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Жылдың қысқаша қорытындысы
1. COVID-19 пандемиясының әсерінен қалыптасқан проинфляциялық
қысым және азық-түлік нарықтарында орын алған теңгерімсіздік, тауар жеткізу
тізбегінің бұзылуы, шикізат пен көлік шығыстарының қымбаттауы жағдайында
2021 жыл бойы ақша-кредит саясаты қатаңдатылды. 2021 жылдың қорытындысы
бойынша базалық мөлшерлеменің жалпы өсуі 0,75 пайыздық тармақты (9%-дан
9,75%-ға дейін) құрады.
2021 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі Ұлттық Банкпен бірлесіп,
Инфляция деңгейін бақылау және төмендету бойынша 2022-2024 жылдарға
арналған шаралар кешенін әзірледі.
2021 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 8,4% деңгейінде
қалыптасып, Қазақстанның ЖІӨ нақты мәнде 4,0%-ға ұлғайды.
2. 2021 жылы төлем балансының ағымдағы шотының тапшылығы
5,7 млрд АҚШ долларын (2020 жылы – 6,6 млрд АҚШ долларын) құрады.
Ағымдағы шоттың теріс сальдосы шетелдік тікелей инвесторларға төленетін
кірістердің өсуіне байланысты орын алды. 2021 жылы сауда балансының
профициті 10,3 млрд АҚШ долларынан (2020 жылы) 20,7 млрд АҚШ долларына
дейін екі есе ұлғайды. Профициттің ұлғаюы тауарлар экспортының өсуіне
негізделді.
2021 жылы шетелдік тікелей инвестициялар бойынша капиталдың таза
әкелінуі 1,7 млрд АҚШ долларын (2020 жылы 5,8 млрд АҚШ долларын) құрады.
2021
жылы
Қазақстан
Республикасының
сыртқы
борышы
0,5 млрд АҚШ долларына ұлғайып, 165,1 млрд АҚШ долларын немесе ЖІӨ-нің
86,3%-ын құрады.
3. 2021 жылы валюта нарығындағы ахуал сыртқы, сол сияқты ішкі
факторлардың: мұнай бағасының динамикасы, дамыған елдердің орталық
банктерінің саясаты, сондай-ақ бейрезиденттердің Қазақстан Республикасының
МБҚ-ға келуі ықпалынан дамыды. 2021 жылы бағамның ауытқуы
1 АҚШ доллары үшін 414,77 – 436,35 теңге ауқымында болды.
4. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Ұлттық Банктің жалпы
алтынвалюта резервтері 34,4 млрд АҚШ долларын құрады. 2021 жылдың
қорытындысы бойынша Ұлттық қор портфелінің жалпы нарықтық құны
59,5 млрд АҚШ доллары болды.
5. 2021 жылы Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруындағы Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі ұзақ
мерзімді алып қою аясында 1,2%-ға ұлғайып, 2021 жылдың қорытындысы
бойынша 13,0 трлн теңге болды.
2021 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының
(алушыларының) шоттарына бөлінген зейнетақы активтерінің кірістілігі
8,4% мөлшеріндегі инфляция кезінде 11,1% болды. Нақты мәндегі кірістілік
2,7%-ды құрады.
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6. Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері 27,1 трлн теңгені
құрап, 22,7%-ға ұлғайды. Ұлттық валютадағы депозиттер бір жылда 25,1%-ға
ұлғайып, 17,3 трлн теңгені құрады, шетел валютасындағы депозиттер 18,6%-ға
өсіп, 9,8 трлн теңге болды. 2021 жылдың қорытындысы бойынша депозиттерді
долларландыру 36,0%-ға дейін төмендеді.
7. 2021 жылдың қорытындысы бойынша банктердің экономиканы
кредиттеу көлемі 18,5 трлн теңгеге дейін 26,5%-ға ұлғайды. 2021 жылы ұлттық
валютадағы кредиттер 16,6 трлн теңгеге дейін 30,3%-ға, ал шетел
валютасындағы кредиттер 1,9 трлн теңгеге дейін 0,7%-ға ұлғайды. Нәтижесінде
кредиттеудің жалпы көлеміндегі теңгемен берілген кредиттердің үлес салмағы
87,0%-дан 89,7%-ға дейін артты. Ұзақ мерзімді кредиттеу 2021 жылы
16,0 трлн теңгеге дейін 28,3%-ға, қысқа мерзімді кредиттеу 2,5 трлн теңгеге
дейін 15,9%-ға өсті.
8. 2021 жылы банкаралық ақша аударымдары жүйесі және банкаралық
клиринг жүйесі арқылы 782,1 трлн теңге сомасына 59,3 млн транзакция
жүргізілді.
2021 жылы төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған қолма-қол
ақшасыз операциялар саны бойынша 2,2 есе, көлемі бойынша – 2,1 есе өсіп,
73,1 трлн теңге сомасына 6,3 млрд транзакция болды. Төлем карточкаларын
пайдалана отырып жасалған төлемдердің жалпы құрылымындағы қолма-қол
ақшасыз операциялардың үлесі транзакциялар саны бойынша 96%, төлемдер
көлемі бойынша – 78% болды.
9. 2021 жылдың соңында айналыстағы қолма-қол ақша сомасы
3,5 трлн теңгені құрады, бұл 201,3 млрд теңгеге немесе 2021 жылдың басындағы
көрсеткіштен (3,3 трлн теңге) 6,2%-ға артық.
10. Ұлттық Банк 2021 жылы Ұлттық Банктің стратегиялық басымдықтарын
және әлемдік практиканы ескере отырып, оның ішінде Ұлттық Банктің оңтайлы
және динамикалы ұйымдық құрылымын қалыптастыру және адам капиталын
дамыту үшін жағдайлар жасау арқылы қызмет тиімділігін арттыру бойынша
жұмыс жүргізді.
Ұлттық Банк Ұлттық Банктің қызметін тиімді жоспарлау мен
ұйымдастыруға, оның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге және оның
қызметінің қол жеткізілген нәтижелеріне байланысты қызметкерлерді
ынталандыруға бағытталған Ұлттық Банктің қызметі тиімділігінің негізгі
көрсеткіштерінің жүйесін бекітті.
11. 2021 жылы Ұлттық Банк алғаш рет 2021-2022 жылдарға арналған
зерттеулер бағдарламасын әзірлеп, жариялады, оның шеңберінде Ұлттық
Банктің макроэкономикалық саясат және қаржы нарығын дамыту саласындағы
басым зерттеу жұмыстарының орта мерзімді бағыттары айқындалды.
Академиялық қоғамдастықтың ғылыми әлеуетін жұмылдыру, сондай-ақ
Ұлттық Банк қызметінің бағыттары бойынша жұртшылықтың хабардар болуын
арттыру мақсатында зерттеулер жүргізу үшін гранттар беру бағдарламасы
басталды.
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Ұлттық Банктің мақсаты мен міндеттері
Ұлттық Банк – елдің банк жүйесiнiң жоғары (бірiншi) деңгейiн бiлдiретін
Қазақстан Республикасының орталық банкi.
Ұлттық Банктің негiзгi мақсаты баға тұрақтылығын қамтамасыз ету болып
табылады. Төмен инфляцияны және қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз
ету арқылы Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсарту оның кең ауқымдағы
миссиясы болып табылады.
Заңнамаға сәйкес Ұлттық Банктің міндеттері:
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 нарығының статистикасы және сыртқы
сектордың статистикасы саласында статистикалық қызметті жүзеге асыру болып
табылады.
2021 жылы Ұлттық Банктің Басқармасымен және Директорлар кеңесімен
қатар үшінші органы болып табылатын Ақша-кредит саясаты комитеті1
құрылды.
Қазақстан Республикасының Заңымен Ақша-кредит саясаты комитетінің
өкілеттіктері мен құрамы айқындалды. Мәселен, Ақша-кредит саясаты комитеті:
1) базалық мөлшерлеме;
2) ақша-кредит саясатының негізгі операциялары бойынша сыйақы
мөлшерлемесі;
3) Ұлттық Банк Басқармасының құзыретіне кірмейтін өзге де мәселелер
бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңымен «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына түзетулер енгізілді
1

7
1-тарау. Дамудың экономикалық шарттары және
Ұлттық Банктің негізгі шаралары
1.1 Сыртқы жағдайлар
Екі жыл қатарынан әлемдік экономикаға COVID-19 пандемиясы әсер етті.
2021 жыл бойы эпидемиологиялық жағдай циклды дамыды. Вирустың
мутациясы нәтижесінде бірнеше жаңа штамдар пайда болды. Бір жыл ішінде
бүкіл әлем бойынша ауруды жұқтыру жағдайларының жалпы саны –
85 млн адамнан 287 миллион адамға дейін, ал өлім саны 1,9 млн адамнан
5,4 млн адамға дейін өсті. Инфекциямен күресу мақсатында елдер вакцина
әзірледі, олар кейіннен дамыған елдерде вакцина алғандардың санын жалпы
халықтың 70-80%-на дейін, ал дамушы елдерде жалпы халықтың 20-30%-на
дейін ұлғайту есебінен эпидемиологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік
берді.
Алайда, 2020 жылғы дағдарыспен салыстырғанда, 2021 жылы көптеген
елдер өндіріс көлемін тез қалпына келтіріп, экономиканың мейлінше күшті өсуін
көрсете алды. ХВҚ-ның алдын ала бағалауына сәйкес, 2021 жылдың
қорытындысы бойынша жаһандық экономика 5,9%-ға ұлғайды (2020 жылы –
3,1%-ға төмендеді). Бұл ретте дамыған елдер экономикаларының өсу қарқыны
5,0%-ға (2020 жылы – 4,5%-ға төмендеді), ал дамушы елдер экономикасының өсу
қарқыны 6,5%-ға жетті (2020 жылы – 2,0%-ға төмендеді).
Энергия тасымалдаушылар бағасының тез өсуі ең өткір проблемалардың
біріне айналды. Мәселен, Brent маркалы мұнайдың әлемдік бағасы бір жыл
ішінде 69,3%-ға өсті. Мыстың әлемдік бағасы 50,9%-ға, алюминий бағасы
45,5%-ға, мырыш бағасы 32,6%-ға, қорғасын бағасы 20,7%-ға ұлғайды. Көмірдің
әлемдік бағасы 2,3 есеге жуық өсіп, бір тонна үшін 138 АҚШ долларын құрады.
Әлемдік азық-түлік нарықтарында ауа райының қолайсыздығына, елдердің
бағаны ұстап тұру бойынша енгізген шараларына, тыңайтқыштардың
қымбаттауына байланысты ұсыныстың қысқаруы аясында бағаның айтарлықтай
өсуі байқалды. ФАО азық-түлік бағасының индексі бір жыл ішінде 28,2%-ға өсті.
Бұл ретте майлы дақылдар (65,8% -ға өсті), қант (37,5%-ға өсті), сондай-ақ дәнді
дақылдар (27,2%-ға өсті) бағаның барынша жылдам өсуін көрсетті. Ет және сүт
өнімдерінің бағасы тиісінше 12,9%-ға және 17,0%-ға жоғарылады.
Сұраныс пен ұсыныстың теңгерімсіздігіне және бір уақытта энергия
тасымалдаушылар мен тамақ өнімдеріне әлемдік бағаның өсуіне байланысты
инфляциялық қысым едәуір артты.
ЕО статистикалық қызметінің бағалауы бойынша ЕО-дағы тұтынушылық
инфляция 1997 жылдан бастап алғаш рет нысаналық көрсеткіші 2,0% болған
кезде 2021 жылғы желтоқсанда ең жоғары мән – 5,3%-ға дейін өсті. Еуропаның
басты экономикасы Германияда инфляция 5,7%-ға дейін жеделдеді. Франция
мен Италияда инфляция тиісінше 3,4%-ға және 4,2%-ға жетті. Шығыс
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Еуропаның кейбір елдерінде инфляция 10%-дан асып кетті немесе осы мәнге
жуықтады (Эстония – 12,0%, Литва – 10,7%, Польша – 8,0%).
Таргет 2,0%-ды құрайтын АҚШ-та инфляция соңғы 40 жылда ең жоғары
көрсеткішке дейін жеделдеп, 2021 жылғы желтоқсанда жылдық мәнде
7,1% болды. ЕО және АҚШ елдерінің инфляция құрылымында бағалардың
жылдық өсуі жыл соңына қарай шамамен 30%-ға жеткен энергия
тасымалдаушылармен бағаның ұлғаюына негізгі үлес қамтамасыз етіледі.
Автомобильдер мен тұрғын үйді жалдау қызметтері де бағаның жоғары өсуін
көрсетті.
2021 жылғы желтоқсанда Ресейде инфляция бойынша бағдар 4,0% болған
кезде 8,4%-ға дейін өсті. Ресейдегі дамыған елдерге қарағанда басқа көптеген
дамушы елдердегі сияқты энергия тасымалдаушылар бағасының өсуі маңызды
болып көрінбей, азық-түлік құрауышының барынша қарқынды өсуі байқалуда.
Энергия тасымалдаушылар бағасының жоғары болуы және тауар жеткізу
тізбегіндегі проблемалар да әлемдегі өнеркәсіптік инфляцияның өсуіне алып
келді. 2021 жылғы желтоқсанда ЕО-дағы өндірушілер бағаларының индексі
өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 26,3%-ға, Қытайда – 10,3%-ға,
АҚШ-та – 10,0%-ға өсті.
Инфляциялық аяның артуына байланысты дамушы елдердің орталық
банктері негізгі мөлшерлемелерді ұлғаю жағына қарай қайта қарай бастады.
Мысалы, Бразилия 2021 жыл ішінде мөлшерлемені 2,0%-дан жыл соңына қарай
9,25%-ға дейін, Ресейде – 4,25%-дан 8,5%-ға дейін көтерді. Дамыған елдердің
бірнеше орталық банкі де мөлшерлемелерді көтеруге көшті. Мұндай елдердің
арасында Оңтүстік Корея, Норвегия, Ұлыбритания, Исландия, Чехия және Жаңа
Зеландия бар. Жалпы алғанда, 2021 жылы мөлшерлеменің өсуі 38 орталық
банкте орын алды.
2021 жылы АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесі елдегі экономикалық
белсенділікті қолдау мақсатында жеңіл ақша-кредит саясатын жүргізді. Негізгі
мөлшерлеме нөлге жақын мәнде сақталды. Сонымен бірге, 2021 жылдың соңына
таман инфляциялық тәуекелдердің күшеюіне және еңбек нарығындағы кейбір
тұрақтануға байланысты АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесінің риторикасы
қатаңдай бастады. Ынталандыру шараларының қысқаруы және 2022 жылы
бейтарап ақша-кредит саясатына біртіндеп көшу туралы жарияланды.
АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесінің әрекеттері әлемдік
экономиканың одан әрі дамуының үдей түскен тәуекелдері сияқты әлемдік
валюта нарығындағы құбылмалылықты күшейтті. Нәтижесінде, 2021 жылдың
соңына таман АҚШ долларының индексі (DXY) 90 тармақтан 95,8 тармаққа
дейін өсті. Еуропалық валюта АҚШ долларына қатысты 3,7%-ға, ал Ресей рублі
1,9%-ға құнсызданды.
Қазақстан экономикасының ашық болуына байланысты сыртқы
нарықтарда болып жатқан өзгерістер ішкі экономикаға және баға
конъюнктурасына әсер етеді. Өткен жылы Қазақстанның сауда әріптес елдерінде
өсе түскен инфляция тарапынан, сол сияқты әлемдік азық-түлік нарықтарындағы
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барынша жоғары бағалар тарапынан инфляциялық тәуекелдер айтарлықтай өсті.
Ірі орталық банктердің бейтарап ақша-кредит саясатына біртіндеп көшу ниетіне
байланысты сыртқы монетарлық талаптар тарапынан тәуекелдер артты.
Қазақстан экономикасы үшін тәуекел бейінінің біршама нашарлауына
қарамастан, бірнеше жағымды оқиғалар да атап өтілді. Олардың бірі
экспортталатын өнімдерге, атап айтқанда шикі мұнайға, металдар мен бидайға
бағаның айтарлықтай өсуі орын алды. Бұдан бөлек, COVID-19 пандемиясына
және басқа да тәуекелдерге қарамастан, біздің сауда әріптестеріміз болып
саналатын елдер экономикаларының өсу қарқыны айтарлықтай жоғары болып
шықты, бұл елдің экспортына оң әсерін тигізді.
1.2 Ішкі үрдістер
1.2.1 Инфляция
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар
агенттігі Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, 2021 жылдың
қорытындысында Қазақстандағы жылдық инфляция 8,4% (2020 жылы 7,5%)
болды.
2021 жылғы маусымнан бастап инфляцияның жылдық қарқыны жеміскөкөніс өніміне бағаның айтарлықтай өсуі аясында базалық инфляцияның
жылдық қарқынынан асады (1.2.1.1-сурет).
Инфляция құрылымында азық-түлік тауарлары 9,9%-ға (2020 жылы –
11,3%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 8,5%-ға (5,5%-ға), ақылы
қызметтер – 6,5%-ға (4,2%-ға) қымбаттады.
2021 жылдың соңына қарай ұзақ уақыт бойы сақталған бағаның
көтерілуінен кейін азық-түлік тауарлары бағасының жылдық өсуі баяулай
бастады. Азық-түлік инфляциясының баяулауына ай сайын баға өсуінің
тұрақтануы мен жылдық инфляцияның 2020 жылғы ең жоғары мәндер есебінен
шығуына қарай күнбағыс майы, қант, жұмыртқа мен көкөністер дезинфляциясы
айтарлықтай үлес қосты. Сонымен қатар, астық түсімінің төмендеуіне
байланысты жем-шөп дақылдарының қымбаттауы аясында ет және нан-тоқаш
өнімдері бағасының өсуі байқалды.
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1.2.1.1-сурет
Инфляция динамикасы
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2021 жылы байқалған күнбағыс майы бағасының өсуі 2020-2021 жылдар
аралығындағы астық жинаудың нашар болуы нәтижесінде әлемдік нарықтағы
ұсыныстың қысқаруынан туындаған әлемге ортақ үрдіс болып табылады.
Сонымен қатар, шикізаттың қымбаттауы жағдайында отандық өндірушілердің
бағалары да көтерілді.
2021 жылғы маусымда жаңадан жиналған астық түсімін алғанға дейін ішкі
қорлардың сарқылуы жағдайында көкөністер, атап айтқанда ұзақ сақталатын
көкөністер (картоп, сәбіз, қызылша) бағасының күрт өсуі айтарлықтай
проинфляциялық үлес қосты.
2021 жылы азық-түлік тауарларының ішкі бағасын белгілеуге қосымша
инфляциялық қысым әлемдік азық-түлік бағасының өсуіне алып келді. Мәселен,
2021 жылы жоғары сұраныс пен астықтың төмен түсімінен туындаған әлсіз
ұсыныс аясында ФАО азық-түлік бағалары индексінің жылдық өсімі 28,2%-ды
құрады.
2021 жылы жанар-жағармай материалдары, әсіресе дизель отыны,
сондай-ақ қатты отын мен автомобильдер бағасының өсуі азық-түлікке
жатпайтын құрамдас бөліктерді жеделдетуге негізгі үлес қосты.
Отынның қымбаттауы өзіндік құнның өсуіне және экономикалық
белсенділіктің қалпына келуіне байланысты болды. Дизель отынының құнына
жасалған қосымша қысым жоғары экспортқа да әсер етті, соның салдарынан ішкі
нарықта шикізат тапшылығы туындады. Жанар-жағар май материалдары
құнының өсуі инфляциялық процестердің динамикасына қосымша жоғары
қысым көрсететінін атап өткен жөн, ол өндірісте және логистикада жанар-жағар
май материалдары пайдаланылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
қымбаттауы арқылы тікелей, сол сияқты жанама көрініс берді.
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Көмірдің қымбаттауы электр энергиясына, жанар-жағар май
материалдарына бағаның өсуі, жалақының өсуі, сондай-ақ негізгі құралдарға
қызмет көрсету құнының неғұрлым жоғары болуы аясында өндірушілер
бағасының өсуіне байланысты туындады.
Импорт бағасы мен өндірушілер бағасының өсуі жағдайында
автомобильдер бағасының өсуі байқалды.
2021 жылы ақылы қызметтер бағасының жылдық өсу қарқынын жеделдету
сұранысты қалпына келтіру жағдайында реттелетін коммуналдық қызметтер мен
жекелеген реттелетін қызметтер бағасының өсуіне байланысты болды.
2021 жылы жылжымайтын мүлік бағасының өсуі, сондай-ақ карантиндік
шектеулерден туындаған студенттік жатақханалардағы шектеулі орындар саны
аясында жоғары оқу орындарында оқитындар тарапынан жалға берілетін тұрғын
үйге сұраныстың артуы жағдайында тұрғын үйді жалдау құны да өсті.
1.2.2 Экономиканың нақты секторы
2021 жылы Қазақстанның экономикалық белсенділігі шикізат
нарықтарындағы әлемдік бағалардың өсуіне және карантиндік шектеулердің
жеңілдеуіне байланысты қалпына келді.
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар
агенттігі Ұлттық статистика бюросының жедел деректері бойынша 2021 жылы
Қазақстанның ЖІӨ 2020 жылмен салыстырғанда нақты көрсетуде 4,0%-ға
ұлғайып, қазіргі бағамен 81,3 трлн теңгеге дейін өсті (1.2.2.1-сурет).
1.2.2.1-сурет
Нақты ЖІӨ өсуіне экономика салаларының үлесі
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Өңдеу өнеркәсібі, сауда, көлік, құрылыс, ақпарат және байланыс салалары,
сондай-ақ мемлекеттік сектор жоғары өсу қарқынын көрсетті.
2021 жылы тау-кен өндіру өнеркәсібінің 1,7%-ға және өңдеу өнеркәсібінің
5,5%-ға өсуі есебінен өнеркәсіп 3,8%-ға өсті. Тау-кен өндіру өнеркәсібінің өсуіне
металл кендерін (4,2%-ға өсу), атап айтқанда темір кенін (2,1%-ға) және түсті
металл кендерін (4,6%-ға) өндіру көлемінің ұлғаюы оң үлес қосты. Сонымен
бірге, ОПЕК+ келісімінің шеңберінде тәуліктік өндіру бойынша шектеулердің
орындалуына негізделген 2021 жылғы бірінші жартыжылдықта шикі мұнай мен
газ конденсатын өндіру көлемі қысқарғаннан кейін жыл соңына қарай шикі
мұнай мен табиғи газды өндіру көлемі қалпына келіп, жылдық көрсетуде
0,2%-ға өсті.
Өңдеу өнеркәсібінде азық-түлік өнімдері өндірісінің 1,9%-ға, кокс және
мұнай өңдеу өнімдері өндірісінің 6,7%-ға, өзге де металл емес минералдық
өнімдер өндірісінің 9,8%-ға, сусындар өндірудің 16,1%-ға және машина жасау
өндірісінің 20,4%-ға өсуіне байланысты 5,5%-ға өсу тіркелді. Негізгі асыл және
түсті металдар өндірісінің 1,6%-ға төмендеуі нәтижесінде металлургия
өнеркәсібінің 0,2%-ға қысқаруы теріс үлес қосты.
2021 жылдың қорытындысы бойынша көтерме және бөлшек сауда көлемі
жылдық мәнде 9,2%-ға ұлғайды. Саланың өсуі көтерме және бөлшек сауда
сатылымдары көлемінің тиісінше 10,5%-ға және 6,5%-ға ұлғаюына негізделді.
Көтерме сауда айналымының өсуі азық-түлікке жатпайтын тауарлардың көтерме
саудасының артуына негізделді. Бөлшек тауар айналымының өсуі карантиндік
шектеулерді жеңілдету салдарынан тұтынушылық сұраныстың кеңеюіне,
халықтың нақты ақшалай кірісінің және тұтынушылық кредиттеудің ұлғаюына
байланысты болды.
Минералдық ресурстарды өндірудің өсуі, сондай-ақ саудадағы оң
динамика жағдайында көлік және қоймалау қызметінің өсуі 2021 жылы жылдық
көрсетуде 3,6% болды. Саланың өсуіне құбыр желісі мен әуе көлігінің жүк
айналымы көлемінің ұлғаюы негізгі үлес қосты.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары мен инфрақұрылымдық
жобаларды іске асыру 2021 жылы құрылыс жұмыстарының көлемі өсуінің
маңызды факторына айналды (өсу 7,6%). «Нұрлы жер», «Бақытты отбасы»,
«7-20-25», «5-20-25», «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол
картасы» мемлекеттік бағдарламалары шеңберінде елдің қолжетімді тұрғын үй
мен көлік-логистикалық инфрақұрылымының құрылысын жалғастыру
(автомагистральдар, жолдар, теміржолдар, көпірлер мен тоннельдер салу) өсуге
оң үлес қосты.
Қашықтан жұмыс жүргізу және онлайн-оқыту аясында байланыс қызметі
оң динамика көрсетіп, өсу 12,9% болды. Саланың өсуіне Интернет желісі,
мобильді байланыс қызметтерінің және телекоммуникациялық желілер бойынша
деректерді беру жөніндегі қызметтердің ұлғаюымен негізгі үлес қамтамасыз
етілді.
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ЖІӨ өсуіне ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің қысқаруы (2,4%-ға
қысқаруы) теріс үлес қосты, бұл дәнді дақылдар түсімінің азаюы аясында өсімдік
шаруашылығындағы
төмендеумен
(6,7%-ға)
негізделді.
Мал
шаруашылығындағы өсу 3,6% болды.
2021 жылы ішкі сұраныстың динамикасы кейінге қалдырылған
сұраныстың іске асуы мен елде шектеу шараларының жеңілдеуіне байланысты
қалпына келу сипатына ие болды. 2021 жылдың қорытындысы бойынша үй
шаруашылықтарын нақты тұтыну 5,1%-ға өсті. 2021 жылдың қорытындысы
бойынша тұтынушылық сұраныс көлемі пандемияға дейінгі деңгейге жетті.
Экономикадағы нақты жалақының өсуіне және өзін өзі жұмыспен
қамтудан түскен кірістің қалпына келуіне байланысты тұтынушылық
кредиттеудің жоғары динамикасы және халықтың нақты кірісінің оң динамикасы
(2021 жылдың қорытындысы бойынша 5,1%-ға өсу) үй шаруашылықтарының
сұранысына қолдау көрсетті.
2021 жылдың қорытындысы бойынша жалпы қаражат жинақтау
2020 жылмен салыстырғанда өзгерген жоқ (0,5%-ға өсті). Бұл ретте жалпы
қаражат жинақтау құрылымында негізгі капиталдың жинақталуында оң
динамикасы байқалады. 2021 жылғы ІІ тоқсанда негізгі капиталдың жинақталуы
тау-кен өндіру саласындағы инвестициялардың біртіндеп қалпына келуі және
экономиканың негізгі секторларындағы инвестициялардың оң динамикасы
нәтижесінде өсу аймағына шықты (1.2.2.2-сурет).
2021 жылы әлемдік тауар нарықтарындағы баға динамикасының қалпына
келуі, сауда әріптес елдердегі экономикалық белсенділіктің жандануы және
COVID-19 кезеңдік өршуіне біртіндеп бейімделу аясында қазақстандық
экспорттық өнімге сыртқы сұраныс біртіндеп қалпына келді. Сонымен қатар
ОПЕК+ шектеулерін біртіндеп жеңілдету аясында қара және түсті металдар
өндірісінің ұлғаюы, сондай-ақ мұнай мен газ конденсатын өндірудің айлық
көлемінің қалпына келген өсуі байқалды. Нәтижесінде 2021 жылғы 9 айдың
қорытындысы бойынша экспорттың төмендеу қарқыны 1,6%-ға дейін баяулады
(2020 жылы – 12,1%-ға төмендеді). Сонымен қоса, 2021 жылдың қорытындысы
бойынша, 2021 жылғы IV тоқсанда елеулі жеделдеу (12,2%-ға өсу) нәтижесінде
нақты экспорттың динамикасы өсу аймағына шықты.
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1.2.2.2-сурет
Экономика салаларының негізгі капиталға инвестициялардың
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Дереккөз: СЖжРА ҰСБ

