртқы борышы» ресми
басылымында Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында жарияланады.
2020 жылы Ұлттық Банк статистиканың сапасын жақсарту мақсатында
халықаралық қызметтер бойынша статистикалық есептілік нысандарын жаңа
редакцияда енгізді, яғни құрылыс қызметтері бойынша деректер
дезагрегацияланды, бейрезиденттерге көрсетілген денсаулық сақтау қызметтері
бойынша қамту кеңейтілді.
Төлем балансының мақсаттары үшін нақты сектор кәсіпорындарына
іріктемелі зерттеу жүргізу үшін Іріктемелі жиынтықты қалыптастыру жөніндегі
әдістеме әзірленіп, бекітілді.
ХВҚ-ның бағалы қағаздар эмитенттері туралы ақпарат алмасу жөніндегі
жобасына алғаш рет қатысты, оның мақсаты жобаның барлық қатысушы
елдерінің осы ақпаратты кейіннен пайдалануы үшін эмитенттердің
орталықтандырылған дерекқорын құру болып табылады.
Өнімді бөлу туралы келісімді қоса алғанда, Қазақстан аумағында ірі
жобаларды іске асыратын шетелдік компаниялар филиалдарының қызметін
бағалаудың әдіснамалық тәсілдері жетілдірілді.
Сыртқы сектор статистикасының талдамалық көрінісін кеңейту бойынша
Қазақстанның өңірлері бойынша Қазақстанға шетелдік тікелей инвестициялар
және өңірдегі экономикалық қызмет түрлері, Қазақстан өңірлері бойынша
Халықаралық қызметтер жөнінде жаңа кестелер қалыптастырылды.
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Есептілікті жинау бойынша функционалды дамыту
Статистикалық, сондай-ақ реттеушілік мақсаттар үшін қаржы нарығы
субъектілерінен есептілікті жинаудың бірыңғай терезесі тұжырымдамасын іске
асыру Ұлттық Банк жұмысының стратегиялық бағыттарының бірі болып
табылады.
Бірыңғай терезе тұжырымдамасын іске асыру мақсатында Ұлттық Банктің
«Кредиттік тіркелімінің» міндеттерін және кредиттік бюролар іске асыратын
кредиттік тарихтардың дерекқорын іске асыру үшін кредиттік ақпарат
көрсеткіштерінің бірыңғай жиынтығын қалыптастыру жұмысы жалғастырылды.
Талдау және қадағалау мақсаттарына, сондай-ақ Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қорының міндеттерін орындауға қажетті депозиттер бойынша
ақпарат көрсеткіштерінің бірыңғай тізбесінің жобасы әзірленді.
Статистикалық деректерді жинау және өңдеу саласында 2020 жылы
жүргізілген жұмыстардың едәуір бөлігі қаржы нарығы субъектілерінің
деректерін жинау мен өңдеудің технологиялық платформасын – қаржы
нарығының секторлары бойынша есептілікті жинаудың жергілікті шағын
жүйелерінен тізбектелген деректерді жинауға бағдарланған Бірыңғай
платформаға жаңартуға байланысты.
Қаржы құралдары бойынша тізбектелген деректердің сапасын одан әрі
арттыру үшін бірінші кезеңде «қарыздар» құралы бойынша бастапқы
нақтыланған деректердің сапасын арттыруға бағытталған DataQuality пилоттық
жобасына бастама жасалды.
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын
реттеу және дамыту агенттігінің реттеу аясына кредиттік серіктестіктер мен
ломбардтарды (бұдан әрі – микроқаржы ұйымдары) қосуға байланысты
респондентті жеңілдетілген авторизациялау (ҰКО ЭЦҚ-ны ҚБЕО ЭЦҚ-ға
балама ретінде пайдалану) және «Респонденттің жеке кабинеті» веб-интерфейсін
пайдалану арқылы Ұлттық Банктің интернет-ресурсында қолжетімді веб-сервис
арқылы деректерді жинау функционалы әзірленіп, іске асырылды.
2020 жылғы бірінші жартыжылдықта Банктік сервис бюросы базасында
құрылған Ұлттық Банктің Байланыс орталығы шеңберінде өңірлердегі
микроқаржы ұйымдарға толыққанды техникалық қолдау көрсету және
есептілікті толтыру және тапсыру тәртібі, веб-портал функционалымен жұмыс
істеу жөнінде консультациялар беру іске асырылды.
Осылайша, Ұлттық Банк қаржы нарығының реттелетін субъектілерінен
есептілікті жинау жөніндегі оператор бола отырып, қаржы құралдары бойынша
бастапқы жан-жақты деректер (тізбектелген деректер) деңгейінде деректерді
жинауға көшу, деректерді басқару жүйелерінің элементтерін, оның ішінде
дамыған талдау құралдарын одан әрі жетілдіру үшін қаржы нарығы
субъектілерінің бірыңғай дерекқорын дамыту жөніндегі іс-шараларды жүзеге
асырады.
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2.7 Қаржылық технологияларды дамыту
Қаржы нарығын цифрлық трансформациялау Ұлттық Банк, Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі арқылы
реттеушілердің, сондай-ақ аралас салалар реттеушілерінің қолдауымен жалпы
қаржы секторы мен экономиканы дамытудың мақсаттары мен басымдықтарына
сәйкес жүргізіледі.
2020 жылғы 17 тамызда Ұлттық Банк Қаржылық технологиялар мен
инновацияларды
дамыту жөніндегі
2020-2025
жылдарға
арналған
тұжырымдаманы бекітті. Тұжырымдама еліміздің қаржы нарығындағы
инновациялық технологияларды дамытудың негізгі басымдықтарын және
нарыққа қатысушылардың рөлін айқындайды. Тұжырымдама Ұлттық Банк
жұмысының тиімділігін арттыруға, қаржы нарығының ұлттық инфрақұрылымын
дамытуға және қаржы технологиялары нарығын дамытуға жағдай жасауға
бағытталған.
Тұжырымдама шеңберінде негізгі үш мақсатқа қол жеткізуге бағытталған
негізгі басымдықтар мен стратегиялық бастамалар айқындалды:
1) қаржы нарығына қатысушылармен жоғары технологиялық өзара
іс-қимыл жасау және реттеуші жұмысының тиімділігін арттыру;
2) цифрлық қаржылық қызметтердің енуін арттыру, саланың жалпы
шығындарын азайту және нарық қатысушыларының өзара іс-қимылына
арналған «сенімді орта» құру;
3) салауатты бәсекелестік үшін жағдай жасау және нарыққа қатысушылар
арасындағы коллаборацияны жақсарту арқылы нарықтың дамуын ынталандыру.
Ұлттық Банк тұжырымдама бастамаларын Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірлесіп іске асыруды Жол
картасы шеңберінде жүзеге асыратын болады, бұл мемлекеттік саясаттың
тиімділігін арттыруға және елдің қаржы секторын дамытудың сапалы жаңа
деңгейіне көшуге мүмкіндік береді.
2020 жылғы 1 қазанда Ұлттық Банк қашықтықтан биометриялық
сәйкестендіру сервисін өнеркәсіптік пайдалануға іске қосты. Бұл сервисті
2020 жылғы сәуір айында «пилоттық» режимде жедел іске қосу банктерге
пандемия кезеңінде әлеуметтік төлемдер алу үшін азаматтарға банктік шоттар
ашуға мүмкіндік берді.
Бұл сервис «бетті тану» технологиясын пайдалана отырып, қаржы
ұйымына келместен қаржылық қызметтерді алу мүмкіндігін көздейді. Сервис
банктерге, сол сияқты сақтандыру компанияларына, бағалы қағаздар нарығының
кәсіби қатысушыларына, төлем және микроқаржы ұйымдарына қолжетімді.
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сервис қызметтерін 13 банк,
2 төлем ұйымы (жасалған шарттар негізінде) пайдаланады.
Бұл ретте жоба 2020 жылғы сәуірде пилоттық режимде іске қосылған
сәттен бастап сервис арқылы 4,0 миллионнан астам банк қызметі көрсетілді.
Қазіргі уақытта сервис көмегімен «Отбасы банкіне» біржолғы зейнетақы
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төлемдерін аудару үшін арнайы ағымдағы шоттарды ашу бойынша қызметтер
көрсетіледі.
Ұлттық төлем жүйесін дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы
шеңберінде Ұлттық Банк Қазақстан Республикасындағы орталық банктің
(Central bank digital currency) цифрлық валютасы инфрақұрылымының әлеуетін
және оңтайлы дизайнын зерттеу бойынша жұмыс жүргізуде.
Цифрлық валютаны енгізу мүмкіндігін зерделеу үшін Ұлттық Банк
құрамына 28 орталық банк кіретін R3 Central bank digital currency халықаралық
жұмыс тобына кірді. Жұмыс тобының шеңберінде Қазақстанда Орталық банктің
цифрлық валютасының тұжырымдамасын әзірлеуге инфрақұрылым, алгоритм
(сұрақтар тізбесі) құру үшін R3 компаниясынан Ripple технологиясына бағалау
жүргізу жоспарлануда.
Сондай-ақ,
Ұлттық
Банк
Қазақстанда
қолданыстағы
төлем
инфрақұрылымын жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеу бойынша THOUSAND
CITIES CLOUD ALGORITHMS-пен жұмыс жүргізуде.
Бұл ретте 2021 жылы нарыққа қатысушылармен және халықаралық
әріптестермен бірлесіп цифрлық валютаны енгізу тәсілдерін әзірлеу
жоспарлануда, оның нәтижелері бойынша 2021 жылғы ІІ тоқсанда цифрлық
теңге туралы консультациялық-қоғамдық баяндама жариялау жоспарлануда.
2021 жылғы III-IV тоқсанда технологиялық прототиптерді әзірлеу және
цифрлық валютаны енгізу бойынша пилоттық жобаны іске қосу жоспарлануда,
оның нәтижелері бойынша жобаның ауқымын белгілеу туралы шешім
қабылданады.
ЕАЭО елдерінің орталық (ұлттық) банктерінің «Қаржы технологияларын
дамыту саласындағы ынтымақтастық» бағыты бойынша ұлттық төлем жүйелерін
дамытуды үйлестіру жөніндегі жұмыс тобының құрамында Ұлттық Банк ашық
ақпараттық интерфейстер бойынша пилоттық жобаны жүргізуге қатысады.
Пилоттық жобаның негізгі мақсаты ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің қаржы
ұйымдарының өзара іс-қимылы шеңберінде ашық ақпараттық интерфейстер
әдіснамасын пысықтау болып табылады.
2020 жылдың соңында пилоттық жобаға қатысушылар – қаржы ұйымдары
пилоттық жобаның Техникалық стандартына сәйкес ашық ақпараттық
интерфейстерді әзірледі. 2021 жылы қаржы ұйымдарының ашық ақпараттық
интерфейстерінің өзара іс-қимылын тестілеу, ашық ақпараттық интерфейстер
әдіснамасын қолдану бойынша әлеуетті және қолданыстағы шектеулерді бағалау
бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады.
Ұлттық Банк жұмысының нәтижелігін арттыру үшін платформалық
шешімдердің жаңа сыныбын енгізу және пайдалану арқылы ақпараттық
жүйелердің тиімді архитектурасын құрады.
Бизнес-процесстерді цифрландыру мақсатында Ұлттық Банктің «Цифрлық
ядро» платформасы іске асырылды, цифрландыру нәтижесі бойынша еңбек
шығындарын 65%-ға, қағаздағы құжат айналымын 80%-ға қысқарту күтілуде.
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Қаржы нарығының цифрлық инфрақұрылымын дамыту шеңберінде
Ұлттық Банк мынадай шараларды қабылдады: Ұлттық Банктің деректерді
орталықтандырылған басқару жүйесін енгізу басталды; бизнес-деректерді
жинаудың бірыңғай платформасы және нарыққа арналған веб-порталдың жаңа
нұсқасы енгізілді; нарық қатысушыларымен толық электрондық өзара ісқимылға көшуді іске асыру бойынша іс-шаралар жүргізілуде; нарыққа
қатысушылармен технологиялық өзара іс-қимыл жасау үшін қаржы нарығы
субъектілерінен есептілікті онлайн жинауға дәйекті көшуге арналған ашық
ақпараттық интерфейстер технологиясын енгізу жөніндегі іс-шаралар басталды.
2.8 Ақпараттық қауіпсіздік
2020 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігінің Басқармасы мен Ұлттық Банк Басқармасының «Қазақстан
Республикасы