1.2.3 Бюджеттік және фискалдық саясат
2021 жылы Қазақстанның фискалдық саясаты COVID-19 пандемиясының
салдарымен күресті жалғастыру шеңберінде әлеуметтік көмекке және әлеуметтік
қамсыздандыруға (зейнетақыларды, стипендияларды, жәрдемақыларды
ұлғайту), денсаулық сақтауға, білім беруге және қорғанысқа арналған бюджет
шығысының ұлғаюымен сипатталды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет кірісінің үштен
екісіне жуығын салықтан түскен түсім (68%) және үштен бірін (28%) –
трансферттер қалыптастырды (1.2.3.1-сурет).
1.2.3.1-сурет
Мемлекеттік бюджет кірісінің құрылымы, жалпы кірістің %-мен
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28%
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2021 жылдың қорытындысы бойынша салықтық түсімнің құрылымында ең
көп үлес қосылған құн салығына (26%), корпоративтік табыс салығына (26%),
жеке табыс салығына (11%) тиесілі болды.
2020 жылмен салыстырғанда ел бюджетіне салықтық түсім 25,3%-ға өсті.
Салықтар құрылымында қосылған құн салығының түсімі – 10,9%-ға
(экономиканың негізгі секторларында тауарлар өндірісінің 3,5%-ға және
қызметтердің 3,9%-ға өсуі есебінен), халықаралық сауда мен сыртқы
операцияларға салынатын салықтан түскен түсім – 59,7%-ға (мұнайдың әлемдік
бағасының өсуі және шикі мұнайға экспорттық кедендік баж салығының
өзгермелі мөлшерлемесінің артуы нәтижесінде), сондай-ақ акциздерден түскен
түсім – 8,3%-ға (темекі өнімдері мен алкоголь өніміне акциздер мөлшерлемесінің
артуы аясында) ең көп өсуді көрсетті. Корпоративтік табыс салығы бойынша
түсімнің көлемі 38,4%-ға, жеке табыс салығы бойынша – 22,0%-ға, әлеуметтік
салық бойынша – 15,7%-ға өсті.
Ұлттық қордан бюджетке берілетін трансферттер түсімі 5,7%-ға –
2020 жылғы 4,8 трлн теңгеден 2021 жылы 4,5 трлн теңгеге дейін қысқарды.
2021 жылғы мемлекеттік бюджеттің шығыны 2020 жылмен салыстырғанда
7,3%-ға өсті. Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға арналған
шығын 6,7%-ға (зейнетақыларды, жәрдемақыларды және атаулы әлеуметтік
көмекті индекстеу аясында), қорғанысқа арналған шығын – 10,9%-ға (қарулы
күштердің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз етуге
байланысты), денсаулық сақтауға арналған шығын – 15,5%-ға (коронавирустың
таралуымен күрес шеңберінде медициналық қызметкерлердің жалақысын
ұлғайтуға және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізуге байланысты), білім
беруге арналған шығын – 17,2%-ға (педагогтерге жалақыны ұлғайту аясында)
өсті (1.2.3.2-сурет). Бұл ретте көлік пен коммуникация (5,8%-ға) және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық (12,3%-ға) баптары бойынша шығын төмендеді.
1.2.3.2-сурет
Мемлекеттік бюджет шығынының құрылымы,
жалпы шығынның %-мен
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2021 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет тапшылығы
2,5 трлн теңгені немесе ЖІӨ-ге қатысты 3,1%-ды құрады (1.2.3.3-сурет).
1.2.3.3-сурет
Мемлекеттік бюджеттің атқарылуы
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2021 жылы Ұлттық қорға түсетін түсім (инвестициялық кірісті есепке
алмағанда) 2020 жылмен салыстырғанда 86,5%-ға жоғары болды. Бұл мұнай
секторы кәсіпорындарынан алынатын тікелей салықтардан түсетін түсімнің
86,0%-ға өсуіне (жергілікті бюджетке есептелетін салықтарды қоспағанда)
байланысты. Ұлғаю негізінен корпоративтік табыс салығынан түсетін түсімнің
125,5%-ға және жасалған келісімшарттар бойынша өнімді бөлу бойынша
Қазақстан Республикасы үлесінің 87,2%-ға өсуі есебінен болды. Сонымен бірге,
пайдалы қазбаларды өндіру салығынан және экспортталатын шикі мұнайға рента
салығынан түскен түсім тиісінше 32,4%-ға және 149,9%-ға ұлғайды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша сыртқы мемлекеттік борыш
2020 жылмен
салыстырғанда
7,3%-ға
ұлғайып,
7,4
трлн
теңге
(17,1 млрд АҚШ доллары) немесе ЖІӨ-ге 9,1% болды (1.2.3.4-сурет). Қазақстан
Республикасы Үкіметінің сыртқы борышының жалпы сомасындағы негізгі
үлесті еурооблигациялар – 52,4%, сондай-ақ Халықаралық қайта құру және даму
банкінің сыртқы қарызы – 19,7% және Азия даму банкінің сыртқы қарызы –
12,3% құрады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің ішкі борышы ұзақ мерзімді
қазынашылық міндеттемелердің 25,7%-ға өсуі есебінен 16,1%-ға өсіп,
2021 жылдың соңында 11,3 трлн теңге немесе ЖІӨ-ге қатысты 13,9% болды.
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1.2.3.4-сурет
Қазақстан Республикасы Үкіметінің борышы
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1.2.4 Төлем балансы және сыртқы борыш
Ағымдағы шот 2021 жылдың қорытындысы бойынша тапшылықпен
қалыптасып, 5,7 млрд АҚШ долларын құрады (2020 жылы ағымдағы шот
тапшылығы 6,6 млрд АҚШ доллары болды). Ағымдағы шоттың теріс сальдосы
шетелдік тікелей инвесторларға төленетін кірістің өсуіне байланысты болды
(1.2.4-бөлімнің 1-қосымшасы, 1.2.4.1-кесте).
Сауда балансының профициті 20,7 млрд АҚШ долларына дейін екі есе
ұлғайды. Профициттің ұлғаюы тауар экспортының өсуіне негізделді.
Brent маркалы мұнайдың әлемдік бағасы 2020 жылға қарағанда 69,3%-ға
ұлғайып (2020 жылы орташа есеппен бір баррель үшін 42,3 АҚШ доллары),
2021 жылы орташа есеппен 70,7 АҚШ долларын құрады. Тауарлар экспорты
2020 жылғы көрсеткішке қатысты 27,5%-ға ұлғайып, 60,3 млрд АҚШ долларын
құрады. Мұнай мен газ конденсаты экспортының құны (ресми экспорттың
51,5%-ы) 31,2%-ға немесе 7,4 млрд АҚШ долларына өсті, бұл келісімшарттық
бағалардың 40,9%-ға ұлғаюына байланысты болды. Қара металдар экспорты
56,0%-ға, түсті металдар экспорты 25,1%-ға ұлғайды. Астық экспорты 21,5%-ға
өсті.
Төлем балансы бойынша тауарлар импорты 7,1%-ға ұлғайып,
39,7 млрд АҚШ долларын құрады. Тауарлар импортының ұлғаюы тұтынушылық
тауарларды жеткізудің 21,1%-ға немесе 2,2 млрд АҚШ долларына, оның ішінде
азық-түлікке
жатпайтын
тауарларды
жеткізудің
23,6%-ға
немесе
1,7 млрд АҚШ долларына және азық-түлік тауарларын жеткізудің 15,3%-ға
немесе 0,4 млрд АҚШ долларына өсуіне байланысты болды.
Халықаралық көрсетілетін қызметтер балансының тапшылығы 40,6%-ға
төмендеп, 1,9 млрд АҚШ доллары болды. Көрсетілетін қызметтер балансы
тапшылығының азаюы қызмет импортының 6,1%-ға қысқаруына байланысты
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болды. Халықаралық көрсетілетін қызметтер бойынша сыртқы сауда айналымы
2,0%-ға ұлғайып, 13,5 млрд АҚШ долларын құрады.
Бастапқы кіріс балансының тапшылығы 2020 жылғы көрсеткішке қатысты
60,5%-ға артып, 24,2 млрд АҚШ долларын құрады. Тапшылықтың ұлғаюы
шетелдік тікелей инвесторлар кірісінің өсуі есебінен орын алды.
Резиденттердің инвестициялық салымдардан кірісі 2020 жылға қатысты
5,4%-ға өсіп, 2,0 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл кірістің жартысына жуығы
934 млн АҚШ долларына дейін 3,7%-ға төмендеген елдің ресми резервтерінен
(Ұлттық қордың резервтік активтері мен шетелдік активтерінен) түскен кіріске
тиесілі.
Бейрезиденттерге төленетін инвестициялық кіріс 55,5%-ға ұлғайып,
25,3 млрд АҚШ доллары болды, оның ішінде бейрезиденттердің тікелей
инвестициялардан түскен кірісі 2020 жылғы 14,1 млрд АҚШ долларынан
2021 жылы 22,8 млрд АҚШ долларына дейін 62,1%-ға өсті. Төленетін
инвестициялық кірістің жалпы сомасында 77,6%-ды бөлінген кіріс (және
дивиденд) түрінде немесе қазақстандық кәсіпорындардың бөлінбеген
пайдасындағы (немесе шығынындағы) шетелдік тікелей инвесторлардың үлесі
түрінде (қайта инвестициялар деп аталатындар) капиталға қатысудан түскен
кіріс құрайды. Тікелей инвестициялау қатынастарына байланысты емес
кредиторларға сыйақы төлеу 12,4%-ға ұлғайып, 2,4 млрд АҚШ долларын
құрады.
Қаржылық шот бойынша таза әкелу (резервтік активтерді есептемегенде)
2021 жылы 3,0 млрд АҚШ долларын (2020 жылы 14,8 млрд АҚШ доллары)
құрады. Резиденттер активтерінің өсуімен салыстырғанда олардың
міндеттемелерінің мейлінше жоғары өсуі қаржылық операциялар бойынша
капиталдың таза әкелінуін немесе «қалған елдерден таза қарыз алуды»
қамтамасыз етті.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша 2021 жылы капиталдың таза
әкелінуі (теріс сальдо) 1,7 млрд АҚШ долларын (2020 жылы
5,8 млрд АҚШ доллары) құрады, шетелдік тікелей инвестициялар бойынша
операциялар қазақстандық кәсіпорындардың шетелдік үлестес компанияларды
қаржыландыруына байланысты болды.
Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша міндеттемелердің өсуі
4,4 млрд АҚШ долларын құрады. Резиденттердің шетелдік тікелей
инвестициялар бойынша міндеттемелерінің ұлғаюы бейрезиденттердің кірісін
(тікелей
инвесторлардың
үлесіне тиесілі бөлінбеген пайда) қайта
инвестициялаумен қамтамасыз етілді. Шетелдік үлестес тұлғалар алдындағы
борыштық міндеттемелердің төмендеуі шетелдік тікелей инвестициялар
бойынша міндеттемелердің өсімін ішінара теңестірді.
Қазақстанға шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкелінуі
37,7%-ға ұлғайып, 23,7 млрд АҚШ долларын құрады. Шикі мұнай мен табиғи
газды өндіруге салымдар (2021 жылы шетелдік тікелей инвестициялардың
жалпы әкелінуінің 28,2%-ы) 3,5%-ға ұлғайып, 6,7 млрд АҚШ доллары болды.
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Шетелдік тікелей инвестициялардың металлургия өнеркәсібіне салымдары
(шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкелінуінің 17,6%-ы)
4,2 млрд АҚШ долларына дейін 66,4%-ға өсті, көтерме және бөлшек саудаға,
автокөлікті жөндеуге салымдары (шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы
әкелінуінің 16,3%-ы) 3,9 млрд АҚШ долларына дейін 46,7%-ға ұлғайды, қаржы
және сақтандыру қызметіне салымдары (шетелдік тікелей инвестициялардың
жалпы әкелінуінің 6,8%-ы) 57,2%-ға ұлғайып, 1,6 млрд АҚШ доллары болды,
көлікке және қоймада сақтауға салымдары (шетелдік тікелей инвестициялардың
жалпы әкелінуінің 4,2%-ы) 1,0 млрд АҚШ долларына дейін 11,7%-ға ұлғайды.
Елдер бойынша шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкеліну
құрылымында Нидерланд (шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы
әкелінуінің 29,5%-ы) басым болып келеді, одан кейін АҚШ (11,8%), Швейцария
(11,2%), Қытай (7,8%), Ресей Федерациясы (8,0%), Ұлыбритания (4,3%), Бельгия
(4,5%), Түркия (2,9%) және Корея Республикасы (Оңтүстік Корея) (3,4%) тұр.
Портфельдік инвестициялар бойынша капиталдың таза әкелінуі
3,3 млрд АҚШ доллары (2020 жылы 8,1 млрд АҚШ доллары) болды. Капитал
әкелінуі Ұлттық қордың және банктік емес сектор кәсіпорындарының шетелдік
активтерінің 0,9 млрд АҚШ долларына төмендеуімен қамтамасыз етілді.
Резиденттердің портфельдік инвестициялар бойынша міндеттемелерінің
2,4 млрд АҚШ долларына өсуі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Ресей рублімен 40 млрд рубль немесе 0,6 млрд АҚШ доллары жалпы сомасына
облигацияларды
шығаруына,
«Қазақстанның
Даму
Банкі»
АҚ
еурооблигацияларды шығаруына, сондай-ақ бейрезиденттердің қайталама
нарықта Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттары мен Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын сатып алуына байланысты.
«Басқа инвестициялар» бабында көрсетілетін орта және ұзақ мерзімді
борыштық құралдар бойынша 3,2 млрд АҚШ долларында капиталдың таза
әкелінуі қалыптасты (2020 жылы таза әкелінуі 2,0 млрд АҚШ доллары). Әкеліну
Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкінен 661,8 млн еуро сомасына
үкіметтік қарыз тартумен қамтамасыз етілді.
Қысқа мерзімді борыштық құралдар бойынша капиталдың таза әкетілуі
2021 жылы 5,2 млрд АҚШ долларын (2020 жылы 1,1 млрд АҚШ долларын)
құрады. Резиденттердің қысқа мерзімді активтерінің 8,4 млрд АҚШ долларына
ұлғаюы банктердің, Ұлттық қордың, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
және қазақстандық кәсіпорындардың шетелдік шоттардағы активтерінің өсуіне
негізделді. Резиденттер міндеттемелерінің 3,3 млрд АҚШ долларына ұлғаюы
банктердің және басқа секторлардың қысқа мерзімді кредиттері мен қарыздары
бойынша міндеттемелердің, сондай-ақ қазақстандық кәсіпорындардың
кредиторлық берешегінің ұлғаюы есебінен қалыптасты.
Резервтік активтер (Ұлттық қордың активтерін есепке алмағанда)
2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 34,4 млрд АҚШ долларына
бағаланды, бұл тауарлар мен көрсетілетін қызметтің қазақстандық импортының
8,7 айын қаржыландыру қажеттілігін өтейді.
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Қазақстан Республикасының сыртқы борышы 2021 жылдың соңында
165,1
млрд
АҚШ
долларын
құрады,
оның
11,1%-ын
немесе
18,4 млрд АҚШ долларын мемлекеттік сектордың сыртқы борышы, 3,3%-ын
немесе 5,5 млрд АҚШ долларын «Банктер» секторының сыртқы борышы,
27,3%-ын немесе 45,1 млрд АҚШ долларын «Басқа секторлардың» тікелей
инвестицияларға
байланысты
емес
берешегі,
58,2%-ын
немесе
96,1 млрд АҚШ долларын осы сектордың фирмааралық берешегі құрады
(1.2.4-бөлімнің 2-қосымшасы, 1.2.4.2-кесте).
2021 жылы елдің сыртқы борышының көлемі төлем балансының
операциялары есебінен (2,6 млрд АҚШ долларына) 0,5 млрд АҚШ долларына
ұлғайды (2020 жылы – 5,0 млрд АҚШ долларына өсті), олар мемлекеттік және
квазимемлекеттік эмитенттер еурооблигацияларының нарықтың құнының
төмендеуімен және кредиттер мен қарыздар бойынша бағамдық қайта
бағалаумен, сондай-ақ басқа да операциялық емес өзгерістермен
(0,9 млрд АҚШ долларына) ішінара (1,2 млрд АҚШ долларына) теңестірілді.
2021 жылғы Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы борышы
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мәскеу биржасында тәуелсіз
рубльдік облигацияларды орналастыруы, 2021 жылы бюджет тапшылығын
қаржыландыру үшін Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкінен қарыз
тартуы, шетелдік инвесторлар тарапынан Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің
еурооблигацияларына
сұраныстың
өсуі
есебінен
2,0 млрд АҚШ долларына ұлғайды.
Ұлттық Банктің сыртқы міндеттемелері ХВҚ-ға мүше елдер арасында бөлу
шеңберінде ХВҚ бөлген 1,1 млрд СДР (1,57 млрд АҚШ доллары) мөлшерінде
СДР түсімі есебінен 1,2 млрд АҚШ долларына ұлғайды.
«Банктердің» сыртқы борышы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның
теңгемен және АҚШ долларымен деноминирленген еурооблигацияларды
шығаруы, сондай-ақ бейрезиденттер қаражатының Қазақстан банктеріндегі
шоттарға түсуі есебінен 0,7 млрд АҚШ долларына ұлғайды.
ЖІӨ-нің өсуімен қоса жүретін экономикалық белсенділіктің және тауарлар
мен қызмет экспортының қалпына келуі сыртқы борыштың салыстырмалы
параметрлерінің жақсаруына ықпал етті: сыртқы борыштың ЖІӨ-ге қатынасы
2021 жылдың қорытындысы бойынша 86,3% (2020 жылдың қорытындысы
бойынша – 96,2%), ал сыртқы борыштың тауарлар мен қызмет экспортына
қатынасы 249,5% (2020 жылдың қорытындысы бойынша – 314,3%) болды
(1.2.4-бөлімнің 3-қосымшасы, 1.2.4.3-кесте).
Қазақстанның
таза
сыртқы борышы жыл
басынан бастап
1,4 млрд АҚШ долларына қысқарып, 2021 жылы 64,9 млрд АҚШ долларын
құрады. Мемлекеттік сектор және «Банктер» секторы қалған әлемге қатысты таза
кредитор (тиісінше 30,4 млрд АҚШ доллары және 2,3 млрд АҚШ доллары), ал
«Басқа секторлар» таза борышкер болып табылады (97,6 млрд АҚШ доллары).
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1.3 Ақша-кредит саясаты
1.3.1 Баға тұрақтылығын қамтамасыз ету: мақсаты мен шаралары
Ұлттық Банктің негізгі мақсаты елде баға тұрақтылығын қамтамасыз ету
болып табылады. Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты инфляциялық таргеттеу
қағидаттарына сәйкес жүргізіледі. 2021 жылы инфляцияның нысаналы дәлізі
4-6% деңгейінде белгіленді.
2021 жылғы бірінші жартыжылдықта жаһандық COVID-19 пандемиясынан
туындаған дағдарыс және инфляцияның біршама тұрақтануы жағдайында
Ұлттық Банк 2020 жылы басталған ынталандыратын ақша-кредит саясатын
жүргізуді жалғастырды. 2021 жылғы қаңтардан маусымға дейін базалық
мөлшерлемені 9% деңгейінде сақтау туралы 4 шешім қабылданды.
Кейіннен азық-түліктің әлемдік бағасының өсуі және Қазақстанның негізгі
сауда әріптес елдеріндегі инфляцияның жеделдеуі нәтижесінде проинфляциялық
қысым біртіндеп артты. Эпидемиологиялық ахуалдың жақсаруы тұтынушылық
сұраныстың қалпына келуіне септігін тигізіп, ішкі экономикаға оң әсер етті, бұл
ретте инфляциялық күтулердің біртіндеп өсуі бағаларға қосымша қысым
көрсетті.
Ішкі және сыртқы факторлар әсерінің нәтижесінде 2021 жылғы бірінші
жартыжылдықтың соңына қарай елдегі инфляциялық процестердің жеделдеуі
басталды. Маусымның қорытындысы бойынша жылдық инфляция 7,9%-ға дейін
(2021 жылғы мамырдағы 7,2%-дан) өсті.
Осындай жағдайда Ұлттық Банк дезинфляциялық ақша-кредит саясатын
жүргізуге кірісті. 2021 жылғы 27 шілдеден бастап базалық мөлшерлеме
9,25%-ға дейін көтерілді.
2021 жылғы 7 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Президентінің
тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Ұлттық Банкпен
бірлесіп, бірінші кезекте инфляцияның монетарлық емес факторларын
тұрақтандыруға бағытталған жедел және орта мерзімді шаралар көзделетін
2021-2024 жылдарға арналған инфляцияға қарсы ден қою шараларының кешенін
(бұдан әрі – Шаралар кешені) бекітті.
Белгіленген дезинфляциялық ақша-кредит саясаты шеңберінде Ұлттық
Банк 2021 жылғы 14 қыркүйектен бастап базалық мөлшерлемені 9,5%-ға дейін
көтеру туралы кезекті шешім қабылдады. Бұл тауар шығару мүмкіндігінен басып
озған жаһандық сұраныстың алдын ала қалпына келуі кезінде азық-түлік пен
шикізат бағасы өсуінің жалпы әлемдік инфляциялық үрдістерінен туындаған
экономикадағы басым проинфляциялық қысымға байланысты болды. Ішкі
маусымаралық күтпеген өзгеріс, белсенді түрде қалпына келіп жатқан
тұтынушылық сұраныс, сондай-ақ электр энергиясы, газ және жанар-жағар май
материалдары бағасының өсуі бұл қысымды күшейте түсті. Сонымен қатар,
2021 жылғы тамызда 8,8%-ға жеткен халықтың жоғары инфляциялық күтулері
де қысым көрсетті.
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1.3.1.1-сурет
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Экономикада сақталып отырған проинфляциялық қысым аясында бағаның
жылдық өсуі 2021 жылғы қыркүйек пен қазанның қорытындысы бойынша
8,9%-дық ең жоғары мәніне жетті. Осы фактор әлемдік нарықтарда бағалардың
өсуімен, сауда әріптес елдердегі инфляцияның және ел ішіндегі жоғары
инфляциялық күтулердің жеделдеуімен қатар ақша-кредит талаптарының одан
әрі күшейтілуіне себепші болды. 2021 жылғы 26 қазаннан бастап базалық
мөлшерлеме 9,75%-ға дейін көтерілді.
2021 жылғы желтоқсанда Ұлттық Банк ақша-кредит шарттарын өзгеріссіз
сақтап қалды. 2021 жылдың қорытындысы бойынша мөлшерлеменің жалпы
көтерілуі 0,75 п.т. (9%-дан 9,75%-ға дейін) құрады.
Президенттің инфляцияны 8,5% шегінде сақтау туралы тапсырмасын
орындау шеңберінде Үкімет 2021 жылдың соңына дейін Шаралар кешенінде
көзделген жедел бастамаларды іске асыруды аяқтады. Ол үшін Ұлттық Банкпен
және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, әлеуметтік маңызы бар
азық-түлік тауарларының бағасына апта сайынғы мониторинг пен бақылау
жүргізілді, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қорларымен толықтыру
қамтамасыз етілді. Бұл 2021 жылдың қорытындысы бойынша әлеуметтік маңызы
бар азық-түлік тауарлары бағасының өсуін 9,9%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік
берді, бұл бағаның жалпы өсуіне қосылған үлестің жартысынан астамын
айқындаған азық-түлік инфляциясының тұрақтануына оң әсерін тигізді.
Мемлекеттік органдардың бірлескен іс-қимылдары нәтижесінде
IV тоқсанда жылдық инфляция баяулай түсіп, 2021 жылдың қорытындысы
бойынша 8,4% болды. Азық-түлік бағасы 9,9%-ға, азық-түлікке жатпайтын
тауарлар бағасы – 8,5%-ға, ақылы қызмет бағасы – 6,5%-ға өсті.
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1.3.2 Ақша нарығы
2021 жылы ақша нарығындағы өтімділіктің 2022 жылғы 1 қаңтарға
3,4 трлн теңгені құраған құрылымдық профициті жағдайында Ұлттық Банк
көбінесе қысқа мерзімді ноттар шығару арқылы артық өтімділікті алу бойынша
операциялар жүргізді (1.3.2.1-сурет).
1.3.2.1-сурет
Ұлттық Банктің операциялары бойынша ашық позиция
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Ақша-кредит саясатын іске асыру шеңберінде өтімділікті алу үшін ашық
нарық құралдарын қолдану жалғасты. 2021 жылы айналыс мерзімі бір айдан
алты айға дейінгі қысқа мерзімді ноттарды орналастыру бойынша 72 аукцион
өткізілді. 2021 жылы айналыстағы ноттар көлемінің 2 102,5 млрд теңгеге дейін
825 млрд теңгеге төмендеуіне қарамастан, ноттар Ұлттық Банктің басым құралы
болып қала берді. Ноттар құрылымында айлық ноттар үлесінің 44,2%-ға артуы
кезінде жартыжылдық ноттар үлесінің 24%-ға дейін айтарлықтай төмендеуі
байқалды.
Сонымен бірге, өтімділікті алу депозиттік аукцион және тұрақты
қолжетімді операциялар жүргізу арқылы жүзеге асырылды. 2021 жылы Ұлттық
Банк 245 депозиттік аукцион өткізіп, олардың ашық көлемі желтоқсанның
соңында 1 116,9 млрд теңге болды. Тұрақты қолжетімді операциялар шеңберінде
биржадан тыс нарықтағы депозиттік мәмілелер, РЕПО операциялары және
«Қазақстан қор биржасы» АҚ алаңында валюталық СВОП жүргізілді.
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1.3.2.2-сурет
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Негізгі көлемі 2021 жылғы желтоқсанға келетін өтімділікке жоғары
сұраныс кезеңінде Ұлттық Банк кері РЕПО операциялары арқылы өтімділік
ұсынды. Жалпы алғанда, бір күндік РЕПО сауда-саттығының орташа күндік
көлемі бір жылда 484 млрд теңгеге дейін 1,9 есе өсті (2020 жылы –
260 млрд теңге).
Ақша-кредит саясатының операциялық шаралары базалық мөлшерлеменің
өсуімен өзгеріп отырған нысаналы дәліз ішіндегі ақша нарығында
мөлшерлемелерді қалыптастыруды қамтамасыз етті.
2021 жылдың екінші жартысынан бастап орнықты проинфляциялық
қысым жағдайында Ұлттық Банк ақша-кредит саясатын біртіндеп күшейтуге
кірісті. Осылайша, 2021 жылы базалық мөлшерлеме үш рет: шілдеде, қыркүйекте
және қазанда +/-1,0 п.т. пайыздық дәлізін белгілей отырып, 9%-дан 9,75%-ға
дейін көтерілді, бұл ақша нарығында мөлшерлемелердің тиісті көтерілуіне алып
келді.
TONIA ақша нарығының нысаналы мөлшерлемесі (МБҚ қоржынының
бағалы қағаздарымен бір күндік РЕПО мөлшерлемесі) 2021 жыл ішінде
8,03-10,71% аралық ішінде қалыптасты. Салық төлемдері кезеңінде 1 күндік
РЕПО мәмілелері бойынша мөлшерлемелердің жоғарғы шекке жақын өсуі
байқалды. СВОП нарығындағы мөлшерлемелер теңгелік өтімділікке жоғары
сұраныс кезеңдерінде жоғарылап, TONIA динамикасын қайталады
(1.3.2.2-сурет).
РЕПО биржалық нарығында Ұлттық Банк «Орталық контрагентпен РЕПО»
секторына қатысты. Ұлттық Банк негізінен салық төлемдері кезеңін және
теңгелік өтімділікке тиісті жоғары сұранысты қоспағанда, өтімділікті
орналастыруда негізгі сессияға қатыспады.
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Қосымша сессияда РЕПО және СВОП операциялары арқылы өтімділікті
ұсыну және алу жүзеге асырылды, онда Ұлттық Банк мәміленің бір тарапы ғана
болды.
1.3.2.3-сурет
РЕПО және СВОП нарығындағы пайыздық мөлшерлеме
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Жалпы алғанда, ақша нарығындағы мөлшерлемелерді негізінен нарық
қатысушылары қалыптастырды, Ұлттық Банктің қатысу үлесі шамалы болды.
Өтімділікті тартудағы бір күндік РЕПО нарығында негізгі үлесті нарықтың ірі
қатысушылары иеленді, бұл ретте олардың арасында брокерлер мен
инвестициялық компаниялар санының ұлғаюы байқалды (1.3.2.3-сурет). Банктер
2021 жылдың соңында сұраныс тарапынан өз үлесін арттырды. Өтімділікті
орналастыруда екінші деңгейдегі банктер, даму банктері және мемлекеттік
компаниялар басым болды.
1.3.2.4-сурет
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Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын дамыту. 2021 жылы Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігімен бірлесіп, кірістіліктің тәуекелсіз
қисығын қалыптастыру және мемлекеттік облигациялар нарығының өтімділігін
арттыру бойынша жұмыс жалғастырылды.
2021 жыл бойы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
мемлекеттік бюджет тапшылығын қаржыландыру шеңберінде жалпы көлемі
2,5 трлн (номиналды құны бойынша) айналыс мерзімі 1 жылдан 15 жылға дейінгі
мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырды. Мемлекеттік бағалы қағаздардың
аукциондық кірістілігі 8,98%-10,87% аралығында құбылды.
2021 жылы өтеу мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейінгі бағалы қағаздар
барынша талап етілген болды. Осы секторда 1,3 трлн теңге сомасына
(номиналды құны бойынша) мемлекеттік облигациялар орналастырылды.
Ұлттық Банк пен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
бірлескен жұмысының нәтижесінде нарықтық инвесторлардың (банктердің,
сақтандыру және брокерлік компаниялардың) МБҚ аукциондарына қатысу үлесі
2020 жылғы 32,7%-ға қарағанда 2021 жылы 69,2%-ға дейін өсті.
2021 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бағалы қағаздарға
шетелдік инвестициялардың едәуір әкелінуі байқалды. Ұлттық Банктің ноттарын
қоса алғанда, мемлекеттік облигациялардағы бейрезиденттердің үлесі 3,25%-дан
4,26%-ға дейін өсті. Бейрезиденттер инвестицияларының көлемі 2021 жылдың
басындағы 430 млрд теңгеден 2021 жылғы қазанда 863,1 млрд теңгеге дейін
ұлғайды, одан кейін инвесторлардың тәуекел деңгейінің жаһандық төмендеуіне
және дамыған елдерге капиталдың молынан әкелінуіне байланысты желтоқсанда
595,5 млрд теңгеге дейін төмендеді.
Сонымен қатар, 2021 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің мемлекеттік облигацияларында шетелдік инвестициялардың
елеулі өсімі байқалады. Мәселен, Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің
мемлекеттік
бағалы
қағаздарына
бейрезиденттердің
инвестициялары жылдың басынан бастап 78,8 млрд теңгеден 305,4 млрд теңгеге
ұлғайып, 2021 жылғы желтоқсанның соңына қарай 384,2 млрд теңге болды.
Мемлекеттік бағалы қағаздарды бастапқы орналастыруда нарықтық
инвесторлардың қатысу үлесінің ұлғаюы және мемлекеттік облигациялардағы
шетелдік инвестициялардың өсуі мемлекеттік борыш нарығының өтімділік
деңгейіне оң әсер етті.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының тәуелсіз облигацияларын
Morgan (GBI-EM) дамушы елдер облигацияларының индексіне енгізу жұмысы
жалғастырылды. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, Кірістіліктің
тәуекелсіз қисығын құру және мемлекеттік бағалы қағаздарды халықаралық
индекстерге енгізу жөніндегі іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі кеңес
құрылды.
Мемлекеттік бағалы қағаздарды J.P. Morgan индексіне (GBI-ЕМ) енгізу
процесі бірнеше кезеңді қамтиды: алдын ала бақылау («радарға»), «Index Watch»
тізіміне енгізу және индекске енгізу. 2021 жылғы шілдеде жүргізілген жұмыстың
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нәтижесінде J.P. Morgan алдын ала бақылау үшін Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздарын «радарға» алды. Келесі кезең – мемлекеттік
облигацияларды «Index Watch» тізіміне енгізу.