қаржы
секторының
2020-2022
жылдарға
арналған
киберқауіпсіздік стратегиясын» бекіту туралы» бірлескен қаулысы қабылданды.
«Қазақстан Республикасы қаржы секторының 2020-2022 жылдарға
арналған киберқауіпсіздік стратегиясы» шеңберінде қаржы нарығындағы
киберқауіпсіздік оқиғалары туралы жалпы дерекқорды жинау және
қалыптастыру үшін бірыңғай технологиялық платформа құру міндеті қойылған
қаржы нарығының ақпарат алмасу және талдау орталығын құру жоспарлануда.
2020 жыл бойы қызметкерлердің киберқауіпсіздік мәселелеріндегі
құзыреттілік деңгейін арттыру мақсатында Ұлттық Банктің 1278 қызметкері
киберқауіпсіздік дағдыларын игеру бойынша онлайн платформада
мамандандырылған оқытудан өтті. Оқыту шеңберінде қызметкерлер ақпараттық
қауіптер туралы хабардар болып, практикалық мысалдар арқылы дағдыларға ие
болды. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда.
Ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары туралы ақпарат алмасу және Ұлттық
Банктің «Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-пен және Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен өзара
іс-қимылы шеңберінде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
аумағындағы өзекті осал тұстар мен киберқауіптер туралы ақпарат алмасу
ұйымдастырылды. Аталған өзара іс-қимылдың нәтижесі бойынша 2020 жылы
қаскөйлердің 372 IP мекенжайы, сондай-ақ спам таратушылардың
713 электрондық мекенжайы бұғатталды.
COVID-19 коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу және оның
алдын алу мақсатында Ұлттық Банк қызметкерлерінің кемінде 60%-ын
қашықтан жұмыс істеу режиміне ауыстыру үшін жұмыс орындарына
қашықтықтан қауіпсіз қосылуды ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешені
өткізілді. Сонымен қатар, екі факторлы бірегейлендіруді қолдана отырып,
қашықтықтан қауіпсіз қосылу тетігі пысықталды.
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2.9 Халықаралық ынтымақтастық
2020 жылы тұрақты диалогты ұстап тұру арқылы Ұлттық Банк негізгі
шетелдік әріптестермен: орталық банктермен, халықаралық қаржы
ұйымдарымен және өңірлік ықпалдасқан бірлестіктер органдарымен ұзақ
мерзімді ынтымақтастық құруды жалғастырды.
2020 жылы Ұлттық Банк басшылығы ХВҚ Басқарушылар кеңесі мен
Дүниежүзілік Банк тобының виртуалды форматтағы көктемгі және жыл сайынғы
кездесулеріне қатысты. Іс-шаралар барысында ХВҚ Швейцария шағын тобының
мүшелерімен және Ұлттық Банктің контрәріптестерімен кездесулер өтті.
Сонымен қатар, Ұлттық Банк өкілдері ХВҚ Халықаралық валюта-қаржы
комитетінің отырысына және Орталық банктер төрағалары мен Кавказ және
Орталық Азия елдерінің қаржы министрлерінің алқалы пікірталасына қатысты.
Ұлттық Банк ХВҚ Келісімінің IV бабына сәйкес ХВҚ миссиясымен виртуалды
форматта кездесулер де өткізді.
Ұлттық Банк өз жұмысын 2021 жылы виртуалды форматта бастайтын
Алматы қаласындағы Кавказ, Орталық Азия және Моңғолия үшін өңірлік
әлеуетті дамыту орталығының (бұдан әрі – ХВҚ Өңірлік орталығы) қызметін
қаржыландыруды регламенттейтін құқықтық құжаттарды қабылдау жұмысын
жалғастырды. Осылайша, Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының мүдделі
мемлекеттік органдарымен Қазақстан Республикасы мен ХВҚ арасындағы ХВҚ
Өңірлік орталығын құру туралы өзара түсіністік туралы меморандумның
жобасын келісу жұмысын жүргізді.
2020 жылғы 14 желтоқсанда Ұлттық Банк Төрағасы Е.А. Досаев және ХВҚ
басқарушы директоры К. Георгиева ХВҚ Өңірлік орталығын қаржыландыру
жөніндегі уағдаластық туралы хатқа қол қойды.
Ұлттық Банк ХВҚ қамқорлығымен ұйымдастырылған, COVID-19
пандемиясының экономикалық салдарын, сондай-ақ қаржы секторын қолдау
және экономикалық белсенділікті қалпына келтіру үшін қабылданған
дағдарысқа қарсы шараларды талқылауға арналған алқалы пікірталастарға
тұрақты түрде қатысып отырды.
2020 жылы Ұлттық Банктің басшылығы екіжақты ынтымақтастықты,
макроэкономикалық жағдайды және жүргізіліп отырған ақша-кредит саясатын
талқылау мақсатында Дүниежүзілік Банктің және басқа халықаралық қаржы
ұйымдарының өкілдерімен кездесулер өткізді.
2020 жылы Ұлттық Банк халықаралық қаржы ұйымдарынан техникалық
көмек тарту бойынша жұмысын жалғастырды. Мәселен, «2020 жылдың соңына
дейін экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар»
шеңберінде Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігімен бірлесіп жұмыс істемейтін активтер нарығын құру
жұмысын бастады. Осы жобаны іске асыру үшін Еуропа Қайта құру және Даму
Банкінен техникалық көмек тартылуда.
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Ұлттық Банк MSCI және FTSE халықаралық рейтингтерінде Қазақстанның
мәртебесін арттыру бойынша жұмыс жүргізді. Осыған байланысты Ұлттық Банк
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігімен,
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен және Қазақстанның бірқатар
мемлекеттік органдарымен бірлесіп халықаралық индекстерде Қазақстанның
мәртебесін арттыру және әзірленген іс-қимыл стратегиясының орындалуын
бақылау мәселелері бойынша басқарушы комитет пен жұмыс тобын құрды,
сондай-ақ MSCI және FTSE халықаралық индекстерінде Қазақстанның
позициясын тиісінше «Frontier Markets»-тен «Emerging Markets»-ке және
«Secondary Emerging Markets»-ке дейін көтеру жөнінде басқарушы комитет пен
жұмыс тобының жұмыс жоспарын бекітті.
2020 жылы Қазақстанның жаһандық инвесторларға тартымдылығын
арттыру мақсатында Ұлттық Банк Citi ұйымдастырған жаһандық
инвесторлармен кездесуге қатысты.
Қазақстанның тәуелсіз рейтингі мәселелері бойынша халықаралық
рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимыл бойынша жұмыс жалғастырылды.
Өткізілген консультациялар қорытындысы бойынша Fitch Ratings пен S&P
Global Ratings Қазақстанның тәуелсіз рейтингін тиісінше «Тұрақты»
болжамымен «BBB» деңгейінде және «Тұрақты» болжамымен «BBB-»
деңгейінде растады.
Шет елдердің орталық банктерімен ынтымақтастық шеңберінде Ұлттық
Банк екі жақты ынтымақтастық мәселелерін және техникалық көмек тарту
мүмкіндіктерін талқылау мақсатында Швейцария Ұлттық Банкінің және
Кореяның Орталық банкінің өкілдерімен виртуалды форматта кездесу өткізді.
Сондай-ақ, орталық банктердің халықаралық департаменттері арасындағы
екіжақты ынтымақтастықты жандандыру және Кореяның Орталық банкінің
техникалық көмек бағдарламаларымен танысу мақсатында «Еуразиялық
Экономикалық Кеңестің болашағы мен проблемалары» тақырыбында Кореяның
Орталық банкінің Солтүстік экономикалық ынтымақтастығының халықаралық
онлайн-форумына қатысты. Бұл форум оқу бағдарламаларын (Central Banking
Study Program), оқу сапарларын және Knowledge Partnership Program-Bank of
Korea шеңберінде техникалық көмек көрсету мүмкіндігін талқылауға негіз
болды.
Өңірлік ықпалдасқан бірлестіктерде ұлттық мүдделерді ілгерілету
шеңберінде Ұлттық Банктің басшылығы Еуразиялық экономикалық комиссия
кеңесінің, Еуразиялық үкіметаралық кеңестің, Мемлекетаралық банк кеңесінің
кезекті отырыстарына қатысты.
2020 жылғы 4 маусымда Ұлттық Банктің Төрағасы Е.А. Досаев COVID-19
пандемиясының теріс салдарын төмендетуге бағытталып қабылданған
шаралармен алмасу мақсатында ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің ұлттық
(орталық) банктерінің Валюталық саясат жөніндегі консультациялық кеңесінің
отырысына қатысты
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Сонымен қатар, Ұлттық Банк өкілдерінің Макроэкономикалық саясат
жөніндегі консультативтік комитеттің, Статистика жөніндегі консультативтік
комитеттің, Еуразиялық экономикалық комиссияның қаржы нарықтары
жөніндегі консультациялық комитетінің, Орталық (ұлттық) банктер
басшыларының
Еуразиялық
кеңесінің
отырыстарына
қатысуы
ұйымдастырылды.
2020 жылы еуразиялық ықпалдасуды дамыту шеңберінде қаржы
саласындағы заңнаманы үйлестіру жоспарларын, секторалдық келісімдердің
жобаларын әзірлеу жалғастырылды. Атап айтқанда, Валюталық құқықтық
қатынастарды реттеуге және ырықтандыру шараларын қабылдауға келісілген
тәсілдер туралы келісімді және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің бағамдық саясат
жөніндегі консультациялық кеңесі туралы келісімді мемлекетішілік келісу
жөніндегі жұмыс жалғастырылды. Ұлттық Банк ЕАЭО-ның ортақ төлем
кеңістігін дамыту жөніндегі жұмысты жалғастырды, сондай-ақ «Еуразиялық
экономикалық ықпалдастыруды дамытудың 2025 жылға дейінгі стратегиялық
бағыттарын» келісуге қатысты.
2020 жыл бойы Ұлттық Банк Қазақстанның мүдделі мемлекеттік
органдарымен бірлесіп Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың Қазақстан
заңнамасының Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржы шараларын әзірлеу
тобының халықаралық стандарттарына сәйкестігін өзара бағалаудың екінші
раундын өткізуге дайындыққа қатысты.
2020 жылы Ұлттық Банк екі жақты форматта, сол сияқты ықпалдасқан
бірлестіктер шеңберінде Қазақстанның негізгі сауда әріптестерімен ұлттық
валюталарда есеп айырысуын дамыту мүмкіндіктерін зерделеу жөніндегі
жұмысты жалғастырды. Мәселен, 2020 жылғы мамырда рубль/теңге тікелей
сауда-саттығының көлемін ұлғайту, ұлттық валюталардағы есеп айырысу үлесін
ұлғайту үшін нарықтық қаржы құралдарын дамытуға жағдай жасау мәселелерін
талқылау мақсатында Ресей Федерациясының Орталық банкімен сараптамалық
кездесу өтті.
Шанхай
ынтымақтастық
ұйымы
шеңберінде
экономикалық
ынтымақтастықты дамыту тұрғысында 2020 жылғы қыркүйекте Ұлттық Банктің
өкілдері «Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ұлттық
валюталарының үлесін өзара есеп айырысуда біртіндеп арттыру жөніндегі жол
картасы» жобасын келісу жөніндегі дөңгелек үстел отырысына виртуалды
форматта қатысты.
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3-тарау. Ұлттық Банктің ұйымдық дамуы
3.1 Ұйымдық құрылым және қызметкерлер
Ұлттық Банк өзінің ұйымдық тиімділігін арттыру үшін платформа құру,
оның ішінде оңтайлы құрылымды, штат кестесін қалыптастыру және адам
капиталын дамыту үшін жағдай жасау арқылы тұрақты жұмыс жүргізуде.
2020 жылдың соңында Ұлттық Банктің құрылымына орталық аппараттың
23 бөлімшесі (21 департамент және 2 дербес басқарма), Ұлттық Банктің Алматы
қаласындағы тұрақты өкілдігі, 18 филиал және 3 ведомстволық бағынысты
республикалық мемлекеттік кәсіпорын кірді (3.1.1-кесте).
3.1.1-кесте
Ұлттық Банк қызметкерлерінің саны