1.3.3 Валюта нарығы
2021 жылы теңгенің айырбастау бағамының қалыптасуы сыртқы, сол
сияқты ішкі факторлардың әсерінен болды. Теңге бағамы бір АҚШ доллары үшін
414,77 теңгеден 436,35 теңгеге дейін кең ауқымда саудаланып, жыл
қорытындысы бойынша бір АҚШ доллары үшін 431,80 теңгеге дейін 2,6%-ға
әлсіреді.
Мұнай бағасының динамикасы, АҚШ доллары мен дамушы елдер
валютасының динамикасына, оның ішінде Қазақстанның негізгі сауда әріптес
елдерінің валюталарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының МБҚ-ға
бейрезиденттердің ағылуына әсер еткен дамыған елдердің орталық банктерінің
саясаты теңге бағамын қалыптастырудың негізгі факторлары болды.
Ішкі факторлар тарапынан теңге динамикасына іскерлік белсенділіктің
қалпына келу нәтижесіндегі сұраныстың өсуі, Ұлттық Банктің Ұлттық қор
активтерін
конвертациялау
операциялары,
квазимемлекеттік
сектор
субъектілерінің экспорттық валюта түсімін сатуы, сондай-ақ жыл соңында
валюта нарығының тұрақсыздануын болдырмау үшін Ұлттық Банктің
интервенциялары әсер етті.
Жалпы алғанда, жыл ішінде мұнай бағасының динамикасы көтерілу
үрдісіне ие болды. Әлемдік экономиканың біртіндеп қалпына келуі нәтижесінде
жаһандық сұраныстың артуы, сондай-ақ АҚШ-та мұнай өндіру мен оның
қорларының төмендеуі есебінен кей кезде ұсыныстың шектеулі болуы аясында
Brent маркалы мұнай бағасының динамикасы бір жыл ішінде бір баррель үшін
41,8 АҚШ долларынан 70,7 АҚШ долларына дейін 69,3%-ға ұлғайып,
2009 жылдан бастап рекордтық өсу қарқынын көрсетті, бұл ұлттық валютаның
айырбастау бағамына қолдау көрсетті.
Алайда, мұнай бағасының өсуінен болған оң әсер АҚШ долларының
жаһандық нығаюымен және ішкі нарықта шетел валютасына сұраныстың
өсуімен теңестірілді. Орталық банктер қабылдаған монетарлық және фискалдық
қолдау шаралары инфляцияны бүкіл әлемдегі орнықты жоғары деңгейге дейін
үдетті. Мәселен, 2021 жылдың қорытындысы бойынша АҚШ-тағы инфляция
соңғы 40 жылдағы рекордтық мәнге жетіп, 7,1% болды, Ресейде инфляция соңғы
6 жылда ең жоғары деңгейді көрсетіп, 8,4% болды, ЕО-да 1997 жылдан бастап
бақылау кезеңінің басынан бергі ең жоғары мән – 5,3% болды.
Инфляцияның жеделдеуіне байланысты дамыған елдердің орталық
банктері бейтарап ақша-кредит саясатына көше бастады. Нарықта
АҚШ Федералды резервтік жүйесінің экономиканы ынталандыру
бағдарламасын тезірек қысқартуын күту күшейді. Нәтижесінде АҚШ доллары
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бағамының жаһандық нығаюы байқалып, бұл дамушы елдердің валюталарына,
оның ішінде теңгеге қысым көрсетті. 2021 жылдың қорытындысы бойынша
АҚШ долларының DXY индексі соңғы 5 жылда 6,4%-ға ұлғайып, ең жоғары өсу
қарқынын көрсетті. Керісінше, дамушы нарықтардың валюта индексі 9,25%-ға
төмендеді.
Ішкі нарықта импорттың, әсіресе тұтынушылық импорттың өсуіне
байланысты кейінге қалдырылған сұраныс пен экономикалық белсенділіктің
қалпына келуі аясында, сондай-ақ мемлекеттік қолдау шаралары арқылы
жасалатын фискалдық ынталандыруларға және валюталық салымдар көлемінің
ұлғаюына байланысты шетел валютасына сұраныс байқалды.
Сонымен қатар теңгенің айырбастау бағамына Ресей рублінің әлсіреуі,
оның ішінде геосаяси шиеленістің күшеюі және Ресейге қатысты санкциялық
риториканы күшейту кезеңі де теріс әсер етті.
1.3.3.1-сурет
Ресей рублі мен теңгенің АҚШ долларына қатысты өзгеруі, мұнай бағасы
және АҚШ долларының индексі (2020 жылғы 31 желтоқсан = 100)
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АҚШ долларының индексі (DXY)

Brent маркалы мұнай бағасы (оң жақтағы ось)

Шектеулі сұраныс аясында сыртқы факторлардың ішкі валюта нарығына
тұрақсыздандыратын ықпалын шектеу үшін Ұлттық Банк 2020 жылғы қазаннан
бастап алғаш рет 2021 жылғы қарашада және желтоқсанда жоғары
құбылмалылық пен төмен өтімділіктің жекелеген кезеңдерінде валюталық
интервенция жүргізді, оның көлемі тиісінше 239,1 млн АҚШ доллары және
252 млн АҚШ доллары болды.
Бюджетке трансферттерді жүзеге асыру үшін валюта нарығында
9,6 млрд АҚШ доллары сатылған Ұлттық қордың қаражатын конвертациялау
операциялары, сондай-ақ 2020 жылы енгізілген квазимемлекеттік сектор
компанияларының экспорттық валюта түсімінің 50%-ын міндетті түрде сатуы
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жөніндегі норманы орындау шеңберінде квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің шетел валютасын сатуы теңгенің айырбастау бағамына қолдау
көрсетті. Осы норма шеңберінде квазимемлекеттік сектор компаниялары
2021 жылы шамамен 3,1 млрд АҚШ доллары сомасына валюталық түсімді сатты.
Сонымен бірге, Ұлттық Банк валюталық операцияларды біркелкі бөлу
және валюта нарығының жай-күйіне ықпал етуді барынша азайту үшін топтар
ішінде неттингті қамтамасыз ету мақсатында квазимемлекеттік компаниялардың
валюта нарығындағы іс-қимылдарын үйлестіруді қамтамасыз етті.
Жүргізіліп отырған бағам саясатының айқындылығын қамтамасыз ету
мақсатында Ұлттық Банк валюталық интервенциялар жөніндегі деректерді және
ай сайынғы конвертациялау мен Ұлттық қордан берілетін трансферттердің
көлемі туралы ақпаратты ай сайынғы негізде ресми интернет-ресурста жариялап
отырды.
Сонымен қатар, белсенді коммуникациялық саясат жүргізілді. Ұлттық
Банк ұлттық валютаның айырбастау бағамының динамикасына әсер еткен негізгі
себептер мен факторларды егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, тұрақты негізде
ішкі валюта нарығындағы ахуалды жан-жақты және жедел жариялап отырды.
1.3.4 Депозит нарығы2
2021 жылы резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері
22,7%-ға ұлғайып, 22,1 трлн теңгені құрады, оның ішінде ұлттық валютадағы
депозиттері 17,3 трлн теңгеге дейін 25,1%-ға, шетел валютасындағы депозиттері
9,8 трлн теңгеге дейін 18,6%-ға өсті.
2021 жылы заңды тұлғалардың депозиттері 13,8 трлн теңгеге дейін
22,5%-ға ұлғайды. Олардың құрылымында ұлттық валютадағы депозиттер
8,6 трлн теңге дейін 19,8%-ға, шетел валютасындағы депозиттер 5,2 трлн теңгеге
дейін 27,2%-ға ұлғайды. Нәтижесінде заңды тұлғалардың депозиттерді
долларландыруы 2021 жылы 36,2%-дан 37,6-ға дейін өсті.
Жеке тұлғалардың депозиттері 13,3 трлн теңгеге дейін 22,9%-ға, оның
ішінде теңгемен депозиттер 8,7 трлн теңгеге дейін 30,9%-ға, шетел
валютасындағы депозиттер 4,6 трлн теңгеге дейін 10,0%-ға ұлғайды. Жеке
тұлғалардың депозиттерді долларландыру деңгейі бір жылда 38,4%-дан
34,4%-ға дейін төмендеді.
Жалпы алғанда, банк жүйесінің депозиттерін долларландыру 2021 жылы
37,3%-дан 36,0%-ға дейін төмендеді (1.3.4.1-сурет).
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1.3.4.1-сурет
Резиденттер депозиттерінің динамикасы
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Банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері
бойынша орташа өлшемді сыйақының мөлшерлемесі 2021 жылы 7,3%-дан
7,4%-ға дейін өсті, жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері
бойынша 9,2%-дан 8,0%-ға төмендеді (1.3.4.2-сурет).
Банктік емес заңды тұлғалардың мерзімді депозиттері бойынша
мөлшерлемелер бір жылда орта есеппен 7,3% деңгейінде сақталды. Алайда, жеке
тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері бойынша мөлшерлемелер
депозиттік базаның өсуі аясында 2021 жылы 8,6%-ға дейін төмендеді.
1.3.4.2-сурет
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1.3.5 Кредит нарығы3
Банктердің экономиканы кредиттеуі 2021 жылы 26,5%-ға ұлғайып,
18,5 трлн теңгені құрады. Ұзақ мерзімді кредиттеу 2021 жылы 16,0 трлн теңгеге
дейін 28,3%-ға, қысқа мерзімді кредиттеу 2,5 трлн теңгеге дейін 15,9%-ға өсті.
деректерде ҚР қаржы ұйымдарын қоспағанда, ҚР резиденттері бойынша ғана ақпарат қамтылған
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Банктердің кредиттік портфелінің құрылымында ұзақ мерзімді кредиттердің
үлесі 86,7% (2020 жылғы желтоқсанда – 85,4%) болды.
Ұлттық валютадағы кредиттер 2021 жылы 16,6 трлн теңгеге дейін
30,3%-ға, ал шетел валютасындағы кредиттер 1,9 трлн теңгеге дейін 0,7%-ға
ұлғайды (1.3.5.1-сурет). Нәтижесінде кредиттеудің жалпы көлемінде теңгедегі
кредиттердің үлес салмағы 2021 жылы 87,0%-дан 89,7%-ға дейін өсті.
1.3.5.1-сурет
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Жеке тұлғаларға кредиттер жылдық мәнде 10,7 трлн теңгеге дейін,
42,7%-ға өсті, олардың үлес салмағы 51,5%-дан 58,1%-ға дейін ұлғайды.
Іскерлік белсенділіктің қалпына келуі аясында банктік емес заңды
тұлғаларға кредиттер 2021 жылы 7,8 трлн теңгеге дейін 9,3%-ға, шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне 3 772,2 млрд теңгеге дейін 1,5 есе өсті. Банктердің
кәсіпорындарға берген кредиттерінің айтарлықтай қомақты сомасы ауыл
шаруашылығына – 41,1%, өнеркәсіпке – 32,7%, байланысқа – 10,7%, саудаға –
9,3%, құрылысқа – 0,8%, тиесілі.
1.3.5.2-сурет
Теңгемен берілген кредиттер бойынша сыйақының орташа алынған
мөлшерлемесі

заңды тұлғаларға теңгемен берілген
қарыздар бойынша мөлшерлеме

19
18
17
%16
15
14

жеке тұлғаларға теңгемен берілген
қарыздар бойынша мөлшерлеме

жел 21

қар 21

қаз 21

қыр 21

там 21

шіл 21

мау 21

мам 21

сәу 21

нау 21

ақп 21

17,5

қаң 21

жел 20
қаң 21
ақп 21
нау 21
сәу 21
мам 21
мау 21
шіл 21
там 21
қыр 21
қаз 21
қар 21
жел 21