1
Орталық аппарат
Өкілдік
Филиалдар
Жиынтығы
Ұлттық Банк ұйымдары (РМК)
Ұлттық Банк бойынша барлығы

Кезеңнің соңындағы саны
штат бойынша, бірлік
тізім бойынша, адам
2019 жыл 2020 жыл 2019 жыл 2020 жыл
2
3
4
5
1 287
838
1 167
727
48
48
1 300
1 192
1 324
1 228
2 587
2 078
2 491
2 003
1 027
905
891
894
3 614
2 983
3 382
2 897

Ұлттық Банк қызметкерлерінің құрамындағы әйелдер саны 1 219 адам
(60,9%), оның ішінде орталық аппаратта – 458 адам (63,0%), филиалдарда –
733 адам ( 59,7%), өкілдікте – 28 адам (58,3%).
Ұлттық Банк басшылығының құрамында басшы әйелдер саны 187 адам
(51,2%), оның ішінде орталық аппаратта – 80 адам (46,8%), филиалдарда –
99 адам (54,4%), өкілдікте – 8 адам (61,5%) (3.1.1-сурет).
Ұлттық Банк қызметкерлерінің орташа жасы орталық аппаратта – 37 жас,
филиалдарда – 42 жас, өкілдікте – 44 жас, ұйымдарда – 42 жас болды.
2020 жылы Ұлттық Банктегі кадрлардың тұрақтамау деңгейі орталық
аппарат бойынша – 12,8%; филиалдар бойынша – 5,1%; ұйымдар бойынша –
5,5%.
Орталық аппарат бойынша кадрлар тұрақтамауының қалыптасқан деңгейі
Ұлттық Банктің Нұр-Сұлтан қаласына көшірілуіне және жұмыс берушімен бірге
басқа жерге ауысудан бас тартқан жекелеген қызметкерлердің жұмыстан
босатылуына байланысты орын алды.
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3.1.1-сурет
Ұлттық Банк қызметкерлерінің гендерлік құрамы
Ұлттық Банктің басшы
құрамы