12,2

жел 20

12,5
12,2
11,9
% 11,6
11,3
11,0

32
2021 жылдың ортасынан бастап базалық мөлшерлеменің өсуі жағдайында
банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютада берілген кредиттер бойынша
сыйақының орташа өлшемді мөлшерлемесі 2020 жылғы желтоқсандағы
11,4%-дан 2021 жылғы желтоқсанда 12,2%-ға дейін, жеке тұлғаларға берілген
кредиттер бойынша 14,9%-дан 17,5%-ға дейін өсті.
Заңды тұлғаларға теңгемен берілген кредиттер құнының бір жылдағы
орташа өлшемді өзгеруі 2020 жылғы 11,8%-дан 11,7%-ға дейін төмендеп,
шамалы болып қалуда. Жеке тұлғаларға берілген кредиттер бойынша
2020 жылғы 16,9%-дан 2021 жылы 17,6%-ға дейін барынша қомақты ұлғаю
тіркелді, алайда ол халық табысының қалпына келуі аясында жеке кредиттерге
сұранысты тежеген жоқ (1.3.5.2-сурет).
1.4 Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету
Банк секторының тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу жөніндегі
жұмыс шеңберінде Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі мен Ұлттық Банк 2021 жылы COVID-19 пандемиясы кезінде
қабылданған контрциклдық топтама шеңберінде банктерді реттеушілік қолдау
шараларын қайта қарады. Банктердің қаржылық көрсеткіштерінің жақсаруына
қарай қолдау шараларының тізбесі пандемияға дейінгі пруденциялық
нормативтерге қайтару мақсатында қысқарды. Бұл ретте банктерге барынша оң
әсер еткен шаралар 2021 жылдың соңына дейін ұзартылды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша банктердің активтері 20,7%-ға
немесе 6,4 трлн теңгеге ұлғайып, 37,6 трлн теңге болды. Банктердің несие
портфелі 27,9%-ға немесе 4,4 трлн теңгеге ұлғайып, 20,2 трлн теңге болды.
Банктердің жоғары өтімді активтері 2020 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда
7,6%-ға төмендеп, қорытындысында активтердің жиынтық көлемінің
31,1%-ын құрап, 2021 жылдың соңында 11,7 трлн теңге болды.
Корпоративтік несие портфелі 2021 жылы 9,2 трлн теңге болып, 13,8%-ға
(2020 жылы -1,5%) өсті. 2021 жылы корпоративтік несие портфелінің
айтарлықтай өсуіне қарамастан, осы салаға тән жүйелік проблемалар өзектілігін
сақтап отыр. Пандемиядан кейінгі кезеңдегі тұрақсыз жағдайдың әсері,
сондай-ақ корпоративтік қарыз алушылардың төлем қабілеттілігінің әлсіз
деңгейі, атап айтқанда, жеткіліксіз операциялық тиімділік, меншікті капиталдың,
өтімділіктің және кепіл базасының шектеулі деңгейі өтімділіктің жеткілікті
қорының болуына қарамастан, корпоративтік кредиттеуді кеңейтуде банктерді
шектейтін негізгі факторлар болып қалуда.
Сонымен қатар, бөлшек несие портфелі 2021 жылы үстеме қарқынмен өсті.
Мәселен, банктердің бөлшек несие портфелінің ұлғаюы 2020 жылғы 12,6%-ға
қарсы немесе 7,1 трлн теңгемен салыстырғанда 2021 жылы 10,0 трлн теңгеге
жетіп, 40,9% болды. Ең көп өсім тұтынушылық кредиттеу мен ипотекалық
тұрғын үй қарыздары салаларында байқалады. Халық тарапынан кредиттеудің
осы түріне сұраныстың жоғары болуы және банктердің әртүрлі маркетингтік
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науқандарды белсенді жүргізуі салдарынан тұтынушылық қарыздардың ұлғаюы
2020 жылғы 4,0%-бен салыстырғанда 2021 жылы 33,5% болды. Ипотекалық
қарыздар портфелінің өсімі 3,4 трлн теңгеге жетіп, 2021 жылы 37,7%
(2020 жылы – 32,3%) болды. Халыққа арналған мемлекеттік тұрғын үй
бағдарламалары мен зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайларын жақсартуға
пайдалану мүмкіндігі банктердің ипотекалық қарыздар портфелін ұлғайтуының
негізгі факторлары болды.
2021 жыл ішінде 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар
көлемінің төмендегені (-38,2%-ға немесе 413,3 млрд теңгеге) байқалды.
Қалыптастырылған провизиялар бойынша ұқсас үрдіс байқалды, олардың
мөлшері 2021 жылы -23,2%-ға немесе 424,0 млрд теңгеге азайып, 2022 жылғы
1 қаңтардағы жағдай бойынша 1,4 трлн теңге болды.
Банктердің корпоративтік кредиттік портфелінде 90 күннен астам мерзімі
өткен берешегі бар қарыздардың үлесі 2021 жылы 5,2%-ға азайып, 2022 жылғы
1 қаңтарда 1,6%-ды (корпоративтік портфельдің 3,4%-ын) құрады.
Корпоративтік сектордың проблемалық берешегінің едәуір көлемін есептен
шығару мерзімі өткен берешектің азаюына негізгі себеп болып табылады.
Корпоративтік портфельмен салыстырғанда жеке сегмент активтерінің сапасы
жоғары, бірақ коронавирус дағдарысының ұзаққа созылған ықпалы және
экономикалық жағынан белсенді халық берешегінің ұлғаю үрдісінің жалғасуы
салдарынан төмендеу тәуекелдері сақталуда. 2022 жылғы 1 қаңтарда 90 күннен
астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздардың үлесі 2020 жылдың соңындағы
5,4%-бен салыстырғанда жеке портфельде 1,7% (банктердің жеке портфелінің
3,5%-ы) болды.
Қаралып отырған кезеңде банктердің міндеттемелері 21,6%-ға немесе
5,9 трлн теңгеге ұлғайып, 33,1 трлн теңге болды. Өсімнің ең көп үлесі заңды
және жеке тұлғалардың салымдарына тиесілі, олар тиісінше 22,8%-ға
(2,5 трлн теңгеге) және 18,5%-ға (2,0 трлн теңгеге) өсті. Банктердің меншікті
капиталы 14,7%-ға ұлғайып, 4,5 трлн теңгені құрады. 2021 жылдың соңында
барлық банктер капиталдың жеткіліктілігі, өтімділік бойынша пруденциялық
нормативтерді және орындалуы міндетті өзге де нормативтерді орындады.
2021 жылы банк секторының тұрақтылығын қолдау мақсатында
проблемалық банктерді жүйеден шығару арқылы оны қалыпқа келтіру жұмысы
жалғастырылды. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан
Республикасының банк секторына қатысушылардың саны төрт банкке азайды,
оның ішінде екі банктен банктік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия кері
қайтарып алынды, басқа екі банк лицензиясын ерікті түрде тапсырды.
Бұдан басқа, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі Ұлттық Банкпен бірлесіп, қадағалап стресс-тестілеуді жүргізу
әдіснамасын әзірледі, қадағалау процесіне қадағалап стресс-тестілеу құралдарын
енгізу банктердің қаржылық жай-күйіне теріс әсер етуге қабілетті айрықша,
бірақ шынайы оқиғалар іске асқан кезде банктер капиталының жеткіліктілігін
тұрақты негізде бағалауға мүмкіндік береді. Тәуекелге бағдарланған қадағалау
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құралдарын қолдана отырып, негізгі тәуекелдерді талдау әрбір банкке қатысты
толық көріністі қалыптастыруға мүмкіндік береді.
2021 жылдың cоңында банктерді қорландыру құрылымын шамамен
26,0 трлн теңгені немесе банк секторы міндеттемелерінің 78,6%-ын
қалыптастыратын клиенттердің салымдары құрайды, оның 46,5%-ы және
24,6%-ы тиісінше мерзімді салымдар мен ағымдағы шоттар болып табылады.
Қарастырылып отырған кезеңде салымдардың өсімі 20,7%-ды құрады.
Салымдарды долларландыру деңгейінің жалғасып келе жатқан төмендеу үрдісі
байқалып, 2021 жылдың cоңында валюталық салымдардың үлесі 37,1% болды.
Ұлттық Банк 2021 жылы салымшыларды қорғауды күшейтуге және банк
секторын қорландыру базасының орнықтылығын арттыруға бағытталған
шаралар кешенін іске асырды. Мемлекет басшысының салымшы – жеке
тұлғалардың құқықтарын қорғауды күшейту және халық тарапынан ұзақ
мерзімді жинақтарға қызығушылығын арттыру жөніндегі тапсырмасын орындау
мақсатында Ұлттық Банк «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы»
Заңға түзетулер енгізуге бастама жасады, онда ұлттық валютадағы жинақ
салымдар бойынша кепілдік берілген соманы 15 млн теңгеден 20 млн теңгеге
дейін арттыру және бір банк бойынша жиынтық кепілдік сомасын 20 млн теңгеге
дейін ұлғайту көзделді. Кепілдіктің жаңа мөлшері банк секторының
экономиканы нарықтық қағидаттармен кредиттеу жөніндегі функциясын
толыққанды қалпына келтіру үшін ішкі жинақтардың рөлін арттырады,
сондай-ақ ірі салымдардың жинақ салымдарына барынша белсенді түрде
ауысуын ынталандырады, бұл валюталық депозиттер алдында теңгедегі
депозиттердің бәсекеге бейім болып келетін басымдығын күшейтеді.
Бұдан басқа, депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктер
жарналарының мөлшерін айқындау үшін «Қазақстанның депозиттерге кепілдік
беру қоры» АҚ қабылдайтын тәуекелге сәйкес 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап
банктердің қаржылық жай-күйін бағалаудың жаңа моделі енгізілді. Бұл модель
халықаралық рейтингтік агенттіктердің рейтингтерді қайта қарар алдындағы
бастапқы кезеңдерде қаржылық жай-күйдің нашарлауын айқындауға мүмкіндік
береді.
2021 жылғы қыркүйекте «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру
қоры» АҚ қызметін цифрландыру шеңберінде таратылатын банктердің
депозиторларына электрондық төлемдер порталы арқылы электрондық нысанда
кепілдік берілген өтемақыны төлеу үшін өтініш беруге арналған ақпараттық
жүйе іске қосылды. Заңнамалық өзгерістерге сәйкес кепілді өтемақыны алуға
арналған өтінішті агент банктің бөлімшелеріне бармастан (салымшылардың
тізілімін жүктеуден бастап төлемнің өзіне дейін кепілді өтемақыны төлеу
процесінің толық рәсімін жүзеге асыру) «Қазақстанның депозиттерге кепілдік
беру қоры» АҚ-қа тікелей электрондық нысанда беруге болады. Өтініштерді
онлайн беру практикасының ТМД аумағында баламасы жоқ.
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Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы жөніндегі кеңес
2021 жылы дағдарысқа қарсы саясатты жүргізу және қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету шеңберінде Қазақстан Республикасы қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен дамыту агенттігінің белсенді
қатысуымен Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығы жөніндегі
кеңестің (бұдан әрі – Кеңес) 5 отырысы өткізілді. Кеңес басқалармен қоса тұрғын
үй жылжымайтын мүлік нарығындағы сұранысты қолдаудың мемлекеттік
бағдарламаларының қаржылық тұрақтылыққа әсер ету мәселелерін, сондай-ақ
2021 жылы банк секторының қадағалау саясатының негізгі басымдықтарын
талқылады. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету шеңберінде Кеңес
депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердің қаржылық жай-күйін
бағалаудың жаңа моделін және Қазақстанда стрестік активтер нарығын
дамытудың негізгі тәсілдерін мақұлдады, сондай-ақ микроқаржы ұйымдарын
екінші деңгейдегі банктерге конвертациялау жөніндегі заңнаманың талаптарын
жеңілдетуге байланысты заңнамалық түзетулерді қарады. Экожүйелер мен
қаржылық технологияларды дамыту мақсатында банктердің, банк
холдингтерінің және олардың еншілес ұйымдарының қаржылық емес
ұйымдардың капиталына қатысуы жөніндегі қызмет түрлерін кеңейту бойынша
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің
ұсыныстары қолдау тапты. Кеңес әлеуетті пайда мен тәуекелдерді талдау,
технологиялық аспектілерді, сондай-ақ ұлттық төлем жүйесіне әсерін пысықтау
нәтижелері бойынша цифрлық теңгені енгізу жөніндегі мәселені қарау туралы да
шешім қабылдады.
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2-тарау. Ұлттық Банктің қызметі
2.1 Төлем жүйесін дамыту
Төлем индустриясын дамыту мақсатында Ұлттық Банк Қазақстан
Республикасында ұлттық төлем жүйесін дамытудың 2025 жылға дейінгі
бағдарламасында көзделген инфрақұрылымдық шешімдерді іске асыру бойынша
жүйелі жұмыс жүргізуде.
Бағдарламаның негізгі іс-шаралары Мезеттік төлемдер жүйесі мен Төлем
карточкаларының банкаралық жүйесі негізгі құрамдас бөліктері болып
табылатын ұлттық төлем инфрақұрылымын ұйымдастыруға байланысты,
сондай-ақ нарыққа қатысушылардың операциялық өзара іс-қимылын
стандарттауға және қамтамасыз етуге бағытталды (QR код форматын
біріздендіру, ISO 20022 қаржылық хабардың халықаралық стандартының
форматына көшу, Open API мен Open Banking дамыту).
2021 жылы қаржы нарығының қатысушыларымен бірлесіп, Мезеттік
төлемдер жүйесінің және Төлем карточкаларының банкаралық жүйесінің
платформалары әзірленіп, сәтті тестіленді, жүйелердің құқықтық мәртебесі мен
жұмыс істеу тәртібін айқындайтын қажетті нормативтік құқықтық база
қалыптастырылды. Көрсетілетін төлем қызметтерін және төлем жүйелерін
әртүрлі берушілерден QR-код бойынша төлем жасау сервистері арасында
ықпалдасу үшін технологиялық негізді қалыптастыруға арналған «төлем»
QR-кодының4 Ұлттық стандарты әзірленіп, бекітілді.
2021 жылы банктер қолма-қол ақшасыз төлемдер инфрақұрылымын
жетілдіру, инновациялық технологияларды енгізу, клиенттерге онлайн режимде
ұсынылатын қаржы сервистерінің сапасын жақсарту және оларды кеңейту
бойынша жұмысты жалғастырды, ол қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша
аударымдары көлемінің өсу үрдісін сақтауға мүмкіндік берді. Қаржы нарығына
қатысушыларға биометриялық технологияны пайдалана отырып, қаржы
ұйымдарының офистеріне бармастан клиенттерді сәйкестендіруге мүмкіндік
беретін «Сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы» сервисін одан әрі
дамыту жұмысы жалғастырылды. Іске қосылған кезден бастап 2020 жылы сервис
арқылы қаржы ұйымдарының 17 миллионнан астам сұранысы өңделді.
Ұлттық Банк 2021 жылы мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып
Ұлттық цифрлық биометриялық сәйкестендіру платформасын құру
бағдарламасының жобасын әзірледі. Бағдарлама пайдаланушыларды
мультимодальдық сәйкестендіруді қамтамасыз ете отырып, электрондық
мемлекеттік және қаржылық қызметтердің тиімділігін, қауіпсіздігін арттыру
және кеңейту үшін биометриялық шешімдер саласындағы мемлекеттік
органдардың қазіргі кездегі бастамаларын бірыңғай жүйеге шоғырландыру
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мақсатында әзірленді (бет-әлпет биометриясы, саусақ іздері, дауыс үлгісі және
т.б.).
«Цифрлық теңге» пилоттық жобасы іске асырылды, бөлінген тізілім
технологиясы негізінде жеке платформаның технологиялық іске асырылуын
тәжірибелік растау арқылы цифрлық теңге тұжырымдамасының жұмыс істеп
тұруын тексеру, сондай-ақ барлық мүдделі тараптармен бірлесе отырып
Қазақстан үшін орталық банктің цифрлық валютасы моделінің негізгі
параметрлерін айқындау оның 2021 жылға арналған негізгі мақсаты болып
табылады.
Ұлттық Банк 2021 жылғы мамырда жария талқылауға арналған «Цифрлық
теңге» атты зерттеу баяндамасын жариялады. 2021 жылғы желтоқсанда
пилоттық жобаның қорытындылары туралы баяндама жарияланды. Жыл бойы
нарыққа
қатысушылармен,
сарапшы
қауымдастықпен,
мемлекеттік
органдармен, сондай-ақ халықаралық әріптестермен бейінді кездесулер мен
талқылаулар өткізілді.
Қабылданған шаралар халық пен бизнес үшін қаржылық қызметтердің
қолжетімділігін ұлғайтуға, транзакциялық шығындарды төмендетуге, ел ішінде
төлемдерді жеделдетуге, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үлесін және ақша
ағындарының ашықтығын ұлғайтуға ықпал етеді, сондай-ақ қаржы нарығының
қауіпсіздігі мен жұмыс істеу тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2.1.1 Төлем жүйелері
Қазақстан Республикасының аумағында 19 төлем жүйесі жұмыс істейді,
оның ішінде Банкаралық ақша аударымдары жүйесі мен 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 жеке төлем жүйелері де жұмыс істеп тұр,
оларға карточкалық төлем жүйелері мен ақша аударымдары жүйелері жатады.
Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің үздіксіз жұмысының деңгейі, жүйенің
өнімділігі, осы жүйелер өңдейтін төлемдердің көлемі олардың жұмыс істеу
тиімділігінің көрсеткіштері болып табылады.
Ұлттық Банктің төлем жүйелерінің жұмыс істеу қабілеттілігінің
коэффициенттері олардың үздіксіз жұмысының жоғары деңгейін білдіреді және
2021 жылы Банкаралық ақша аударымдары жүйесі бойынша орта есеппен
99,98%, Банкаралық клиринг жүйесі бойынша 100% болды.
2021 жылы Ұлттық Банктің төлем жүйелері арқылы жүргізілген
төлемдердің көлемі 782,1 трлн теңге сомаға 59,3 млн транзакцияны құрады
(2.1.1.1-сурет). 2020 жылмен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны
16,2%-ға
(8 262,8 мың
транзакцияға),
төлемдер
сомасы
21,2%-ға
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(136,6 трлн теңгеге) ұлғайды. Орта есеппен бір күнде төлем жүйелері арқылы
3 179 млрд теңге сомаға 241,2 мың транзакция жүргізілді.
2.1.1.1-сурет
Ұлттық Банктің төлем жүйелеріндегі
төлемдер ағынының динамикасы
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Банкаралық ақша аударымдары жүйесі
2021 жылдың соңында қаржы нарығының барлық инфрақұрылымдық
субъектілерін қоса алғанда, 33 қаржы ұйымы Банкаралық ақша аударымдары
жүйесінің қатысушысы болды. 2021 жылы жүйе арқылы 773,4 трлн теңге
сомасына 18,8 млн төлем жүргізілді. 2020 жылмен салыстырғанда төлемдер
көлемі 21,2%-ға (135,3 трлн теңгеге) ұлғайды, жүйе арқылы өңделген
электрондық төлем хабарларының саны 25,4%-ға (3,8 млн транзакцияға) өсті.
Банкаралық ақша аударымдары жүйесі арқылы жүргізілген төлемдер көлемінің
өсуі қысқа мерзімді салымдармен банкаралық операциялар бойынша (92,6%-ға)
және шетел валютасымен және бағалы қағаздармен операциялар (25,9%-ға)
бойынша төлемдер сомасының ұлғаюына байланысты болды.
Банкаралық ақша аударымдары жүйесінде бір төлемнің орташа сомасы
2021 жылы 41,1 млн теңгені құрап, 2020 жылмен салыстырғанда 3,3%-ға
(1,4 млн теңгеге) төмендеді. Банкаралық ақша аударымдары жүйесінде төлемдер
саны бойынша ең көп үлес 3 млн теңгеге дейінгі сомадағы төлемдерге (82,1%),
көлемі бойынша төлемдердің негізгі сомасы 1 млрд теңгеден астам төлемдерге
(үлесі 85,3%) тиесілі.
Негізінен жүйе арқылы Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы
қағаздарымен операциялар бойынша (төлемдердің жалпы көлемінің 32,0%-ы),
қысқа мерзімді салымдармен банкаралық операциялар (45,6%) бойынша және
шетел валютасы мен бағалы металдармен операциялар (7,9%) бойынша
төлемдер жүргізілді. 2021 жылы тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін
жасалған төлемдердің көлемі жүйеде өңделген төлемдердің жалпы көлемінің
7,2%-ы болды.
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Банкаралық клиринг жүйесі
2021 жылдың соңында 23 қаржы ұйымы Банкаралық клиринг жүйесінің
қатысушысы болды. 2021 жылы жүйе арқылы 8,7 трлн теңге сомада
40,5 млн электрондық төлем хабары өңделді. 2020 жылмен салыстырғанда
клиринг жүйесіндегі төлем хабарларының саны 12,3%-ға (4 451,6 мың құжатқа)
ұлғайды, төлемдер сомасы 17,1%-ға (1 271,6 млрд теңгеге) өсті.
2021 жылы Банкаралық клиринг жүйесіндегі бір төлемнің орташа сомасы
2020 жылмен салыстырғанда 4,3%-ға (8,8 мың теңгеге) ұлғайып,
214,4 мың теңгені құрады.
Клиринг жүйесіндегі төлемдердің негізгі көлемі төлемдердің жалпы
көлемінде 26,3% үлесі бар шаруашылық жүргізу субъектілерінің тауарлар мен
материалдық емес активтер, 25,8% үлесі бар көрсетілген қызметтер үшін есеп
айырысу төлемдеріне тиесілі болды, бұл ретте бюджетке төлемдер мен
бюджеттен алынатын төлемдер 13,2%-ды құрады.
Халықаралық ақша аударымдары жүйесі
Халықаралық ақша аударымдары жүйесі жеке тұлғалардың банктік шотты
ашпастан, елдер арасында ақшаны жылдам жіберуіне және алуына арналған
қарапайым және қолжетімді арна болып табылады.
2021 жылдың соңында Қазақстан аумағында 8 халықаралық ақша
аударымдары жүйесі: «Золотая корона», Western Union, «ЮНИСТРИМ»,
Contact, Faster, MoneyGram, UPT және Ria Money Transfer жұмыс істейді.
2021 жылдың қорытындысы бойынша халықаралық ақша аударымдары
жүйелері арқылы шетелге жіберілген ақша аударымдарының көлемі
2020 жылдың қорытындыларымен салыстырғанда 28,3%-ға ұлғайып,
1 010,6 млрд теңгені құрады. Шетелге жасалған бір аударымның орташа сомасы
391,7 мың теңгені құрады.
2021 жылы ақша аударымдарын ең ірі алушы елдер Өзбекстан (29,5%),
Түркия (20,9%), Ресей Федерациясы (17,5%) және Қырғызстан (14,3%) болды.
Көрсетілген кезеңде шетелден Қазақстанға 283,5 млрд теңге түсті, бұл
2020 жылға қарағанда 1,2%-ға аз. Шетелден жасалған бір аударымның орташа
сомасы 250,6 мың теңгені құрады.
Қазақстан бойынша халықаралық ақша аударымдары жүйелерін пайдалана
отырып 70,4 млрд теңге сомада (бір аударымның орташа сомасы –
113,2 мың теңге) аударымдар жіберілді. 2020 жылмен салыстырғанда
көрсетілген жүйелер арқылы Қазақстан бойынша аударымдар көлемі 35,4%
болды (2.1.1.2-сурет).
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2.1.1.2-сурет
Ақша аударымдары жүйелері арқылы жіберілген
ақша аударымдары көлемінің өзгеру динамикасы
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2.1.2 Көрсетілетін төлем қызметтерінің нарығы
Көрсетілетін төлем қызметтерін банктер, банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар және банктік емес төлем
ұйымдары ұсынады.
Төлем карточкалары
2021 жылдың соңында айналыста 59,3 млн төлем карточкасы (бір жыл
ішіндегі өсім 23,5%), оның ішінде дебеттік карточкалар – 43,6 млн бірлік,
кредиттік карточкалар – 13,8 млн бірлік, кредиттік лимиті бар дебеттік
карточкалар – 1,7 млн бірлік, алдын ала ақысы төленген карточкалар –
0,1 млн бірлік болды. Қазақстандағы 19 банк және «Қазпочта» АҚ төлем
карточкаларының эмитенттері болып табылады, бұл ретте айналыстағы
карточкалардың 67%-ы – Visa International, Mastercard, American Express
International, UnionPay International халықаралық төлем жүйелерінің
карточкалары (2.1.2.1-сурет).
2.1.2.1-сурет
Айналыстағы карточкалардың жалпы көлемінде
халықаралық төлем жүйелерінің төлем карточкаларының үлесі
2020 жыл

2021 жыл

4%
29%

3%

Visa International

46%

MasterCard Worldwide

33%

49%

ЕДБ оқшауланған
карталары
21%

басқалары

15%
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Төлем карточкаларын пайдалана отырып тауарлар мен көрсетілетін
қызметке төлем жасауға арналған инфрақұрылым айтарлықтай кеңейді.
2021 жылдың соңына қарай Қазақстан Республикасының аумағында
12 443 банкомат жұмыс істеді, оның ішінде 50,2% банкоматтың cash-in
функциясы бар, төлем жасауға төлем карточкасын қабылдайтын 273 947 сауда
кәсіпорны (2020 жылмен салыстырғанда 2,5 есе өсті) және 414 567 сауда
орнында орналасқан 500 684 POS-терминал (2,5 есе өсті) жұмыс істейді
(2.1.2.2-сурет).
2.1.2.2-сурет

мың

Кәсіпкерлердегі POS-терминалдар
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2020
POS-терминалдар
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2021 жылы Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана
отырып 93,7 трлн теңге сомаға (2020 жылдан бастап 80,5%-ға өсті)
6,5 млрд транзакция жүргізілді (2020 жылмен салыстырғанда 2 есе өсті)
(2.1.2.3-сурет).
2.1.2.3-сурет
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5 000
операциялар көлемі
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Қазақстан эмитенттерінің төлем карточкаларын пайдалана отырып
жүргізілген операциялардың саны мен көлемі

2021

транзакциялар саны (оң ось)

2021 жыл ішінде қолма-қол ақшасыз операциялар көлемінің өскені
(68%-дан 78%-ға дейін) және қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялар
үлесінің төмендегені (32%-дан 22%-ға дейін) байқалды (2.1.2.4-сурет).

42
2.1.2.4-сурет
Транзакциялардың түрлері бойынша операциялардың саны мен
көлемінің құрылымы
Жалпы санындағы үлесі
100%
50%

23,9%
50,4% 35,3%

9,0%

Жалпы көлеміндегі үлесі
4,0%
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50%

96,0%
76,1% 91,0%
49,6% 64,7%
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0%
2017
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қолма-қол ақшасыз

2020

2021

77,9% 68,0%

53,7%

22,1% 32,0%

46,3%

2017

ақшаны алып қою

2018

32,0% 22,0%
68,0% 78,0%

2019

қолма-қол ақшасыз

2020

2021

ақшаны алып қою

2021 жылы төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген қолма-қол
ақшасыз операциялардың жалпы саны мен көлемі тиісінше 2,2 және 2,1 есе өсіп,
73,1 трлн теңге сомада 6,3 млрд транзакцияны құрады.
2021 жылы төлем карточкалары бойынша қолма-қол ақша беру
операцияларының саны 8%-ға азайып, 271 млн операцияны құрады. Төлем
карточкаларын ұстаушылар 2021 жылы 20,6 трлн теңгені қолма-қол ақшаға
айналдырды (2.1.2.5-сурет).
2.1.2.5-сурет
2021 жылы төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген
операциялар динамикасы, трлн теңгемен
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Жыл басынан бері банктердің онлайн-арналарын пайдалану
белсенділігінің 38%-ға өсуі тіркелген (2.1.2.6-сурет). 2021 жылдың соңында
онлайн/мобильді банкингті белсенді пайдаланушылар саны 19,3 млн адамды
құрады.
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2.1.2.6-сурет
Банктік қызметтерді онлайн пайдаланушылар санының
өзгеру динамикасы
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Төлем ұйымдарының төлем қызметтері
2021 жылдың соңына қарай Ұлттық Банк клиенттерге төлем қызметтерінің
жекелеген түрлерін (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) көрсететін 93 төлем ұйымын тіркеді.
2021 жылдың қорытындысы бойынша төлем ұйымдарының сервистері
арқылы жүргізілген транзакциялар саны 24,0%-ға ұлғайып, 533,8 млн
транзакцияны құрады. Бұл ретте 2021 жылдың қорытындысы бойынша
операциялар көлемі 3,43 трлн теңгені құрады (2020 жылмен салыстырғанда бір
жылда 50,2%-ға өсті) (2.1.2.7-сурет).
2.1.2.7-сурет
2021 жылғы төлем ұйымдарының сервистері арқылы жүргізілген
операциялардың көлемі
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млн тг.

4 000
3 000
2 000

1 505

1 993

2 287

1 000

0
2018

2019

2020

2021

Қазақстанда жұмыс істейтін 28 электрондық ақша жүйесінің ішіндегі
24 электрондық ақша жүйесінің операторлары төлем ұйымдары болып
табылады, екінші деңгейдегі банктер мен «Қазпошта» АҚ 3 электрондық ақша
жүйесінің операторлары болып табылады. 2021 жылдың қорытындысы бойынша
төлем ұйымдарының сервистері арқылы 263 млрд теңге сомасына электрондық
ақшамен операциялар жүргізілді, бұл барлық жұмыс істейтін электрондық ақша
жүйелері айналымының 64,7%-ын құрайды.
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2.2 Қолма-қол ақша айналысы
2.2.1 Қолма-қол ақша эмиссиясы және айналысы
2021 жылы Ұлттық Банктің резервтік қорларынан барлығы 6,9 трлн теңге
сомаға қолма-қол ақша айналысқа шығарылды, бұл 2020 жылғы осы
көрсеткіштен 292,6 млрд теңгеге немесе 4,4%-ға көп. Қолма-қол ақшаны
айналыстан алу көлемі 2020 жылмен салыстырғанда 653,4 млрд теңгеге немесе
10,8%-ға ұлғайып, 6,7 трлн теңгені құрады. 2021 жыл ішінде айналыстағы
қолма-қол ақша сомасы 201,3 млрд теңгеге немесе 6,2%-ға ұлғайып,
2021 жылдың соңында 3,5 трлн теңгені құрады (2.2.1.1-сурет).
2.2.1.1-сурет
Айналыстағы қолма-қол ақша
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Айналыстағы қолма-қол ақша көлемінің ұлғаюы карантин шараларының
жеңілдеуі аясында бөлшек сауда көлемінің өсуіне және экономика
субъектілерінің экономикалық белсенділігіне негізделді.
2.2.1.2-сурет
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Айналыстағы қолма-қол ақшаның негізгі үлесін ұлттық валютадағы
банкноттар құрайды. 2021 жылдың соңында айналыстағы банкноттар сомасы
3,4 трлн теңгені немесе айналыстағы қолма-қол ақшаның жалпы сомасының
97,5%-ын құрады. Айналыстағы монеталар сомасы 83,7 млрд теңгені немесе
айналыстағы қолма-қол ақшаның жалпы сомасының 2,4%-ын құрады
(2.2.1.3-сурет).
2.2.1.3-сурет
Айналыстағы банкноттар мен монеталар үлесі
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*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 25 банкнотты
құрады. Орта есеппен соңғы 5 жылда айналыстағы монеталардың жыл сайынғы
өсу қарқыны жан басына шаққанда 8% болды. 2021 жылдың соңында
Қазақстанның бір тұрғынына шаққанда айналыстағы монеталардың саны
193 дана болды (2.2.1.4-сурет). 2021 жылдың қорытындысы бойынша
16,4 млрд теңге сомаға айналыстағы монеталарды жалпы айналысқа шығарған
кезде айналыстан алу сомасы 2,2 млрд теңгені немесе айналысқа шығарудың
жалпы сомасының 13,2%-ын құрады. Сұранысты ескере отырып, Ұлттық Банк
айналыстағы
монеталарға
қажеттілікті
үздіксіз
қамтамасыз
етуді
ұйымдастырады және экономиканы айналыстағы монеталармен толықтыру
шараларын жүзеге асырады.
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2.2.1.4-сурет
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Соңғы 5 жылда Ұлттық Банк филиалдарының кассаларына банкноттарды
қайтарудың орташа деңгейі 95%-ды құрады (2.2.1.5-сурет).
2.2.1.5-сурет
Айналыстан алу сомасының шығарылымға қатынасы
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2021 жылы банктер берген қолма-қол ақшаның ең көп үлесі
банкоматтарды
қолма-қол
қаражатпен
толықтыру
операцияларына
(2020 жылмен салыстырғанда 11,7% өсті) және жеке тұлғалардың салымдары
бойынша шоттардан алуға (28,5% өсті) тиесілі болды (2.2.1.1-кесте).
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2.2.1.1-кесте
Банктердегі қолма-қол ақша қозғалысы5
Банктердің кассалары
арқылы өтетін қолма-қол
ақша ағыны
Банктердің кассаларына
түсу
заңды тұлғалардың тауарларды,
көрсетілетін қызметтерді және
жұмыстарды өткізуінен
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

Кезеңдегі
өзгеруі
млрд теңге
%

2021 жылы
(млрд теңге)