Ұлттық Банк қызметкерлері

784;
39,1%

1 219;
60,9%

178;
48,8%

187;
51,2%

әйелдер
ерлер

Ұлттық Банктің кадрлық құрамын күшейту мақсатында 2020 жылы жоғары
білікті қызметкерлерді іріктеу жұмысы жүргізілді, оның ішінде:
1) Ұлттық Банктің кадр резервіне енгізу үшін ізденушілердің
227 түйіндемесі қаралды, нәтижесі бойынша оған 13 кандидат есепке алынды;
2) Ұлттық Банктің 2019-2020 жылдары қалыптастырылған кадр резервінен
және «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы Магистратурасының
түлектерінен Ұлттық Банктің орталық аппаратына және өкілдігіне 45 адам, оның
ішінде 31 кандидат – кадр резервінен және MSc in Finance бағдарламасының
14 магистранты жұмысқа орналастырылды;
3) Президенттік жастар кадр резервінің резервшілерімен жұмыс жүргізілді,
оның нәтижесі бойынша 5 резервші: 3 резервші – Ұлттық Банктің орталық
аппаратына, 2 резервші – Ұлттық Банктің ведомстволық бағынысты ұйымдарына
басшы лауазымдарға тағайындалды.
2020 жылы Ұлттық Банктің 823 қызметкері оқып, біліктілігін арттырды,
оның ішінде: 428 (398 - онлайн) – Ұлттық Банктің және оның оқу орталығының
базасында; 202 – Қазақстанның оқу орталықтарында, 193 (175 – онлайн) –
шетелде оқыды.
Білім беру жобалары бойынша жетекші ЖОО-мен жұмыс жүргізілді, оның
нәтижесі бойынша:
1) «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымымен шарт жасалды,
оның шеңберінде Ұлттық Банктің 3 қызметкері – Executive MBA бағдарламасы
бойынша; 12 жеке тұлға – MSc in Finance бағдарламасы бойынша оқуға
жіберілді;
2) «Нархоз университеті» коммерциялық емес акционерлің қоғаммен
Ынтымақтастық туралы келісім жасалды, оның шеңберінде 30 жеке тұлға
«Қаржылық талдаушы», «Қаржылық тәуекел-менеджмент», «Макроталдама
және болжам жасау», «Актуарий» бағдарламалары бойынша оқуға жіберілді.
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3.2 Тәуекелдерді басқару
3.2.1 Қаржылық тәуекелдері басқару
Ұлттық Банк жүзеге асыратын Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерін,
Ұлттық қордың активтерін және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару қаржылық тәуекелдерді үздіксіз талдау және
бағалау қажеттілігімен ұштасады. Қаржылық тәуекелдерді басқару процесі
шеңберінде Ұлттық Банк нарықтық және кредиттік тәуекелдерді анықтау,
бағалау жүйесінің, тәуекел деңгейін бақылау және мониторингтеу әдістерінің
болуын қамтамасыз етеді. Ұлттық Банктің басқаруындағы активтер неғұрлым
ұшырағыш кредиттік және нарықтық тәуекелдің деңгейін бақылау мақсатында
ағымдағы нарықтық өзгерістер мен белгіленген инвестициялық стратегияны
ескере отырып тұрақты түрде қайта қаралатын тиісті лимиттер мен шектеулер
белгіленеді.
2020 жылы пандемия және бүкіл әлем бойынша одан туындаған
карантиндік шектеулер жаһандық экономика мен әлемдік қаржы нарықтарына
айтарлықтай әсер етті. Көптеген елдердің үкіметтері сандық жеңілдету және
ақшалай ынталандыру саясатын ұстанды, бұл нөлге жуық пайыздық
мөлшерлемелерге дейін төмендетуге және қор нарықтарының жоғары
құбылмалылығына
алып
келді.
Байқалатын
нарықтың
жоғары
құбылмалылығына байланысты және Ұлттық Банктің басқаруындағы бағалы
қағаздар эмитенттеріне қатысты теріс ақпаратты уақтылы анықтау мақсатында
жаңалықтар сентиментіне негізделген белгі беру көрсеткіштерінің жүйесі
әзірленіп, ауытқуларды жою мерзімдері қысқартылды.
Ұлттық Банк басқаратын активтер бойынша кредиттік тәуекелді басқару
қаржы құралдарының кредиттік сапасына, олардың эмитенттеріне және Ұлттық
Банктің контрәріптестеріне қойылатын талаптарды белгілеу арқылы жүзеге
асырылды. Кредиттік тәуекел лимиттерінің жүйесі де құрылды, атап айтқанда,
контрәріптестермен операциялар бойынша бір эмитенттен қаржы құралдарын
сатып алуға, шоғырландыруға лимиттер, кастодиандық сақтауға лимиттер
белгіленді.
Зейнетақы активтерін инвестициялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2016 жылғы 18 наурыздағы № 149 қаулысымен бекітілген Ұлттық Банктің
сенімгерлік басқаруындағы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының
тізбесіне сәйкес жүзеге асырылды. Ұлттық Банк 2020 жылы Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялау кезінде
нарықтық тәуекелдерді басқару үшін белгіленген жалпы тәуекелмен индекстік
басқаруға көшуге байланысты валюталық активтерді стратегиялық бөлуді
айқындады. Сонымен қатар, ұзақ мерзімді қаржы құралдарының үлесіне
шектеулер белгіленіп, зейнетақы активтерін банктердің салымдарына
орналастыру мерзіміне шектеулер енгізілді.
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2020 жылы әлемдік нарықтағы жоғары құбылмалылыққа және
экономиканың жаһандық өзгеруіне байланысты Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының зейнетақы активтері портфелінің қаржы құралдарының
кейбір түрлеріне арналған лимиттер қайта қаралды және төмендетілді. Бұдан
басқа, инвестициялық шоттардағы қалдықтарға лимиттер енгізілді және туынды
қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін Stop loss және Take Profit шектеулері
белгіленді.
Сонымен қоса сыбайлас жемқорлықпен күрес, мемлекеттік басқарудың
тиімділігі, саяси тұрақтылық, құқықтың үстемдігі, нормативтік-құқықтық
базаның сапасы, дауыс беру құқығы мен есептілік, эмитенттердің кредиттік
сапасы сияқты көрсеткіштер қамтылатын Bloomberg Country risk Aggregate Score
индексінің және Worldwide Governance Indicators индикаторының көрсеткіштері
пайдаланылып, елдердің саяси және экономикалық ахуалын бағалау жүйесі
әзірленді. Бұл бағалау жүйесі инвестициялау үшін әлеуетті елдердің қаржы
құралдарына шектеулер белгілеу үшін қолданылды.
9 «Қаржы құралдары» халықаралық қаржылық есептілік стандартына
сәйкес Ұлттық Банктің қаржы активтері бойынша күтілетін кредиттік шығыны
тоқсан сайын есептеледі және олар бойынша провизиялар қалыптастырылады.
Күтілетін кредиттік шығынды есептеу Standard & Poor’s халықаралық рейтингтік
компаниясы берген қаржы активтерінің кредиттік рейтингіне және осы компания
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 банктерге
арналған ішкі кредиттік рейтингтер мен индикативтік лимиттерді тоқсан
сайынғы негізде белгіледі.
3.2.2 Операциялық тәуекелдер және қызметтің үздіксіздігі
Ұлттық Банкте операциялық тәуекелдерді басқару тәсілдерді үздіксіз қайта
қарау, оларды жетілдіру және мониторингтеу көзделетін Тредвей
Комиссиясының демеуші ұйымдар комитетінің (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) 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 тәуекелдерді барынша азайту жөнінде
әзірленген ұсынымдарды іске асырады.
Ұлттық Банктің ішкі аудит қызметі Халықаралық кәсіптік ішкі аудит
стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады. Аудиторлық тексерулер CIA, CFA,
DipIFR халықаралық сертификаттары бар қызметкерлер қатарынан аудиторлық
топтардың құрамында жүзеге асырылады.
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2020 жылы Ұлттық банктің орталық аппаратының 15 бөлімшесі,
14 филиалы, 1 еншілес ұйымы бойынша 8 жоспарлы аудиторлық тексеру,
сондай-ақ 1 жоспардан тыс тексеру жүргізілді.
Аудиторлық тексерулердің қорытындысы бойынша тәуекелдерді басқару
тиімділігін арттыру және Ұлттық Банктің ішкі бақылау жүйесін күшейту
жөнінде ұсынымдар берілді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша ішкі аудиттің
37 ұсынымының 31-і орындалды, ұсынымдарды орындау коэффициенті
84% болды.
2020 жылы Ұлттық Банктің тәуекелдерді басқарудағы ең маңызды сынқатерлер Ұлттық Банктің көшуі, сондай-ақ коронавирус пандемиясы болды.
Тәуекелдерді басқару шеңберінде тәуекелдерді сәйкестендіру, талдау және
сыныптау жүргізілді, нәтижесі бойынша тиісті шаралар қабылданды, бұл Ұлттық
Банк қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ете отырып, Нұр-Сұлтан қаласына
сәтті қоныс аударуына мүмкіндік берді. Бұдан басқа, халықаралық стандарттарға
сәйкес келу мақсатында қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету тәсілдері қайта
қаралуда.
3.2.3 Комплаенс-бақылау
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын орындау шеңберінде
Ұлттық Банк жүйесінде комплаенс-функциясын енгізу бойынша ауқымды
жұмыс жүргізілді. Есепті жылы Ұлттық Банкте комплаенс-бақылауды
ұйымдастырудың
мақсаттарын,
міндеттерін,
базалық
қағидаттарын
айқындайтын комплаенс саласындағы саясаты, сондай-ақ Ұлттық Банктің
қатысуымен барлық кәсіпорындары мен акционерлік ұйымдарында комплаенс
функцияларын кезең-кезеңімен енгізу жөніндегі Ұлттық Банктің іс-шаралар
жоспары бекітілді.
2020 жылы Ұлттық Банк филиалдарының сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді. Бұл талдау Ұлттық Банкте алғаш рет
жүргізілді және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауға,
оларды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеуге бағытталды.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау мына бағыттар: мемлекеттік
қызмет көрсету, қызметкерлерді басқару, сатып алу, бақылау-қадағалау
функцияларын жүзеге асыру бойынша жүргізілді. Ұлттық Банктің
қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың және Ұлттық Банктің
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарының талаптарын сақтау қажеттілігі
туралы хабардар ету бойынша профилактикалық сипаттағы жұмыс тұрақты
негізде жүзеге асырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл талаптарын
және әдеп нормаларын сақтауды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл жөніндегі заңнаманың новеллаларын еске сала отырып, тұрақты түрде
тарату жүзеге асырылды.
2020 жылы Ұлттық Банк қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
заңнаманың талаптарын бұзу жағдайлары анықталған жоқ.
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3.3 Ұлттық Банктің зерттеулері
Ұлттық Банктің баға және қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі
мандатын іске асыру экономикалық ортаны қалыптастыратын көптеген
факторларды талдауды, фискалдық, монетарлық және реттеуші саясаттың өзара
іс-қимыл тетіктерін, беру арналарының ерекшеліктерін, оларды жандандыру
талаптарын, сондай-ақ жұртшылықпен тиімді коммуникацияны түсінуді талап
етеді. 2020 жылы Ұлттық Банк осы міндеттерді шешу үшін қажетті білім алуға,
сондай-ақ ақша-кредит және макропруденциялық саясатты іске асыру
шеңберінде талдамалық құралдарды дамытуға бағытталған экономикалық
зерттеулер жүргізді.
2020 жылы Ұлттық Банк ішкі және сыртқы нарықтардағы үрдістерге
талдау, сондай-ақ экономикалық өзара байланыстар мен құбылыстарға
зерттеулер
жүргізуді
жалғастырды.
Олардың
негізінде
COVID-19