2020 жылы
(млрд теңге)

37 980,2

31 122,3

6 857,9

22,0%

6 063,9

5 747,1

316,8

5,5%

8 669,3

7 986,8

682,5

8,5%

5 234,5

4 641,8

592,7

12,8%

262,0

240,0

22,0

9,1%

519,3

443,9

75,4

17,0%

17 231,2

12 062,8

5 168,4

42,8%

42 078,5

31 714,4

10 364,1

32,7%

2 006,7

1 738,5

268,2

15,4%

9 090,8

7 072,8

2 018,0

28,5%

2 093,1
74,3

1 544,4
79,2

548,7
-4,9

35,5%
-6,2%

647,1

915,5

-268,4

-29,3%

19 777,4

17 708,3

2 069,1

11,7%

352,2

311,2

41,0

13,2%

8 036,9

2 344,5

5 692,4

242,8%

«Екінші деңгейдегі банктер есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 26 сәуірдегі № 48 қаулысымен бекітілген Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есептің
деректеріне сәйкес
5
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Қолма-қол ақша қаражатының айналымын басқару жөніндегі
бизнес-процестерді жаңғырту және оңтайландыру
Қазіргі уақытта Ұлттық Банк елдегі қолма-қол ақша қаражатының
айналымы циклін басқару жөніндегі бизнес-процестерді жаңғырту мен
оңтайландыруды жалғастыруда.
Аталған міндеттерге қол жеткізу үшін Нұр-Сұлтан және Ақтөбе
қалаларында қазіргі заманғы екі автоматтандырылған касса орталығын салу
және бизнес-процестерді қадағалау мен цифрландыруды қамтамасыз ету үшін
автоматты сәйкестендіру құралдарын енгізу бойынша жұмыс жүргізілуде.
Болашақта Қазақстанның жақын маңдағы өңірлерін қолма-қол ақшамен үздіксіз
және уақтылы қамтамасыз ету 3 өңірлік касса орталығынан: Алматы қаласында
және болашақта екеуі Нұр-Сұлтан және Ақтөбе қалаларында жүзеге асырылатын
болады. Нұр-Сұлтан қаласындағы өңірлік касса орталығы алтын сақтау орнымен
де жабдықталады. Ішкі алтын портфелінің негізгі бөлігін Нұр-Сұлтан қаласында
сақтау жоспарланып отыр.
Қазіргі уақытта аталған нысандар бойынша жобалау алдындағы және
жобалау жұмыстары жүргізілуде, оларды 2022 жылдың соңына дейін аяқтау
жоспарланып отыр. Құрылысты 2023 жылы бастау жоспарлануда.
Кәсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақшаны
алу сомаларының шекті мөлшерін реттеу
Ұлттық Банк кәсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттарынан қолма-қол
ақшаны алу тәртібін6 реттеу бойынша жүргізетін жұмыс шеңберінде қолма-қол
ақшаны алу сомасының шекті мөлшерінен асып түскен кәсіпкерлік субъектілерін
айқындау үшін банктер мен кәсіпкерлік субъектілері бөлігінде кәсіпкерлік
субъектілерінің сәйкестендіру нөмірлері негізінде деректерді талдау және өңдеу
жүзеге асырылды.
2021 жылы кәсіпкерлік субъектілерінің (заңды тұлғалар мен дара
кәсіпкерлердің) банктік шоттарынан жалпы сомасы 2,6 трлн теңгеге қолма-қол
ақша алынды, оның ішінде белгіленген шекті мөлшерден артық қолма-қол
ақшаны алу сомасы 213,5 млрд теңгені немесе жалпы соманың 8,3%-ын құрады.
Заңды тұлғалардың қолма-қол ақшаны белгіленген шектерден тыс
(тауарларға, көрсетілетін қызметтерге және орындалған жұмыстарға ақы
төлеуге) алуының жалпы сомасы (2020 жылғы маусымнан бастап) 15%-дан асқан
жоқ. Маусым мен желтоқсан аралығында: 2020 жылы – 85,3 млрд теңге (7,8%),
2021 жылы – 125,7 млрд теңге (12,3%) алынды. Бұл шекті мөлшер шегінің
орындылығын көрсетеді.

«Кәсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақшаны алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 151, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
Басқармасының 2020 жылғы 22 желтоқсандағы № 125 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2020 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 1223 бірлескен қаулысы мен бұйрығы.
«Кәсіпкерлік субъектілерінің банктік шоттардан қолма-қол ақшаны алу сомасының шекті мөлшерін, сондай-ақ банктік шоттардан қолма-қол
ақшаны алу жөніндегі талап қолданылмайтын кәсіпкерлік субъектілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 150 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы
23 желтоқсандағы № 95 бірлескен қаулысы мен бұйрығы.
6
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Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 2021-2023 жылдарға
арналған кешенді іс-шаралар жоспарына7 сәйкес 2022 жылы кәсіпкерлік
субъектілерінің банктік шоттарынан қолма-қол ақшаны алу сомасының шекті
мөлшерін жаңарту бөлігінде ұсыныстар әзірлей отырып (аяқтау мерзімі –
2023 жылғы I-тоқсан), Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрлігімен, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен, Қазақстан
Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігімен (ҚР Ұлттық кәсіпкерлер
палатасымен келісу бойынша) бірлескен талдау жүргізіледі.
2.2.2 Банкноттар мен монеталар
2021 жылғы 1 желтоқсанда Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған, бірегей қорғаныш сипаттамалары бар,
номиналы 20 000 теңгелік мерейтойлық банкнотты айналысқа шығарды.
Осылайша, әлемде тұңғыш рет ақша белгілерін өндіруде субстратқа банкноттың
бүкіл аумағы бойына белгіленген, бір мезгілде 4-5 қорғаныш функциялары
қолданылатын көпфункционалды қорғаныш қасиеттері бар тігінен орналасқан
15 мм жалпақ голографиялық жолақ енгізілді. Сонымен қатар, түс ауыстыратын
қасиеті бар жаңадан шыққан «SPARK» – «Flow Dimension» қорғаныш элементі
қолданылды.
Коллекциялық монеталар
2021 жылы Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай коллекциялық
монеталар каталогын және коллекциялық монеталар бойынша мобильді
қосымшаны әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілді. Каталогтың электрондық
нұсқасы 2022 жылғы II тоқсанда Apple Store және Google Play
платформаларында орналастырылғаннан кейін мобильді қосымшада қол жетімді
болады.
2021 жылы 614 277 дана коллекциялық монета, оның ішінде 1 000 дана
алтыннан, 38 277 дана күмістен, 175 000 дана мельхиор қорытпасынан және
400 000 дана нейзильбер қорытпасынан дайындалып, шығарылды.
2021 жылғы сәуірден бастап қалыптасқан эпидемиологиялық жағдай
аясында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында коллекциялық
монеталарды сату тек жаңа платформадағы www.kazcoins.nationalbank.kz.
интернет-дүкен арқылы ғана жүргізіледі.
Банкноттар мен монеталардың сараптамасы
Ұлттық Банк 2021 жылы 11,1 млн теңге сомасына 3 393 күмәнді ақша
белгілеріне (3 387 банкнот және 6 монета) сараптама жүргізді (2.2.2.1-кесте).
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2.2.2.1-кесте
2020-2021 жылдарға күмәнді ақша белгілерінің сараптамасы
Күмәнді ақша белгілерінің
сараптамасы

2020 жылы

2021 жылы

саны, дана

сомасы, теңге

саны, дана

сомасы, теңге

313

1 230 700

199

729 300

824

1 756 400

472

1 419 600

1

20 000

5

6 000

1 069

6 192 900

2 717

8 922 200

2 207

9 200 000

3 393

11 077 100

Қолдан
жасалды
деп
танылды
Төлемге
жарамсыз
деп
танылды
Зауыттық ақауы бар деп
танылды
Төлем
жасайтын
және
айырбастауға жататын деп
танылды
Барлығы

Ұлттық Банк пен банктер 2021 жылы 1 577 400 теңге сомасына
519 жасанды ақша белгісін, оның ішінде 513 банкнот пен 6 монетаны анықтады
(2.2.2.1-сурет). 2021 жылы анықталған жасанды ақша белгілерінің саны
2020 жылмен (823 жасанды ақша белгісі) салыстырғанда 37%-ға азайды
(2.2.2.2-сурет).
2.2.2.1-сурет
2020-2021 жылдары анықталған қолдан жасалған ақша белгілері
(саны, дана)
2021
жыл
199
313

Ұлттық Банк

2020
жыл
510
320

Екінші деңгейдегі банктер

2021 жылы ең көп қолдан жасалған банкнот – 355 дана немесе анықталған
қолдан жасалған ақшаның жалпы санының 68%-ы Алматы қаласында
анықталды. Қалған өңірлердің үлесіне 164 дана немесе анықталған қолдан
жасалған банкноттардың жалпы санының 32%-ы тиесілі. 2021 жылдың
соңындағы жағдай бойынша айналысқа шығарылған бір миллион түпнұсқа
банкноттардың 1,03-ке жуығы қолдан жасалған банкнот болып шықты. Бұл
көрсеткіш басқа мемлекеттермен салыстырғанда жалған ақша жасаудың төмен
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деңгейі болып саналады (Еуроодақ елдері – 15 жасанды банкнот, Ресей
Федерациясы – 7 жасанды банкнот).
2.2.2.2-сурет
2020-2021 жылдары номиналдар бойынша анықталған
жалған ақша белгілері (саны, дана)
32

13

3 8

4
350

56
58

2020 жыл

2000 теңге
5000 теңге
10000 теңге
500 теңге
1000 теңге
200 теңге
Өзгесі*
Өзгесі*

15
23

340

36

2021 жыл
94

310
* - «Өзгесі» санаты 50, 100 және 20 000 теңге бойынша деректерді қамтиды

2.2.3 Инвестициялық монеталар және
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, Еуразиялық Банк, Jusan Bank, ЦентрКредит Банкі) және
қолма-қол шетел валютасымен операциялар жүргізуге уәкілетті жекелеген
ұйымдар (айырбастау пункттері) арқылы сатылады.
2021 жылы банктер мен банктік емес айырбастау пункттері 53%-ға
ұлғайып, жалпы салмағы 1,1 тонна болатын 32 326 өлшеуіш құйманы сатты.
Алтын құймалардың мынадай: 5, 10, 20, 50 және 100 грамм болатын бес
түрі бар. 2021 жылы сатып алушылар арасында салмағы 10 грамм болатын құйма
(2021 жылғы сатылымның жалпы көлемінің үлесі 29%) ең жоғары сұранысқа ие
болды, бұдан кейін 100 грамм (21%) және 5 грамм (19%), 50 грамм (16%),
20 грамм (15%) құймалар да сатылды. Негізінен өлшеуіш құймалар Алматы,
Нұр-Сұлтан және Атырау қалаларында сұранысқа ие.
Халыққа аффинирленген алтынның өлшеуіш құймаларын сату
басталғаннан бері жалпы салмағы 2,7 тонна болатын 74 905 алтын құйма
сатылды, жалпы салмағы 266 килограмм 10 886 өлшеуіш құйма кері сатып алуға
қабылданды, бұл өлшеуіш құймаларды сатудың жалпы көлемінің 15%-ын
құрайды. Кері сатып алуға қабылданған барлық өлшеуіш құймалар халыққа
Ұлттық Банктің филиалдарына кері тапсырылмайтындай етіп сатылады.
Ұлттық Банктің «ALTYN BARYS» және «KÚMIS BARYS» инвестициялық
монеталары 2009 жылғы қарашадан бастап әртүрлі салмақ сипаттамаларымен
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шығарыла бастады. Инвестициялық монеталар Ұлттық Банктің филиалдары
арқылы өткізіледі және кері сатып алуға қабылданады.
2021 жылы Ұлттық Банктің филиалдары халыққа: алтыннан – салмағы
40,4 кг 1 836 дана, күмістен – салмағы 502,4 кг 4 700 дана инвестициялық монета
сатып өткізді, олар тиісінше 80,7%-ға және 135,2%-ға ұлғайды. 2009 жылдан
бастап барлығы салмағы 1,1 тонна 29 825 дана алтын инвестициялық монета,
салмағы 6,0 тонна 49 442 дана күміс инвестициялық монета сатылды.
«ALTYN BARYS» алтыннан жасалған инвестициялық монеталар
10 теңгелік (3,11 г), 20 теңгелік (7,78 г), 50 теңгелік (15,55 г), 100 теңгелік (31,1 г),
200 теңгелік (62,2 г) және 500 теңгелік (155,5 г) номиналмен шығарылады.
«KÚMIS BARYS» күмістен жасалған инвестициялық монеталар 1 теңгелік
(31,1 г), 2 теңгелік (62,2 г), 5 теңгелік (155,5 г) және 10 теңгелік (311 г)
номиналмен шығарылады. 2021 жылы инвестициялық алтын монеталар
арасында номиналы 10 теңгелік монеталар (39,4%), күміс монеталар арасында
номиналы 1 теңгелік монеталар (42,2%) ең танымал болды. Негізінен
инвестициялық монеталар Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында сұранысқа ие.
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.
Ұлттық
Банк
Қазақстан
Республикасының
оффшорлық
юрисдикцияларымен операцияларды қысқарту жөніндегі 2020-2021 жылдарға
арналған кешенді жоспарды орындауға, «Квазимемлекеттік сектор субъектілері
қызметінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысына өзгерістер енгізу бойынша жұмысқа белсене қатысты, оған сәйкес
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне ішкі валюта нарығында валюталық
түсімнің бір бөлігін сатуды жалғастыру міндеті жүктелген.
Банктердің бұрын сатып алған шетел валютасын кері сатуы туралы
талапты тиісінше орындауына мониторинг жүргізу мақсатында банктерді апта
сайынғы негізде қашықтан қадағалау жүзеге асырылды.
«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы № 40 және «Қазақстан
Республикасында экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы» 2019 жылғы 30 наурыздағы № 42 қаулыларына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Ұлттық Банк Басқармасының
2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 113 қаулысымен валюталық реттеу мәселелері
бойынша ескірген сілтеме нормаларын жаңарту, экспорттық-импорттық
валюталық бақылау рәсімдерін Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-
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процестік кодексіне сәйкес келтіру мақсатында өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді, сондай-ақ уәкілетті банктің клиенттерді сәйкестендіру үшін цифрлық
құжаттар сервисінен ақпаратты пайдалану бөлігінде өзгерістер енгізілді.
Валюталық реттеу саласында «Астана» халықаралық қаржы орталығымен
бірге жүргізіліп жатқан жұмыс шеңберінде Валюталық реттеу және Астана
халықаралық қаржы орталығында жүргізілетін валюталық операциялар туралы
мәліметтерді ұсыну қағидаларына қол қойылды.
2021 жылы капиталдың қозғалысы бойынша валюталық шарттарды
есептік тіркеу және шетелдік банктердегі шоттар туралы хабарлама аясында
3 482 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 тауарлар (жұмыстар,
көрсетілетін қызметтер) импорты үшін пайдаланылмаған авансты Қазақстан
банктеріндегі банктік шоттарына қайтару талабы белгіленген. Валютаны
репатриациялау жүзеге асырылуға тиіс мерзім экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарттың талаптарын негізге ала отырып айқындалады.
2021 жылы 80 646 экспорттық-импорттық валюталық шартқа, оның
ішінде: экспорт бойынша – 21 462, импорт бойынша – 59 184 есептік нөмір
берілді. Валюталық шарттар бойынша есептік нөмірлердің негізгі үлесі
тауарларға тиесілі, алайда олардың үлесі 2021 жылы 2020 жылмен
салыстырғанда төмендеп, валюталық шарттар бойынша есептік нөмірлердің
жалпы санының 77%-ын құрады. Бұл ретте көрсетілетін қызметтер экспортының
үлесі өсуде, ол көрсетілетін қызметтер экспорты жөніндегі бағдарламаның іске
қосылуына байланысты болды.
Валюталық бақылау шеңберінде 2021 жылы Ұлттық Банк валюталық
заңнама саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтады, олар
бойынша 1 124 әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалды, оның ішінде
1 064 іс бойынша жаза қолданылып, олардың бір бөлігі 912 іс бойынша ескерту
беріліп, 152 іс бойынша Ұлттық Банк (82) және соттар (70) 233,1 млн теңге
сомасына айыппұл салды және 40 іс бойынша іс жүргізу тоқтатылды.
Сонымен бірге 2021 жылы уәкілетті банктерге жоспарланған 7 тексеру,
1 414 құжаттамалық тексеру жүргізілді, олардың нәтижесі бойынша 80 ескерту
жасалып, 215,8 млн теңгеден астам сомаға айыппұл түрінде әкімшілік өндіріп
алу қолданылды.
2022 жылы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасының валюталық
заңнамасы шеңберінде алынатын деректерді жинау және талдау, сондай-ақ
күмәнді валюталық операцияларға талдау жүргізу жолымен валюталық
бақылаудың тиімділігін күшейту және капиталды елден шығаруға қарсы
іс-қимыл жасау үшін қажетті шараларды әзірлеу жұмысы жалғастыратын
болады.
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Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру, сондай-ақ айырбастау пункттерінің қызметін бақылау және
қадағалау
Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру
қызметін лицензиялау шеңберінде 2021 жылы Ұлттық Банк жаңа уәкілетті
ұйымдарға (банктік емес заңды тұлғаларға) 31 лицензия берді, 28 лицензия ерікті
түрде қайтарылды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша 312 уәкілетті ұйымның қолма-қол
шетел валютасымен айырбастау операцияларына қолданыстағы лицензиялары
болды, 2150 айырбастау пункті, оның ішінде 1482 банктік айырбастау пункті,
уәкілетті ұйымдардың 449 айырбастау пункті және «Қазпошта» АҚ-ның
219 айырбастау пункті жұмыс істеді.
2021 жылы Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларына8 (бұдан әрі –
№ 49 қағидалар) түзетулер қабылданды, олар Ақшаны жылыстатумен күрестің
қаржылық шараларын әзірлеу тобының ұсынымдарына сәйкес келтірілді:
1) жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға байланысты
ұйымдар мен тұлғалардың, шет мемлекеттерде және (немесе) оффшорлық
аймақтар ретінде сипатталатын, мемлекеттер (аумақтар) тізбесіне енгізілген,
ФАТФ ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз түрде орындайтын шет
мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген тұлғалардың тізбесіндегі
осындай ұйымдардың қызметі тоқтатылған күннен бастап 3 жыл өткенге дейін
Ұлттық Банк лицензияны және лицензияға қосымшаны ерікті түрде қайтару
себебінен тексеру аяқтамаған уәкілетті ұйымдардың бұрын құрылтайшылары
(қатысушылары) болған тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы
шектелген;
2) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңға сәйкес, қаржы
ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері
лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу
құқығынан айыру түріндегі қылмыстық жазаны қолдану туралы сот шешімі бар
терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай
қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен
тұлғалардың тізбесіндегі жоғары білімі жоқ адамдарға қатысты уәкілетті
ұйымдарды басқару шектелген.
Көрсетілген түзетулерден бөлек Ұлттық Банктің қолма-қол шетел
валютасын айырбастау жөніндегі қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін кеңейту шеңберінде, сондай-ақ қолма-қол
шетел валютасының көлеңкелі айналымының ауқымын айқындау және
көрсетілген қызметті реттеу саясатын жетілдіру бойынша № 49 қағидаларға
айырбастау пункттерінде бейнежазбаны сақтау мерзімін күнтізбелік 30 күннен
«Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысы
8
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90 күнге дейін ұлғайту және айырбастау пункттерінің клиенттеріне цифрлық
құжаттар сервисінің деректері негізінде қолма-қол валютамен айырбастау
операцияларын жүргізуге мүмкіндік беру бөлігінде түзетулер енгізілді.
2021 жылы Ұлттық Банк уәкілетті ұйымдарға Қазақстан Республикасының
валюталық заңнамасын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы
заңнаманы сақтау мәселелері бойынша, сондай-ақ бухгалтерлік есеп жүргізу
мәселелері бойынша 165 тексеру, оның ішінде тәуекел дәрежесін бағалау
негізінде айқындалған субъектілерге қатысты 152 тексеру жүргізді. Валюталық
бақылау мәселелері бойынша инспекциялау тәуекелге бағдарланған тәсіл
негізінде жүзеге асырылды.
Тексеру нәтижеcі бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы 94 іс
қозғалды. 91 іс бойынша жаза қолданылды, оның 30-ы ескерту түрінде берілді.
61 іс бойынша Ұлттық Банк пен соттар салған айыппұл сомасы шамамен
25 млн теңгені құрады. Көрсетілгеннен бөлек уәкілетті ұйымдарға қатысты
80 қадағалап ден қою шарасы, сондай-ақ қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларына берілген лицензиялардан айыру түріндегі 2 санкция
қолданылды.
Сонымен бірге 2021 жылы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын жүзеге асыру талаптарын сақтау мәселелері бойынша 7 банк
тексерілді.
Тексеру қорытындысы бойынша 4 банкке қатысты ескерту жасалды,
6 банктің атына тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою
туралы талап қойылды.
ФАТФ ұсынымдары бойынша оң нәтижелер алу мақсатында 2021 жылы
Қазақстан Республикасын Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың
өзара бағалауының екінші кезеңіне дайындау жұмыстары шеңберінде
Еуразиялық өңірде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру
тәуекелдерін анықтау және талдау жөніндегі жоба және КЖ/ТҚ тәуекелдерге
өңірлік бағалау жүргізу жөніндегі жобалық топ шеңберінде көшпелі
кездесулерге, сондай-ақ «Қадағалау қызметінде тәуекелге бағдарланған тәсіл
тетіктерін жетілдіру» жобасы шеңберінде уәкілетті (банктік емес айырбастау
пункттері) және инкассаторлық ұйымдардың қызметін реттеу саясатының
техникалық сәйкестігі жөніндегі сұрақтар жиынтығын толтыруға және
«Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін
төмендетуге бағытталған шараларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметі қаулысының жобасы бойынша Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл
саласындағы тәуекелдерді ұлттық бағалау туралы есептің жобасы бойынша
қорытындыны дайындауға қатысты.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен
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толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 18 қарашадағы № 73-VII Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес Ұлттық Банкке қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл мақсатында Ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды
(бұдан әрі – Ішкі бақылау қағидалары) уәкілетті ұйымдарға қатысты дербес
қабылдау жөніндегі жаңа мандат бекітіледі.
Осыған байланысты 2022 жылы Ұлттық Банк ақшаны жылыстатуға және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың ФАТФ
ұсынымдарына9 және ұлттық қаржылық мониторинг жүйесінің тиімділігіне
техникалық сәйкестігі дәрежесін айқындайтын Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
жөніндегі Еуразиялық топтың сарапшы-бағалаушыларының ұсынымдарын
ескере отырып, Ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу және сәйкес келтіру жөніндегі
жұмысты жалғастыратын болады.
2.4 Активтерді басқару
2.4.1. 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
Банктің жалпы алтынвалюта резервтері 2021 жылдың қорытындысы бойынша
34,4 млрд АҚШ долларын құрады, бұл 2020 жылғы қорытынды көрсеткішпен
салыстырғанда 1,2 млрд АҚШ долларына немесе 3,4%-ға көп.
Ұлттық Банктің алтынвалюта резервтері көлемінің төмендеуіне
алтынвалюта активтерінің өтімділік портфелі көлеміндегі өзгерістер, атап
айтқанда сыртқы борышты төлеу, валюталық интервенциялар және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің шоттары бойынша басқа да операциялар ықпал етті.
Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін басқару Ұлттық Банктің
алтынвалюта активтерін басқару жөніндегі инвестициялық стратегиясына
сәйкес жүзеге асырылады (2.4.1.1-сурет, 2.4.1.1-кесте).

ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force - Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобы) 40 ұсынымына және
9 арнаулы ұсынымына
9
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2.4.1.1-сурет
Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің құрылымы
4,75%

0,72%

Алтын портфелі
Өтімділік портфелі

8,17%

Стратегиялық портфель

9,52%
5,87%

Баламалы құралдар портфелі
70,97%

Инвестициялық портфель
Дамушы нарықтар портфелі

2.4.1.1-кесте
2021 жылдың қорытындысы бойынша портфельдердің нарықтық құны
Портфель

Нарықтық құны, млрд АҚШ доллары

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

1,59
3,19
23,75
0,24
1,96
2,73

Қысқа мерзімді және орта мерзімді перспективада активтер кірістілігінің
сақталуы және ұлғаюы 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 2021 жылы (-)0,07%, ал оның эталондық портфелінің кірістілігі
(-)0,46% болды.
Эталондық портфельдің кірістілігі (-)1,89% болған кезде АҚШ долларында
көрсетілген инвестициялық портфельдің кірістілігі (-)1,50% болды.
Нәтижесінде валюта қоржынында да, АҚШ долларында да көрсетілген
инвестициялық портфель бойынша нақты қол жеткізілген кірістілік пен
эталондық портфельдің кірістілік (үстеме кірістілік10) деңгейлері арасында
39,0 базистік тармақ мөлшерінде оң айырма қалыптасты.

10

Нақты қол жеткізілген кірістілік деңгейі мен эталондық портфельдің кірістілік деңгейі арасындағы айырмашылық
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Орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада активтердің кірістілігін
қамтамасыз ету және алтынвалюта активтерін әртараптандыру стратегиялық
портфельдің мақсаттары болып табылады.
2021 жылғы стратегиялық портфельдің кірістілігі (-)1,94%-ды құрады
(2.4.1.2-сурет).
2.4.1.2-сурет
Стратегиялық портфельдің мандаттары бойынша кірістілік
«Дамушы елдердің
облигациялары» мандаты

«Инвестициялық деңгейдегі
жаһандық корпоративтік
бағалы қағаздар» мандаты

Стратегиялық портфельдің
кірістілігі

0,0%
-0,5%

-1,0%
-1,5%

-1,37%

-1,41%

-2,0%

-1,94%

-2,5%
-3,0%

-2,67%
Эталон

-2,59%

Портфель

Дамушы нарықтар портфелінің қаражаты Қытай юаніндегі активтерге
инвестицияланды. 2021 жылы портфельдің кірістілігі меншікті валютада 3,84%,
АҚШ долларында 6,56% 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
арналған.
Үстеме кірістілік алу өтімділік портфелінің активтерін басқарудың
мақсатына жатпайды.
Балама құралдар портфелі ұзақ мерзімді перспективада алтынвалюта
активтерінің кірістілігін әртараптандыруға және ұлғайтуға арналған. Оның
активтерін жеке капитал, хедж-қорлар, қорлардың қорлары, жылжымайтын
мүлік, инфрақұрылым және акциялар сияқты бағыттар бойынша
инвестициялауға болады. 2021 жылы балама құралдар портфелінің кірістілігі
20,24%-ды құрады.
Алтын портфелі ішкі және сыртқы алтыннан тұрады, портфель активтері
де мерзімі бір жылдан аспайтын депозиттерде орналастырылады. Активтерді
алтынмен басқарудың мақсаты халықаралық қаржы нарықтарында валютадағы
активтердің тартымдылығын ықтимал төмендетуден сақтау және қорғау болып
табылады. 2021 жылы алтын портфелінің АҚШ долларымен кірістілігі
(-)3,8%-ды құрады. Депозиттерге орналастырылған алтын портфелінің кірістілігі
троя унцияларында 0,05%-ды, АҚШ долларында (-)3,7%-ды құрады.
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2.4.2 Ұлттық қордың активтерін басқару
Ұлттық қор активтерінің кірістілігін ұзақ мерзімді перспективада
қамтамасыз ету кірістіліктің қысқа мерзімді ауытқуын көздейді, кірістілікті
есептеу Ұлттық қордың базалық валютасы – АҚШ долларымен жүзеге
асырылды.
Ұлттық қордың негізгі мақсаты мен функцияларына сәйкес оның
құрылымын тұрақтандыру және жинақ портфельдері құрайды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша Ұлттық қор портфелінің жалпы
нарықтық құны 59,5 млрд АҚШ долларын, оның ішінде валюталық портфель
көлемі – 55,3 млрд АҚШ долларын құрады.
Ұлттық қордың валюталық портфелінің құрамындағы тұрақтандыру және
жинақ портфельдерінің нарықтық құны тиісінше 4,9 млрд АҚШ долларын
(8,84%) және 50,4 млрд АҚШ долларын (91,16%) құрады.
Ұлттық қор портфелінің кірістілігі құрылғаннан бастап 2021 жылғы
31 желтоқсан аралығында 112,00%, жылдық мәнде 3,72%, соңғы 5 жылда –
26,16%, жылдық мәнде – 4,76%, соңғы 10 жылда – 30,98%, жылдық мәнде –
2,74% болды (2.4.2.1-сурет). 2021 жылы Ұлттық қор портфелінің кірістілігі
4,21% деңгейінде қалыптасты.
2.4.2.1-сурет
Ұлттық қор портфелінің АҚШ долларымен кірістілігі
11%
8,69%
7,61%

Кірістілік, %-бен

9%

9,92%
8,67%
7,61%

7,31%

7,42% 7,57%

7%
5%
3%

2,86%

3,29%

3,02%

3,33% 3,36%

1,37%
1%

-1%
-3%

4,21%

3,72%
0,84%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-0,43%
-2,28%

-1,19%
-2,44%

-2,64%

2021 жылы дербес басқарудағы тұрақтандыру портфелінің активтері ақша
нарығының құралдарына және белгіленген кірісі бар бағалы қағаздарға, негізінен
АҚШ қазынашылығының бағалы қағаздарына орналастырылды.
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан аралығында тұрақтандыру
портфелінің кірістілігі 0,10%-ды құрады, осы кезеңде эталондық портфельдің
(Merrill Lynch 6-month US Treasury Bill Index) кірістілігі 0,09% болды.
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2.4.2.2-сурет
Тұрақтандыру портфелінің 2021 жылғы кірістілігі
0,03%

Кірістілік, %-бен

0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%

Портфель

Жел.

Қар.

Қаз.

Қыр.

Там.

Шіл.

Мау.

Мам.

Сәу.

Нау.

Ақп.

Қаң.

-0,02%

Эталон

2021 жылы жинақ портфелінің жиынтық кірістілігі 4,53%-ды құрады.
2021 жылдың басынан бастап 31 желтоқсан аралығында «Дамыған
елдердің мемлекеттік облигациялары» мандатын басқару нәтижесі бойынша
кірістілік (-)3,32%-ды құрады. Эталондық портфельдің кірістілігі (-)3,53%
болды.
Ұлттық қордың активтерін шетелдік юрисдикцияларда қорғау жұмыстары
шеңберінде Бельгияның апелляциялық соты Стати тарапының әрекетін заңсыз
деп танып, 530 млн АҚШ доллары сомасындағы төрелік шешімді тану және
орындау туралы төменгі сатыдағы сот шешімінің күшін жойды. 2021 жылғы
26 қарашада BNY Mellon-дағы шоттардан қолданысы тоқтатылған активтер,
сондай-ақ олар бойынша жиынтық сомасы шамамен 536 млн АҚШ доллары
болатын есептелген сыйақы алынды.
Ұлттық қордың активтерін басқару стратегиясын одан әрі жетілдіру
мақсатында Ұлттық Банк: инвестициялық процеске ESG факторларын енгізу,
факторлық инвестициялауды қолдану, акциялар портфелін хеджирлеу,
активтерді жаңа стратегиялық аллокирлеуге көшу қорытындысы бойынша
2023 жылдан бастап портфельді қайта теңгерімдеуді қолдану ұсыныстарын
әзірледі. Бұл ұсыныстар 2021 жылғы 7 желтоқсанда Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысында
қаралды және мақұлданды.
2.4.3 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару
2021 жылдың қорытындысы бойынша Ұлттық Банктің сенімгерлік
басқаруындағы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы
активтерінің жиынтық көлемі мерзімінен бұрын алу аясында 1,2%-ға ұлғайып,
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13,0 трлн теңгені немесе зейнетақы жинақтары көлемінің 99,8%-ын құрады
(2.4.2-кесте).
2.4.2-кесте
Ұлттық Банктің сенімгерлік басқаруындағы
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтері инвестициялық портфелінің құрылымы
Атауы

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

2021 жылғы
1 қаңтардағы
ағымдағы
құны,
млрд теңге

2021
жылғы
1 қаңтардағы
үлесі, %

2022 жылғы
1 қаңтардағы
ағымдағы
құны,
млрд теңге

2022
жылғы
1 қаңтардағы
үлесі, %

Кезең
ішіндегі
өзгеріс, %

5 730,1

44,4

5 104,8

39,1%

-10,9%

3 636,5

28,2

3 165,9

24,3%

-12,9%

2 138,7

16,6

2 922,8

22,4%

36,7%

251,7

2,0

251,7

1,9%

0,0%

282,9

2,2

0,0

0,0%

-100,0%

12,0

0,1

434,8

3,3%

3 523,0%

816,5

6,3

1 382,5

10,6%

69,3%

26,3
12 894,6

0,2
100,0

215,7
13 046,6*

1,7%
100,0%

720,3%
1,2%

*- Жасалған мәмілелер бойынша 431,6 млрд теңге сомасына төлем міндеттемелерін ескергенде.

Зейнетақы активтері қазақстандық және шетелдік қаржы құралдарының
алуан түріне нарықтық шарттармен инвестицияланады. Жергілікті бағалы
қағаздар нарығында зейнетақы активтері Қазақстан Республикасының Ұлттық
қорын басқару жөніндегі кеңес мақұлдаған бағыттар шеңберінде
инвестицияланады. Ішкі қаржы нарығындағы инвестициялардың жалпы көлемі
370,6 млрд теңгені құрады (2.4.3-кесте).
2.4.3-кесте
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңес
мақұлдаған 2021 жылға арналған бағыттар шеңберіндегі инвестициялар
Инвестициялар
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі шығарған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасы банктерінің облигациялары
Жиыны