пандемиясының әсерін ескере отырып, ықтимал сценарийлердің модельдері
жасалып, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің, оның ішінде
инфляциялық процестердің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдары
әзірленді. Осы зерттеулердің нәтижесі базалық мөлшерлеме жөніндегі шешімдер
қабылдау кезінде пайдаланылды.
Шешімдердің айқындылығын қамтамасыз ету және коммуникацияның
тиімділігін арттыру үшін аталған жұмыс базалық мөлшерлеме жөніндегі
баспасөз релиздерін, сондай-ақ талдамалық және зерттеу материалдарын
жариялаумен қатар жүргізілді. Инфляциялық процестерге әсер ететін негізгі
макроэкономикалық факторларды талдау нәтижесі, сондай-ақ базалық
мөлшерлеменің деңгейі бойынша шешімдер қабылдау кезінде пайдаланылған
макроэкономикалық өлшемдердің болжамдары «Инфляцияға шолу» тоқсан
сайынғы басылымында жарияланды. 2020 жылғы ІІІ тоқсаннан бастап Ұлттық
Банк коммуникациялық саясатты одан әрі жетілдіру және өз қызметі туралы
хабардар етуді арттыру мақсатында осы басылымды «Ақша-кредит саясаты
туралы баяндама» жарияланымына ауыстырды. «Ақша-кредит саясаты туралы
баяндамада» монетарлық саясат пен реттеушінің іс-әрекетіне арналған бөлім
кеңейтілген түрде ұсынылған. Әлемдік экономиканы, сауда әріптес елдердегі
экономикалық ахуалды және тауар нарықтарын талдау, ішкі экономиканы,
бюджет саясатын және инфляциялық процестерді дамыту қамтылатын
болжамның ағымдағы талаптарының сипаттамасы «Макроэкономикалық
жағдайлар» деген жеке бөлімде ұсынылған.
Сыртқы сектор саласында 2020 жылы жаһандық карантин және шектеу
шараларының әсерін қоса алғанда, төлем балансының тәуекелдеріне,
Қазақстанның төлем балансына рубль әлсіреуінің әсер ету тәуекелдеріне,
сондай-ақ ағымдағы шотқа тигізетін фискалдық қарқын әсеріне, мұнай
экспортын есепке алуға, валюта нарығына және импортты алмастыру әлеуетіне
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талдау жүргізілді. Бұл жұмыстардың нәтижесі ақша-кредит саясаты саласында
шешімдер қабылдау кезінде пайдаланылды.
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етуге жәрдемдесу міндетін іске
асыру мақсатында 2020 жылы банктерге кредит нарығының сапалық өлшемдері
бойынша тоқсан сайынғы тексерулер жүргізілді. Осы пікіртерім шеңберінде
пандемия жағдайында кредиттік ресурстарға сұраныс пен ұсыныс үрдістері,
талданып отырған тоқсандағы бизнес пен халықты кредиттеудің бағалық және
бағалық емес талаптары мәселелері бойынша, сондай-ақ олардың кредиттік
қызметті дамытудағы күтулері туралы сауалнама және сұхбат жүргізілді. Зерттеу
нәтижесі Ұлттық Банктің сайтында «Банктерге кредиттеу бойынша жүргізілген
пікіртерім» жарияланымы түрінде орналастырылды.
Жүйелік тәуекелдерді бағалау жөніндегі зерттеулер шеңберінде кредиттік
тіркелімнің деректері бойынша жекелеген қарыздар деңгейінде банктердің несие
портфелінің сапасын бағалау әдістерін әзірлеу жұмысы жалғастырылды.
Пысықталған әдістеме қарыз бойынша ақша ағындарын бағалауға негізделіп,
жекелеген қарыздардың және бүкіл несие портфелінің сапасын барынша
объективті бағалауға мүмкіндік береді. Ұлттық Банк банк секторының
қорландыру тәуекелдері мен өтімділігін зерттеуді де жалғастырды. Жүйелік
тәуекелдерді талдау нәтижесі 2020 жылы «Қазақстанның қаржылық
тұрақтылығы туралы 2018 – 2019 жылғы 1-жартыжылдықтағы есепте»
жарияланды.
Экономиканың нақты секторындағы іскерлік ахуалды мониторингтеу
шеңберінде 2020 жылы Ұлттық Банк бизнес конъюнктурасындағы негізгі
үрдістерді анықтау үшін мерзімді негізде кәсіпорындарға пікіртерім жүргізді.
Жүргізілген талдау жұмысының нәтижесі Ұлттық Банктің интернет-ресурсында
тоқсан сайын жарияланатын «Конъюнктуралық шолу» және «Салалық
конъюнктуралық шолу» есептерінде көрсетілді. Бұдан басқа кәсіпорындарға
жүргізілген пікіртерім нәтижесі бойынша Ұлттық Банк экономикалық үрдістер
серпінін және іскерлік циклдің өзгерістерін зерттеуге және болжауға мүмкіндік
беретін озыңқы көрсеткіш болып табылатын Қазақстанның іскерлік белсенділік
индексін ай сайын жариялап отырды.
Ақша-кредит саясатымен үйлестіруді жақсартуға қабілетті фискалдық
қағидаларды әзірлеу шеңберінде Ұлттық Банк бюджет қағидаларының әртүрлі
өлшемдерінің Ұлттық қордың, борыш пен шығыстардың серпініне тигізетін
әсеріне бағалау жүргізді. Жүргізілген талдау негізінде Қазақстан
Республикасының Ұлттық экономика министрлігіне кесімді баға мен
мемлекеттік шығыстардың өсу шегі деңгейінде мемлекеттік бюджет
шығыстарын шектеуге бағытталған контрциклдік фискалдық қағидалар жөнінде
ұсыныстар берілді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрлігі Ұлттық қордың қаражатын қалыптастыру және
пайдалану тұжырымдамасына енгізілетін түзетулерді пысықтады. Түзетулерге
сәйкес қағидалар 2021 жылы қабылданып, 2023 және одан кейінгі жылдарға
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арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде 2022 жылы күшіне енуі
тиіс.
Қаржы нарығының қатысушылары мен халыққа ақша және валюта
нарықтарындағы ахуал туралы талдамалық ақпаратты ұсыну үшін Ұлттық Банк
2020 жылы қаржы нарығындағы үрдістер мен өтімділіктің негізгі ағындарының
қозғалысын талдау нәтижесі ұсынылған жаңа бөлімдердің («Кредит нарығы»,
«Депозит нарығы» және «Акциялар нарығы») қосылуын ескере отырып, «Қаржы
нарығына шолу» тоқсан сайынғы есебін жариялауды жалғастырды. Мемлекеттік
бағалы қағаздар нарығын талдау шеңберінде мемлекеттік бағалы қағаздар
нарығын дамыту проблемаларына бағалау жүргізілді, оның нәтижесі
2020 жылғы наурызда «Қазақстанның борыштық нарығы» тақырыбы бойынша
CBonds конференциясында ұсынылды.
Ықтимал болжамдарды әзірлеу үшін жаңартылған талдамалық құралдар
мен модельдік техникалардың көмегімен экономикалық зерттеулер жүргізу
талдаудың сапасын арттырады және негізделген шешімдер қабылдауға септігін
тигізеді. Ол үшін 2020 жылы түпкілікті пайдалану әдісімен ІЖӨ болжау
жүйесіне жаңа модельдік техникаларды қосу, өндіріс әдісімен ІЖӨ қысқа
мерзімді модельдік техникаларын жақсарту, экономиканы кешенді талдау және
болжау жүйесін (ЭКТжБЖ) және инфляцияны болжау жүйесін (AutoARIMA
510) құру, күнделікті негізде тұтыну тауарларына бағаларды жинау және талдау
бойынша Galymzhan 2.0 автоматтандырылған жүйесін құру, тауарлардың
экспорты мен импортын болжау техникасын, сондай-ақ төлем балансын болжау
үшін жан-жақты бөлу әдісін қолдана отырып кіріс балансын қайта қарау іске
асырылды.
Ұлттық Банк зерттеулерінің нәтижесі Ұлттық Банктің интернетресурсындағы «Ұлттық Банктің экономикалық шолуы» басылымында да
жарияланды. 2020 жылы монетарлық экономика, макроэкономикалық саясат
және қаржылық тұрақтылық саласында 16 мақала жарияланған үш шығарылым
қалыптастырылды. Мақалаларда инфляция, айырбастау бағамы, төлем балансы,
экономикалық өсу, еңбек өнімділігі, ерте хабарлау индикаторлары, төлем
карталары нарығындағы инновациялық шешімдер, қаржылық қызметтерді
цифрландыру, орталық банктердің, ірі технологиялық компаниялардың рөлі,
ақша
айналысы,
капитал
ағындары,
инвестициялау,
депозиттер,
криптовалюталар, машиналық оқыту құралдары, модельдеу және болжау
мәселелері қамтылды.
«Ұлттық Банктің экономикалық шолуы» басылымын танымал ету және
оны халықаралық деңгейде сәйкестендіру үшін 2020 жылы оған Халықаралық
мерзімді басылымның стандартты нөмірін (ISSN) беру бойынша жұмыс
жүргізілді, бұл осы басылымға еркін қол жеткізуді және оның кітапханалар,
жазылу агенттіктері, зерттеушілер үшін танымал болуын арттыруға септігін
тигізеді, ұлттық және халықаралық деңгейлердегі автоматтандырылған
жүйелерде ол туралы ақпаратты іздеуді жеңілдетеді. Сонымен қатар 2020 жылы
«Ұлттық Банктің экономикалық шолуы» басылымының мақалалары RepEc
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(Research Papers in Economics) Халықаралық экономика жөніндегі зерттеу
мақалалары базасына енгізілді. Бұл басылымда жарияланған мақалалардың
көрнекілігін едәуір арттыруға, дәйексөздердің және мақалаларды жүктеп алудың
саны туралы статистиканы қадағалауға мүмкіндік береді және жалпы алғанда,
Ұлттық Банктің ғылыми-зерттеу беделін қалыптастыруға ықпал ететін болады.
2020 жылы Ұлттық Банктің Алматы қаласындағы тұрақты өкілдігінде
талдау және зерттеу бөлімшелерінің қызметкерлерін тарта отырып, Департамент
– Зерттеулер және талдама орталығы құрылды.
Зерттеу әлеуетін арттыру мақсатында Ұлттық Банк қызметкерлері
халықаралық қаржы ұйымдары, басқа мемлекеттердің орталық банктері
ұйымдастырған онлайн-конференциялар мен вебинарларға қатысты, оның
ішінде ХВҚ Біріккен Вена институтымен бірлесіп ұйымдастырған «Resource-rich
Countries' response to the Pandemic» тақырыбындағы халықаралық вебинарға
спикер ретінде қатысты, оның шеңберінде тыңдаушыларға пандемияның
Қазақстан экономикасына әсері және оның салдарын азайту үшін мемлекет
қабылдаған шаралар жөнінде презентация ұсынылды.
Стратегиялық бағдарламалық материалдарды дайындау, өнімділікті
бағалау бойынша талдау жұмыстарын жетілдіру және Қазақстанның
экономикасын дамыту жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу шеңберінде Ұлттық
Банктің қызметкерлері ХВҚ, Еуропа қайта құру және даму банкінің және
Дүниежүзілік Банктің сарапшыларымен кездесулерге қатысты.
Жыл бойы талдау және зерттеу жұмыстарының нәтижесі басшылықтың
сөйлеген сөздерінде бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен кеңінен жария
етілді және олар жөніндегі жан-жақты ақпарат Ұлттық Банктің ресми интернетресурсында тұрақты түрде орналастырылды.
3.4 Коммуникациялық саясат
Ұлттық Банк өзекті тақырыптар бойынша баспасөз релиздерін, ақпараттық
хабарларды, есептерді, сарапшылардың түсіндірмелерін ресми интернетресурста жариялау арқылы жұртшылықты, қаржы ұйымдарын, сарапшы
қоғамдастығын өз қызметі туралы хабардар ету жұмысын тұрақты негізде
жүргізеді, бұқаралық ақпарат құралдарында өзекті мәселелер жөнінде түсіндірме
сұхбаттар береді.
Ұлттық Банк I тоқсанда бұқаралық ақпарат құралдары үшін Ұлттық Банк
Төрағасының қатысуымен базалық мөлшерлеме жөніндегі шешімдерге қатысты,
сондай-ақ банк секторы активтерінің сапасын бағалау нәтижелері туралы
хабардар ету бойынша бірқатар брифингтер өткізді. Тиісті баспасөз релиздері
ресми интернет-ресурста, сондай-ақ Ұлттық Банктің әлеуметтік желілердегі
ресми парақшаларында жарияланған. Қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға
байланысты наурыздың ортасынан бастап іс-шаралар онлайн-форматқа
ауыстырылды.
Ақпараттық-түсіндіру жұмысы шеңберінде Ұлттық Банк ай сайынғы

84
негізде баспасөз, телевизиялық және электрондық бұқаралық ақпарат
құралдарында Төраға орынбасарларының ақша-кредит саясатының негізгі
бағыттары, ішкі валюта нарығындағы ахуал, ұлттық валютаға ықпал ету
факторлары, елдің жалпы халықаралық резервтерінің жай-күйі, төлем балансы,
дағдарысқа қарсы бағдарламаларды іске асыру туралы және басқа да өзекті
мәселелер жөніндегі сұхбаттарын жариялайды.
Ұлттық Банктің қызметкерлері тұрақты негізде теңге бағамына қатысты
ағымдағы ахуал, кәсіпорындарға жүргізілген пікіртерім нәтижесі, халықтың
инфляциялық күтулері бойынша түсіндірулер беріп отырды, сондай-ақ ескі
үлгідегі банкноттарды қабылдау және қолданыстағы ақша белгілеріне ауыстыру
мерзімін ұзартуға қатысты ауқымды жан-жақты ақпараттық науқан жүргізілді.
2020 жылы бұқаралық ақпарат құралдарының 199 сұралына жауаптар
дайындалды.
2020 жылы бұқаралық ақпарат құралдарында барлығы 1000-нан астам
материал, сондай-ақ Ұлттық Банктің интернет-ресурсында 55 баспасөз релизі,
133 ақпараттық хабар, 34 түсіндіру жарияланды.
2020 жылы Ұлттық Банк интернет-ресурстың бұрынғы нұсқасында
қолжетімді болған бірегей деректер жиынын сақтай отырып, интернетресурстың жаңартылған нұсқасын өнеркәсіптік пайдалануға енгізді. Сайтта
статистикалық деректер, есептер, шолулар, баяндамалар, Ұлттық Банктің
стратегиялық құжаттары, тұжырымдамалары мен бағдарламалары жөніндегі
ақпарат тұрақты түрде жарияланып отырады.
Жедел хабарландыру мақсатында Ұлттық Банктің әлеуметтік желілердегі
ресми парақшаларын дамыту бойынша жұмыс күшейтілді. 2020 жылы Facebook,
Twitter және Instagram желілеріндегі Ұлттық Банктің парақшаларында 2 мыңға
жуық материал, YouTube әлеуметтік желісінде – 144 бейнеролик жарияланды,
Ұлттық Банктің ағымдағы қызметі бойынша әлеуметтік желілерден келіп түскен
сұрақтар мен түсініктемелерге жауап берілді.
Барынша ашық және айқын болуды қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық
Банк бұдан былай да өз қызметінде коммуникациялық саясаттың жоғары
стандарттарын ұстануға ниеттеніп отыр.
3.5 Мемлекеттік қызметтер
2020 жылы Ұлттық Банк (Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын ескере
отырып) 1 198 861 мемлекеттік қызмет көрсетті (оның ішінде электрондық
нысанда – 845 145), оның ішінде тек қана Ұлттық Банк 386 мемлекеттік қызмет
көрсетті (электрондық нысанда).
Мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерін оңтайландыру
шеңберінде Ұлттық Банк «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы арқылы көрсетілуге тиіс мемлекеттік қызметтерді іріктеу
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның жұмысына қатысты. Ұлттық Банктің
мемлекеттік қызметтер жөніндегі комиссиясы жұмысының нәтижесі бойынша
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«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының)
зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере отырып) жай-күйі
туралы ақпарат беру» қызметін Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінен
алып тастау туралы шешім қабылданды.
Комиссияның шешімдерін, сондай-ақ заңнамаға енгізілген түзетулерді іске
асыру нәтижесінде 2020 жылдың соңында Ұлттық Банк тұтынушыларға
«электрондық үкімет» порталында электрондық нысанда 100% қолжетімді
мынадай 4 мемлекеттік қызмет көрсетті:
1) Уәкілетті ұйымдарға берілетін қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларына лицензия беру;
2) Айрықша қызметі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды
инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен
төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу;
4) Төлем ұйымдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруды (біріктіру, қосу,
бөлу, бөліп шығару, қайта құру) жүргізуге келісім беру.
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1.2.4-бөлімге 1-қосымша
1.2.4.1-кесте
Қазақстан Республикасының төлем балансы:
талдамалық көрініс
млн АҚШ доллары
2020
2019
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
ҚР Үкіметі және Ұлттық Банк
Банктер
Басқа секторлар
Міндеттемелерді таза қабылдау
ҚР Үкіметі және Ұлттық Банк
Банктер
Басқа секторлар
Туынды қаржы құралдары (нетто)
Басқа инвестициялар

2020

1-тоқсан

2-тоқсан

3-тоқсан 4-тоқсан

-7 296,4
18 130,5
58 164,6
40 034,2
-3 716,9
7 745,3
11 462,2
-22 752,2
-1 599,4
-21 284,7
2 376,2

-6 272,8
10 506,2
46 714,5
36 208,3
-3 064,3
5 032,0
8 096,4
-14 930,1
-899,9
-14 157,0
1 922,0

2 140,3
7 106,0
14 364,5
7 258,6
-927,3
1 538,0
2 465,4
-4 056,9
-401,2
-3 688,5
458,4

-1 339,6
2 930,4
11 688,7
8 758,3
-834,4
1 066,9
1 901,2
-3 384,2
-189,0
-3 225,9
393,2

-5 542,9
-1 097,7
9 328,2
10 425,9
-742,2
1 156,6
1 898,8
-3 701,0
-140,5
-3 591,2
461,3

-1 530,6
1 567,5
11 333,1
9 765,6
-560,4
1 270,5
1 831,0
-3 788,0
-169,3
-3 651,3
609,2

655,0

372,1

47,2

57,3

98,7

168,9

1 273,5

1 181,1

315,9

266,7

235,6

362,9

447,7

368,9

95,3

69,3

127,0

77,3

1 171,8

969,7

277,6

220,4

187,2

284,5

23 660,9

16 079,0

4 146,9

3 619,2

4 052,5

4 260,5

21 256,0

13 908,4

3 590,9

3 072,3

3 497,7

3 747,4

991,5

901,0

212,4

250,0

211,9

226,7

1 413,5

1 269,7

343,6

296,8

342,9

286,3

131,9
1 042,3

126,8
1 215,4

32,8
18,6

30,7
-51,4

30,7
-2,0

32,6
1 250,3

193,7

-44,4

59,0

154,6

26,0

-284,1

1 611,4

-15 304,6

-551,0

-5 525,1

-3 360,9

-5 867,4

-5 498,1
-2 177,5
3 320,6
5 127,3
4 895,3
1 893,5
748,8
2 253,0
-232,1
1 270,8
-96,9
-1 406,0
-81,3
2 063,5

-5 905,4
1 359,3
7 264,6
-7 676,4
-6 683,5
-7 569,1
-746,6
1 632,2
992,8
854,9
-167,3
305,2
71,2
-1 794,1

-1 816,9
-361,5
1 455,4
-1 860,8
-1 541,4
-1 228,3
-633,4
320,2
319,4
-119,8
344,4
94,8
144,8
2 981,9

-2 188,5
1 045,9
3 234,4
-1 744,4
-2 293,0
-1 875,4
-364,1
-53,4
-548,6
-162,9
-155,1
-230,6
-64,5
-1 527,7

-700,0
524,7
1 224,7
-4 703,8
-4 098,9
-3 496,9
-9,0
-593,0
604,9
633,2
-21,4
-6,9
2,4
2 040,5

-1 200,0
150,2
1 350,1
632,7
1 249,8
-968,4
259,8
1 958,4
617,1
504,4
-335,2
448,0
-11,5
-5 288,7
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2020

Капиталға қатысатын басқа
құралдар (нетто)
Орта және ұзақ мерзімді
борыштық құралдар
Қаржылық активтерді таза сатып алу
ҚР Үкіметі және Ұлттық Банк
Банктер
Басқа секторлар
Міндеттемелерді таза қабылдау
ҚР 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
ҚҰБ резервтік активтері
ХВҚ кредиттері
Айрықша қаржыландыру

2019

2020

17,5

31,4

30,9

2,3

-1,1

-0,6

-326,6

-2 020,7

942,9

-652,4

118,2

-2 429,4

59,8
-4,4
119,1
-54,9
386,4
-717,8
-512,1
1 616,3

-586,0
-6,5
142,4
-721,9
1 434,7
356,7
137,7
940,4

410,1
-1,5
138,1
273,6
-532,8
-342,9
22,8
-212,7

30,3
-1,7
-20,4
52,4
682,7
-63,4
189,7
556,4

-211,1
-1,6
24,8
-234,3
-329,3
-337,0
-127,2
134,9

-815,3
-1,7
0,0
-813,5
1 614,1
1 100,0
52,3
461,7

2 372,6

195,2

2 008,2

-877,6

1 923,4

-2 858,8

3 355,9

1 433,2

1 985,5

-173,3

2 583,0

-2 962,1

983,4

1 238,0

-22,6

704,3

659,5

-103,3

2 114,4
6 599,7
-6 599,7
-6 599,7
0,0
0,0

-9 877,0
889,7
-889,7
-889,7
0,0
0,0

-3 452,4
702,1
-702,1
-702,1
0,0
0,0

-3 030,6
-1 309,6
1 309,6
1 309,6
0,0
0,0

482,9
1 673,1
-1 673,1
-1 673,1
0,0
0,0

-3 876,9
-175,9
175,9
175,9
0,0
0,0

1-тоқсан

_________________________

2-тоқсан

3-тоқсан 4-тоқсан
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1.2.4-бөлімге 2-қосымша
1.2.4.2-кесте
Сыртқы борыштың стандартты көрінісі
(АҚШ млн доллары)

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

2019
жылғы
1
қаңтардағы
жағдай
бойынша

2020
жылғы
1
қаңтардағы
жағдай
бойынша

2020
жылғы
1
сәуірдегі
жағдай
бойынша
154
816,4
8 566,8
146
249,6

2020
жылғы
1
шілдедегі
жағдай
бойынша

2020
жылғы
1
қазандағы
жағдай
бойынша

2021
жылғы
1
қаңтардағы
жағдай
бойынша

159 796,6

158 561,1

159 996,5

160 916,5

163 360,5

8 150,5

8 801,1

9 224,4

9 506,1

9 999,1

151 646,2

149 760,0

150 772,0

151 410,4

153 361,4

11 554,8

12 417,6

11 428,4

11 834,6

12 295,3

13 884,7

17,9

14,9

16,9

19,0

22,3

25,0

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

17,9

14,9

16,9

19,0

22,3

25,0

0,0
11 536,9
0,0

0,0
12 402,7
0,0

0,0
11 411,4
0,0

0,0
11 815,6
0,0

0,0
12 273,0
0,0

0,0
13 859,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 554,3
6 982,6
0,0
0,0
770,4
286,2

6 133,4
6 269,3
0,0
0,0
891,1
409,7

5 479,4
5 932,0
0,0
0,0
949,9
472,8

5 941,9
5 873,8
0,0
0,0
825,9
345,6

6 728,7
5 544,3
0,0
0,0
805,6
315,7

7 201,9
6 657,8
0,0
0,0
1 329,4
828,0

6,9

3,9

4,8

4,4

5,4

2,6

275,3
0,0
4,0
0,0
484,2
483,2

401,6
0,0
4,2
0,0
481,4
480,4

463,2
0,0
4,7
0,0
477,1
476,2

335,6
0,0
5,6
0,0
480,3
479,4

305,2
0,0
5,1
0,0
489,9
488,9

821,2
0,0
4,2
0,0
501,3
500,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
1,0
5 752,0
997,1

0,0
0,0
0,0
1,0
4 809,5
1 097,7

0,0
0,0
0,0
1,0
4 781,6
942,5

0,0
0,0
0,0
1,0
5 201,9
1 187,6

0,0
0,0
0,0
1,0
5 176,8
1 373,4

0,0
0,0
0,0
1,0
4 968,0
1 312,4

704,2

863,6

757,6

916,3

1 148,9

1 149,4
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Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа да міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа да міндеттемелер2
Басқа секторлар3
Қысқа мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа да міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Қолма-қол валюта және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен 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
Қазақстандық тікелей
инвесторлардың шетелдік
тікелей инвестициялау
кәсіпорындары алдындағы
міндеттемелері (кері
инвестициялау)
Қазақстандық кәсіпорындардың
шетелдік тел кәсіпорындар
алдындағы міндеттемелері
1

0,0
132,1
0,0
160,8
4 755,0

0,0
95,5
0,0
138,6
3 711,8

0,0
30,7
0,0
154,2
3 839,1

0,0
61,8
0,0
209,5
4 014,3

0,0
0,4
0,0
224,1
3 803,4

0,0
23,9
0,0
139,1
3 655,5

306,1

237,4

203,2

256,2

188,9

244,0

2 441,9
2 006,9
0,0
0,0
39 661,7
6 849,3

1 875,9
1 598,5
0,0
0,0
41 026,8
7 278,8

2 011,8
1 624,1
0,0
0,0
37 662,8
7 134,6

1 983,7
1 774,4
0,0
0,0
40 095,6
7 672,3

1 926,4
1 688,1
0,0
0,0
41 118,7
7 794,7

1 722,4
1 689,1
0,0
0,0
42 022,2
7 833,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
616,3
6 124,2
108,7
32 812,4

0,0
501,4
6 740,5
36,9
33 748,0

0,0
501,6
6 559,0
74,0
30 528,2

0,0
621,0
6 983,7
67,6
32 423,3

0,0
482,0
7 282,8
29,9
33 324,0

0,0
473,1
7 307,9
52,7
34 188,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 097,8
20 680,9
1 831,8
201,9
2 210,0
64,6
2 145,4

9 491,1
22 304,5
1 741,5
211,0
1 411,9
49,6
1 362,3

8 083,0
20 500,9
1 679,0
265,3
1 132,1
82,2
1 049,9

9 278,3
21 082,8
1 774,4
287,7
1 171,7
85,3
1 086,5

10 235,9
21 164,7
1 650,9
272,5
1 091,4
57,9
1 033,6

10 540,2
21 705,8
1 680,2
262,2
1 241,5
35,8
1 205,7

37 451,7

39 614,9

36 530,7

38 923,9

40 027,3

40 780,7

6 784,7
30 667,0

7 229,2
32 385,8

7 052,4
29 478,3

7 587,1
31 336,8

7 736,8
32 290,5

7 797,9
32 982,8

102 057,7

99 416,1

99 993,8

102 038,5

101 520,1

101 156,3

80 856,6

81 305,3

81 220,0

82 071,2

81 582,3

81 239,6

6 571,9

6 961,7

7 707,1

9 163,9

9 730,7

9 863,8

14 629,3

11 149,0

11 066,6

10 803,4

10 207,0

10 052,9

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.
2
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3

Басқа секторлар сыртқы борыш құрылымында дербес бап болып бөлінген фирмааралық берешекті қамтымайды.

_________________________
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1.2.4-бөлімге 3-қосымша
1.2.4.3-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)

2020
2020
2020
жылғы
жылғы
жылғы
1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
Абсолютті өлшемдер (млн АҚШ доллары)
2019 жыл

2020
жылғы
4-тоқсан

2020 жыл

158 561,1

154 816,4

159 996,5

160 916,5

163 360,5

163 360,5

99 416,1

99 993,8

102 038,5

101 520,1

101 156,3

101 156,3

59 145,0

54 822,6

57 958,0

59 396,5

62 204,2

62 204,2

37 274,7

6 689,7

7 588,7

12 571,4

7 207,8

34 057,6

22 379,8

2 993,5

4 039,7

3 771,3

3 744,4

14 548,8

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)

3 174,3

2 929,9

3 089,4

3 157,8

3 295,2

3 295,2

87,3

83,6

89,7

90,7

96,5

96,2

32,6

29,6

32,5

33,5

36,7

36,6

240,4

231,6

256,3

287,0

315,7

315,7

89,7

82,0

92,8

105,9

120,2

120,2

56,5

42,1

59,5

119,9

57,2

65,8
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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 (%)

33,9

18,8

31,7

36,0

29,7

28,1

11,2

10,8

12,3

13,2

10,5

11,6

329,0

347,6

356,6

355,4

356,4

356,4

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

18 632,2

18 711,2

18 760,2

18 809,2

18 877,1

18 877,1

69 532,6

15 093,3

13 306,3

17 403,7

24 330,8

70 134,1

181,7

185,1

178,3

177,4

169,3

169,8

65 947,5

15 902,5

12 755,5

10 484,8

12 603,6

51 746,5

65 947,5

66 860,6

62 421,4

56 064,9

51 746,5

51 746,5

1

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика
бюросының деректері.
2
Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика
бюросының 2020 жылғы алдын ала деректері 2021 жылғы 15 ақпанда жарияланған.
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.

_________________________
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Пайдаланылған қысқартулар тізімі
АҚ
АҚШ долл.
банк
Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры
ЕАЭО
млн
млрд
ТМД
трлн
ХВҚ
ІЖӨ

– акционерлік қоғам
– АҚШ доллары
– екінші деңгейдегі банк
– «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ
– Еуразиялық экономикалық одақ
– миллион
– миллиард
– Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
– триллион
– Халықаралық валюта қоры
– ішкі жалпы өнім
_________________________