Көлемі, млрд
теңге
318,5
52,1
370,6
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Шетел валютасында номинирленген зейнетақы активтерін инвестициялау
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Инвестициялық декларациясында
белгіленген валюталық портфельді нысаналы стратегиялық бөлуге сәйкес жүзеге
асырылады. 2021 жылдың қорытындысы бойынша зейнетақы активтерінің
валюталық портфелінің құрылымы стратегиялық бөлу мәндеріне сәйкес
келтірілді. Мәселен, 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша дамыған елдер
облигацияларының үлесі 25,0%-ға дейін, дамушы елдер облигацияларының
үлесі – 16,2%-ға дейін, корпоративтік облигациялар үлесі – 15,7%-ға дейін,
акциялар үлесі – 13,9%-ға дейін жетті.
2021 жылы зейнетақы активтерінің кірістілігін әртараптандыру және
арттыру мақсатында валюталық портфельді шетелдік басқарушы компанияларға
кезең-кезеңімен беру жөніндегі жұмыс жалғастырылды. Берілген қаражаттың
жалпы көлемі 1,0 млрд АҚШ долларын, оның ішінде «Жаһандық акциялар»
мандаты бойынша 600,0 млн АҚШ долларын және «Инвестициялық деңгейдегі
корпоративтік облигациялар» мандаты бойынша 400 млн АҚШ долларын
құрайды. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде сыртқы басқарудағы зейнетақы
активтерінің валюталық портфелінің үлесі 2021 жылы зейнетақы активтері
мөлшерінің 6,3%-нан 10,6%-на дейін (1 382,5 млрд теңге немесе
3,2 млрд АҚШ доллары) ұлғайды.
2021 жылдың қорытындысы бойынша Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтері бойынша есептелген инвестициялық кіріс
1 398,9 млрд
теңгені
құрады,
бұл
2020
жылмен
салыстырғанда
136,4 млрд теңгеге немесе 10,8%-ға артық.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарына
бөлінген «таза» инвестициялық кіріс 1 357,7 млрд теңгені құрады.
Инвестициялық кірістің негізгі көлемі қаржы құралдары бойынша сыйақы
түріндегі кірістерге (62,4%) тиесілі. Зейнетақы түсімдерінің көлемі
1 341,9 млрд теңге болды.
Салымшылардың зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алуға жазған,
орындалған өтініштерінің саны 2,6 трлн теңге сомасына 879,1 мың болды, оның
ішінде тұрғын үй мәселелерін шешуге 2,5 трлн теңге немесе 94,9%, емделуге –
126,5 млрд теңге (4,8%) және басқарушы компанияларға беруге – 7,2 млрд теңге
(0,3%) тиесілі.
COVID-19 пандемиясы аясында қаржы нарықтарында орын алған жоғары
құбылмалылыққа қарамастан, 2021 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
салымшыларының
(алушыларының)
шоттарына
бөлінген
зейнетақы
активтерінің кірістілігі мерзімінен бұрын алуды ескере отырып,
8,4% мөлшеріндегі инфляция кезінде 11,1%-ды құрады. Нақты мәнде
(инфляцияны шегергенде) кірістілік 2,7% болды.
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2.5 Статистискалық қызмет
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қаржы нарығын реттеу және дамыту
жөніндегі уәкілетті органның жұмыс істей бастауына орай Ұлттық Банк
қадағалау мақсаттары үшін қаржы нарығы субъектілерінен есептілік жинауды
жүзеге асыруда. Екі мемлекеттік органның – Ұлттық Банктің және Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ақпараттық
қажеттіліктерін біріктіру статистикалық, талдамалық және қадағалау мақсаттары
үшін деректерді жинаудың қайталануын болдырмауға, деректер талдамасының
сапасы мен тереңдігін жоғалтпастан, бизнеске әкімшілік жүктемені азайтуға
мүмкіндік береді, сондай-ақ қаржы нарығында деректерді берудің және
ақпараттық
өзара
іс-қимылдың
жаңа
технологияларын
дамытуды
ынталандырады.
2021 жылы Ұлттық Банк қаржы нарығының субъектілерінен есептілікті
жинаудың ескірген ақпараттық жүйелерін пайдаланудан шығару жұмысын
аяқтап, есептіліктің дәстүрлі «матрицалық» нысандарын қабылдауға, сол сияқты
топтастырылған деректерді жинауға бағдарланған деректерді жинау мен
өңдеудің бірыңғай платформасына көшуді жүзеге асырды. Орталықтандырылған
деректер тәсілін іске асыру қалыптастырылатын статистика мен талдаудың
сапасын арттырады және олардың транспаренттілігінің жоғары деңгейін
қамтамасыз ете отырып, статистикалық қызметті, талдауды және қадағалау
бизнес-процестерін автоматтандыру және цифрландыру үшін жағдай жасайды.
2021 жылы қаржы нарығының субъектілері Ұлттық Банкке ұсынатын
есептілікті оңтайландыру жұмысы шеңберінде екінші деңгейдегі банктер
есептілігінің бір бөлігін «матрицалық» нысандардан статистика мен қадағалау
мақсаттарын біріктіретін топтастырылған көрсеткіштерді жинауға ауыстыру
және екінші деңгейдегі банктерден жиналатын статистикалық деректерді
әкімшілік деректер санатына ауыстыру жұмысын жүргізді. Бұл қайталанатын
көрсеткіштерді жинауды болдырмауға, екінші деңгейдегі банктер үшін
есептіліктің 9 нысанын қысқартуға және Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігінің жиналатын деректердің толық
жиынтығына қол жеткізуін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
2020 жылы басталған Қаржы нарығы субъектілерінен деректерді
жинаудың «бірыңғай терезесі» тұжырымдамасын іске асыру жұмысы
жалғастырылды. Ұлттық Банктің веб-порталын дамыту жұмысымен қатар
деректердің бірыңғай форматын, бірыңғай анықтамалықтар мен әдіснаманы,
деректерді ұсыну мерзімдері мен кезеңділігін қамтамасыз ету және мемлекеттік
дерекқорды қоса алғанда, әртүрлі дерекқорлармен ықпалдасу жұмысы
жүргізілді. Бұл жұмыс статистикалық деректерді жасау процесінің
айқындылығын, олардың сапасын арттыруға және басқарушылық шешімдерді
қабылдауда оралымдылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
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Ақша-кредит және қаржы статистикасы
Макроэкономикалық қаржылық статистика Халықаралық валюта қорының
әдіснамасына сәйкес Ұлттық Банк қалыптастыратын ақша-кредит қаржы
статистикасын және секторлық бөлу бойынша қаржы нарығының
макроэкономикалық статистикасын қамтиды.
Ұлттық ақша-кредит және қаржы статистикасын қалыптастыру үшін
дереккөз ретінде Ұлттық Банктің меншікті деректері, сондай-ақ Ұлттық Банк
қаржы нарығы субъектілерінен алатын ведомстволық статистикалық байқаулар
мен әкімшілік деректер пайдаланылады.
Бақылау-қадағалау функцияларының мақсаттары үшін, сол сияқты
статистикалық деректерді жариялау үшін талап етілетін өнімділікті қамтамасыз
ететін әкімшілік есептілікті жинаудың орталықтандырылған деректер
форматына ауысу 2021 жылы ақша-кредит және қаржы статистикасын
қалыптастырудың негізгі бағытына айналды. Ұлттық Банк 2021 жылғы
желтоқсанда жаңа дереккөздер базасында кредиттік және депозиттік нарық
жөніндегі жарияланымды, алғаш рет жеке кәсіпкерлерді – шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерін банктік кредиттеу статистикасын жариялады.
Сонымен қатар, қаржы нарығы субъектілерінен берілетін банктік
кредиттеу статистикасын кеңейту жұмысын жалғастыру шеңберінде Ұлттық
Банк ресми интернет-ресурста ірі, орта және шағын кәсіпкерлік субъектілері
туралы мәліметтерді орналастыра бастайды, бұл 2021 жылы орындалған
жұмыстың қисынды жалғасы болады.
Интеграциялық бірлестіктермен жұмыс шеңберінде Ұлттық Банк
бекітілген форматтар мен мерзімдерге сәйкес әдіснамалық жұмыстар және ақшакредит статистикасы бойынша ұсынылатын ақпарат бөлігінде Еуразиялық
экономикалық комиссиямен ынтымақтастықты тұрақты негізде жүзеге асырады.
Ұлттық Банктің интернет-ресурсында жарияланатын статистикалық
ақпаратқа ақша-кредит статистикасын жасаудың негізгі қағидаттары мен
тәсілдерін ашатын әдіснамалық түсіндірулер орналастырылады.
Сыртқы сектор статистикасы
2021 жылы Ұлттық Банк Төлем балансы жөніндегі нұсқаулықтың
7-ші басылымына (ТБН-7) көшу шеңберінде ХВҚ редакциялық тобының және
басқа да халықаралық ұйымдардың ағымдағы шоты (Current Account Task Team)
және қаржылық шоты (Balance of Payments Task Team (BPTT), Joint Financial and
Payments Systems Task Team (FITT) бойынша бастамаларына түсінікдірулер мен
түйіндеме дайындады.
Статистиканың сапасын жақсарту мақсатында халықаралық ақша
аударымдарын жүзеге асыратын жеке тұлғаларға тексеру жүргізілді. Зерттеуге
12 банк қатысты, олар 2020 жылы осындай аударымдардың ең көп көлемін
жүзеге асырған. Зерттеу нәтижелері резидент жеке тұлғалар мен бейрезидент
жеке тұлғалар арасындағы барлық ағымдағы трансферттерді қамтитын
«Жеке трансферттер» төлем балансының бабын бағалауды қайта қарау үшін
пайдаланылатын болады.
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Тауарлармен сыртқы сауда статистикасының талдамалық ұсынымын
кеңейту мақсатында азық-түлік, инвестициялық және аралық импорт бойынша
ЕАЭО СЭҚТН 6 белгісі деңгейінде (бұрын 4 белгі деңгейінде) кеңейтілген
экономикалық санаттар бойынша БҰҰ халықаралық сыныптамасы енгізілді.
2020 жылы бекітілген Төлем балансы бойынша іріктемелі зерттеу жүргізу
үшін іріктемелі тексеру жиынтығын қалыптастыру жөніндегі әдістемеге сәйкес
Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарының 2022 жылғы статистикалық есептерді
жинауы үшін респонденттердің тізімдері қалыптастырылды. Тізімдер жыл
сайынғы негізде жаңартылатын болады. Іріктемелі тексеру әдісін қолданудың
негізгі артықшылықтары респонденттер тобын нақтылау, статистикалық
жұмысты жүргізу мерзімдерін қысқарту, респонденттерге ақпараттық жүктемені
азайту, статистикалық жұмысты жүргізу кезінде еңбек шығындарын,
материалдық және қаржылық ресурстарды үнемдеу және тіркеу қателіктерінің
санын азайту болып табылады, өйткені бақыланатын жиынтықтың көлемін
азайту кезінде жұмысқа кәсіби тұрғыдан барынша дайындалған мамандар
тартылған.
Есептілікті жинау бойынша функционалды дамыту
Деректерді тікелей жүктеу құралдарын енгізу шеңберінде 2021 жылы
Ұлттық Банктің Деректер қоймасына «Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ-ның бағалы қағаздарымен операциялар бойынша
транзакциялық деректерді жүктеу жөніндегі пилоттық жоба табысты іске
асырылды және кейіннен қаржы нарығының басқа қатысушыларына кеңінен
қолдану жоспарланып отырған тиісті деректер тобы әзірленді. Бұл
респонденттерге жүктемені едәуір азайтуға және деректерді алу мен онымен
жұмыс істеу оралымдылығын арттыруға мүмкіндік береді.
2021 жылы қаржы нарығы субъектілерінің деректерін жинау мен өңдеудің
технологиялық платформаларын дамытумен қатар әдіснамалық талаптарды
оңтайландыру саласында бірқатар іс-шаралар жүргізілді.
2021 жылы Ұлттық Банк қадағалау мен статистикалық деректерді
жариялау қажеттіліктерін біріктіретін және деректерді жинаудың жаңа
платформасы арқылы жинауға бағдарланған әкімшілік банктік есептіліктің жаңа
нысандарын енгізді, бұл респонденттерге жүктемені едәуір азайтты.
Сонымен қатар Ұлттық Банктің «Кредиттік тіркелім» және кредиттік
бюролар іске асыратын Кредиттік тарих дерекқорының міндеттерін іске асыру
үшін кредиттік ақпарат көрсеткіштерін ұқсастыру және біріздендіру жұмысы
жалғастырылды, кредиттік ақпаратты жинау үшін «Бір терезе/шлюз»
технологиялық іске асыру тұжырымы әзірленді.
Ұлттық Банк COVID-19 пандемиясын және қашықтықтан жұмыс істеу
режимін іске қосуды ескере отырып, ақпаратты қорғаудың жаңа стандарттарын
қабылдады, сондай-ақ қорғалатын ақпаратты пайдаланушылар болып табылатын
тараптар қолданатын қорғау құралдарының сәйкестігін қамтамасыз етуге
бағытталған ұйымдастырушылық, құқықтық және техникалық шараларды
регламенттеді.
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Ұлттық Банк қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі уәкілетті
органмен, кредиттік бюролармен және қадағалауға алынған ұйымдармен өзара
іс-қимыл жасай отырып, Қаржы нарығы субъектілерінің бизнес деректерінің
базасын дамыту бойынша жұмысты жалғастырады, бұл заманауи талдау
құралдарын пайдалануға, зерттеулердің терең мәнін ұлғайтуға ықпал етеді және
инновациялар мен заманауи реттеу технологияларын қолдану үшін әлеуетті
кеңейтеді.
2.6 Қаржылық технологияларды дамыту және киберқауіпсіздік
2021 жылы Ұлттық Банк Қаржылық технологиялар мен инновацияларды
дамыту жөніндегі 2020-2025 жылдарға арналған тұжырымдаманы іске асыру
мақсатында бірқатар іс-шараларды жүзеге асырды.
«Қаржылық технологияларды дамыту саласындағы ынтымақтастық»
бағыты шеңберінде ЕАЭО кеңістігінде ашық ақпараттық API бойынша
трансшекаралық пилоттық жоба аяқталды. 2021 жылғы мамырдан бастап
қыркүйекке дейінгі кезеңде пилоттық жобаға қатысушылар бірыңғай стандарт
бойынша API әзірлеп, жариялады және клиенттік кеңселердің, банкоматтардың
орналасуы мен жұмыс кестесі және ұлттық валюта бағамдары туралы ақпарат
алмасуды тестілік режимде өткізді. Нәтижесінде ЕАЭО елдері арасындағы
қатысушылар арасында трансшекаралық өзара іс-қимыл шеңберінде ашық API
қолдану әдіснамасы пысықталды.
Ұлттық Банктің нарық қатысушыларымен тез арада ықпалдасуы үшін
Ұлттық Банк «Бірыңғай көрсеткіштер жинау жүйесі» автоматтандырылған
ақпараттық жүйе және «Қаржылық реттеу статистикалық көрсеткіштері»
автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйе әмбебап API (веб-сервистерін)
іске асырды. Веб-сервистер (API) респонденттердің автоматты режимде есеп
беруінің балама тәсілі болып табылады.
Сонымен бірге, 2021-2023 жылдарға арналған бағдарламалық
интерфейстерді дамыту тұжырымдамасын (Open API) әзірлеу жұмысы басталды,
оған Open API қызметі үшін реттеуші ортаны теңестіру шаралары, Қазақстанның
қаржы саласындағы Open API қызметіне қойылатын талаптар, сала шығындарын
төмендету үшін нарық қатысушыларына арналған Open Banking
инфрақұрылымының жалпы элементтері, сондай-ақ қаржы нарығында
Open Banking және Open API іске асыру жөніндегі жол картасын әзірлеу сияқты
Open API дамытудың негізгі бағыттары енгізілген.
Инвестициялық басқарудың бизнес-процестерін автоматтандыру, нарықта
үздік практикаларды қолдану шеңберінде, сондай-ақ активтерді басқару
тиімділігін арттыру мақсатында Ұлттық Банк активтерді басқару процестерін
өтпелі цифрландыруды қамтамасыз ететін активтер мен тәуекелдерді басқару
жүйесін енгізді.
Нәтижесінде инвестициялық есептілікті қалыптастыру кезінде еңбек
шығасыларын оңтайландыру, инвестициялар салу кезінде бөлімшелер
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арасындағы қағаз түріндегі құжат айналымын қысқарту, ақпаратты жинау мен
ұсынудың жеделдігін арттыру, сондай-ақ машиналық оқыту мен жасанды
интеллект жүйелерін енгізуге арналған платформа қалыптастыру күтілуде.
Бұл Ұлттық Банктегі активтерді инвестициялық басқарудың тиімділігін
арттыруға және талдамалық әлеуетті кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл қорыта
келгенде басқарылатын активтер бойынша кірістілікті арттыруға ықпал ететін
болады.
2021 жылы Ұлттық Банк қаржы нарығына қатысушылармен электрондық
құжат айналымын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін Ұлттық Банктің
инфрақұрылымы базасында (PaaS моделі бойынша) «Documentolog»
электрондық құжат айналымының жаңа жүйесін сатып алу және енгізу жұмысын
жүргізді. Бұл жүйе 2021 жылғы 11 наурыздан бастап өнеркәсіптік пайдалануға
енгізілді және Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесімен,
Тұлғалардың жолданымдарын бірыңғай есепке алумен және Мемлекеттік
органдардың бұлтты құжат айналымымен біріктірілді.
Қаржы нарығының субъектілерінен есептілікті жинауға арналған Бірыңғай
платформаны енгізу шеңберінде жаңа платформаға деректерді жинау және өңдеу
бойынша ескірген жергілікті шағын жүйелердің функционалын ауыстыру
бөлігінде жұмыстар орындалды. Сонымен бірге, 2021 жылғы қаңтар – желтоқсан
айлары аралығындағы кезеңде тарихи деректер «Деректер қоймасы»
автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесіне көшірілді.
Сонымен қатар, «Деректер қоймасының» жаңартылған технологиялық
платформасын және деректердің жаңа модельдерін қалыптастыру жұмысы
басталды. Сондай-ақ пилоттық жобаны іске асыру бойынша трекерлер,
дашбордтар, талдамалық есептер қалыптастыру арқылы экономикалық
зерттеулер үшін жоғары дәлдікті ақпаратты әзірлеу және болжау бөлігінде
«NBK Data Factory» толық ауысымындағы деректерді жинау, сақтау және өңдеу
инфрақұрылымын жасау жұмысы жүргізілді.
Бұдан басқа, Ұлттық Банктің 2021-2022 жылдарға арналған цифрландыру
бағдарламасын іске асыру мақсатында Ұлттық Банк пен оның еншілес
ұйымдарының ішкі бизнес-процестерін автоматтандыру бойынша жұмыстар
жүргізілуде.
Мәселен, Ұлттық Банктің Көкшетау қаласындағы базасында аса маңызды
IТ-сервистерін резервтеуді қамтамасыз ету үшін геореттелген резервтік есептеу
орталығы ретінде Деректерді өңдеу орталығы іске қосылды. Көкшетау
қаласының Деректерді өңдеу орталығында серверлік үй-жайдың инженерлік
жүйелерін теңшеу мен тексеру және алдын ала іске қосу үшін олардың жұмыс
істеуге жарамдылығын ұйымдастыру жүзеге асырылды. Ұлттық Банктің
резервтегі жұмыс орындары бар аса маңызды бизнес-процестерін қалпына
келтіру алаңы да ұйымдастырылды.
Әкімшілік-шаруашылық қызметті автоматтандыру үшін жобалау
алдындағы жұмыстар (ERP) басталды. Ресурстарды оңтайлы жоспарлауды
және пайдалануды ескере отырып, ұйымның алға қойған мақсаттарына қол
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жеткізу үшін бизнес-процестерді цифрландыру ERP-жүйесінің негізгі міндеті
болып табылады. Халықаралық бизнес-тәжірибені ескере отырып, жоба
алдындағы жұмыстар шеңберінде қолма-қол ақша айналысын және персоналды
басқару бойынша бизнес-процестерді цифрландыру бойынша жоғары деңгейдегі
функционалдық талаптар әзірленді, сондай-ақ Gartner компаниясының
рейтингтері негізінде ERP-жүйелеріне маркетингтік талдау жүргізілді.
Бюджеттеу және сатып алу бойынша бизнес-процестер шеңберінде
RPA (Robotic Process Automation) технологияларын енгізу жұмысы басталды.
2021 жылы Ұлттық Банктің бизнес-процестерін роботтандыру мақсатында
RPA нарығындағы әлеуетті жеткізушілерге маркетингтік талдау жүргізілді және
RPA технологиясын сатып алу бойынша жұмыстар жүргізілді.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Ұлттық Банк Қаржы
саласындағы кибер оқыс оқиғаларды жинау, мониторинг жүргізу және ден қою
бойынша бірыңғай технологиялық платформа құру тұжырымдамасын бекітті.
Бірыңғай технологиялық платформаны іске асыру шеңберінде Ұлттық
Банкте қаржы секторымен киберқауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы жедел
ақпарат алмасу үшін қатерлерді талдау платформасы енгізілді, Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің
платформасымен және Ақпараттық қауіпсіздікті ұлттық үйлестіру орталығының
платформасымен интеграция жүзеге асырылды.
Сонымен қатар, 2021 жылы MISP (Malware information sharing platform)
платформасына 45 ұйым қосылды және 330-дан астам осал тұстар жарияланды.
Қазіргі уақытта MISP шешімі тәуелсіз дереккөздерден, оның ішінде Ұлттық
Банктің осалдықтарын сканерлеу жүйелерінен және Интернет желісіндегі ашық
дереккөздерден (компрометация индекстері) деректерді алады.
Бекітілген
Тұжырымдамаға
сәйкес
бірыңғай
технологиялық
платформаның нысаналы архитектурасын іске асыру жұмысы жалғасуда.
2021 жылы киберқауіпсіздік оқыс оқиғаларының алдын алу мақсатында
қаржы нарығы субъектілерінің ақпараттық қауіпсіздігіндегі киберқауіптер мен
осалдықтар туралы ақпарат алмасу мақсатында Қазақстан Республикасының
алты CyberSec компаниясымен ынтымақтастық туралы меморандумдар
жасалды. FIRST (киберқауіпсіздік оқыс оқиғаларына ден қою командаларының
жаһандық форумы) халықаралық ұйымына кіру жұмысы жүргізілді.
Қазақстан
Республикасы
қаржы
секторы
киберқауіпсіздігінің
11
2020-2022 жылдарға арналған стратегиясын
іске асыру мақсатында
киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету бөлігінде көрсетілетін төлем қызметтері
нарығының қызметін реттеу жөніндегі нормативтік құқықтық актілер және
Ұлттық Банк жүйесінде киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
бірыңғай талаптар әзірленді, Ұлттық Банк қызметкерлері ақпараттық
қауіпсіздікті басқару бағыты бойынша кәсіптік даярлау курстарынан өтті.
«Қазақстан Республикасының қаржы секторы киберқауіпсіздігінің 2020-2022 жылдарға арналған стратегиясын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 20 шілдедегі №69 және Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 20 шілдедегі № 89 бірлескен қаулысы
11
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Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің,
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ мен Ұлттық Банктің еншілес
ұйымдарының қатысуымен өткізілген бірлескен отырыстардың нәтижелері
бойынша Ұлттық Банкте киберқауіпсіздікті дамытудың негізгі мәселелері мен
жоспарлары пысықталды.
2021 жыл ішінде қызметкерлердің киберқауіпсіздік мәселелеріндегі
құзыреттілік деңгейін арттыру мақсатында Ұлттық Банктің 844 қызметкері
киберқауіпсіздік дағдыларын игеру бойынша мамандандырылған платформада
оқытылды. Оқыту шеңберінде қызметкерлер заманауи ақпараттық қауіптер
туралы хабардар болып, практикалық мысалдар арқылы дағдыларға ие болды.
Осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда.
2021 жылғы 12 қарашада Қазақстан қаржыгерлерінің IX Конгресі
шеңберінде қаржы секторының киберқауіпсіздігі және алаяқтыққа қарсы
іс-қимыл саласындағы өзара іс-қимылды дамытуға бағытталған «Қаржы
нарығындағы киберқауіпсіздік және алаяқтық» атты панельдік сессия өтті.
Сонымен бірге, Қазақстан қаржыгерлері конгресінің сайтын қорғауды
қамтамасыз ету және нақты уақыт режимінде кибершабуылдарды табу және ден
қою процесінің мониторингін ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар өткізілді.
2021 жылы «Төлем және қаржылық технологияларды дамыту орталығы»
АҚ-мен ынтымақтастықта Ұлттық цифрлық биометриялық сәйкестендіру
платформасын құру бағдарламасы, Қазақстан орталық банкінің цифрлық
валютасы платформасын бағдарламалық қамтамасыз етудің прототипі және
ұлттық төлем жүйесін дамыту бағдарламасы және Қаржылық технологиялар мен
инновацияларды дамыту тұжырымдамасы сияқты жобалар бойынша
киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің қажетті деңгейі айқындалды.
2.7 Халықаралық ынтымақтастық
2021 жылы тұрақты диалогты қолдау арқылы Ұлттық Банк негізгі шетелдік
әріптестермен – орталық банктермен, халықаралық қаржы ұйымдарымен және
өңірлік ықпалдасқан бірлестіктер органдарымен ұзақ мерзімді ынтымақтастық
орнатуды жалғастырды.
2021 жылы Ұлттық Банктің басшылығы ХВҚ Басқарушылар кеңесі мен
Дүниежүзілік Банк тобының виртуалды форматтағы көктемгі және жыл сайынғы
кездесулеріне қатысты. Іс-шаралар барысында ХВҚ басшылығымен, ХВҚ
Швейцариялық кіші тобының мүшелерімен және Ұлттық Банктің
контрәріптестерімен кездесулер өтті. Сондай-ақ, Ұлттық Банктің өкілдері ХВҚ
Халықаралық валюта-қаржы комитетінің отырысына, орталық банктер
төрағаларының және Кавказ және Орталық Азия елдерінің қаржы
министрлерінің алқалы пікірталасына, Таяу Шығыс және Орталық Азия
елдерінің орталық банктері төрағаларының алқалы пікірталасына қатысты.
Осы іс-шаралар барысында экономикалық белсенділікті қалпына келтіру,
экономиканы қолдау бағдарламаларынан шығу, орталық банктердің цифрлық
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валютасын енгізу, қаржылық ахуалдағы өзгерістердің әлемдік экономикаға әсері
мәселелері талқыланды.
ХВҚ Келісімі баптарының IV бабына сәйкес Ұлттық Банк
ХВҚ миссиясымен бетпе-бет және виртуалды форматта кездесулер өткізді.
ХВҚ миссиясының мақсаты Қазақстанның ағымдағы қаржы-экономикалық
дамуына шолу жүргізу, сондай-ақ ел дамуының басым бағыттарын талқылау
болды. ХВҚ миссиясы сапарының қорытындысы бойынша Миссияның
қорытынды мәлімдемесі жарияланды, оған сәйкес Ұлттық Банктің, Үкіметтің
және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің
COVID-19 пандемиясына жауап ретінде қабылдаған батыл және уақтылы
шаралары сыртқы күтпеген өзгерістер ықпалына ұшыратпай, экономикалық
белсенділікті қалпына келтіруде маңызды рөл атқарды.
Өз жұмысын 2021 жылы виртуалды форматта бастаған Алматы қаласында
Кавказ, Орталық Азия және Моңғолия үшін Өңірлік әлеуетті дамыту орталығын
(бұдан әрі – Техникалық көмек орталығы) ашу мәселесі бойынша
ХВҚ-ға жәрдем көрсету шеңберінде Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы мен
ХВҚ арасындағы Техникалық көмек орталығы туралы өзара түсіністік жөнінде
Меморандумның жобасын Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік
органдарымен келісу бойынша жұмыс жүргізді. 2022 жылы мемлекетішілік
келісу мен өзге де рәсімдерді аяқтау қорытындысы бойынша Меморандумға қол
қою жоспарланып отыр.
Ұлттық Банк өкілдері киберқауіпсіздік, пандемия жағдайында мемлекеттік
борышты басқару және болжау, экономиканы қолдау бағдарламаларынан шығу,
кредиттік тәуекелдер, долларландыру және қаржылық ахуалдың өзгеруі
мәселелері бойынша Техникалық көмек орталығының вебинарларына, өңірлік
және зерттеу/талдау семинарларына қатысты.
2021 жылы Ұлттық Банктің басшылығы макроэкономикалық жағдайды,
ақша-кредит саясатын, сондай-ақ екіжақты ынтымақтастықты кеңейту
перспективаларын талқылау мақсатында Дүниежүзілік Банктің, Еуропалық
Қайта Құру және Даму Банкінің және басқа да халықаралық қаржы
ұйымдарының өкілдерімен кездесулер өткізді.
2021 жылы Ұлттық Банк халықаралық қаржы ұйымдары мен шет елдердің
орталық банктерінен 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 жөніндегі жұмысты жалғастырды
және Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінен техникалық көмек тартты.
Банктік қадағалау және стресс-тестілеу мәселелері бойынша Еуропаның орталық
банкінен және Корея Банкінің Knowledge Partnership Program 2021 бағдарламасы
шеңберінде техникалық көмек тартылды. Сонымен қатар, ХВҚ-дан
киберқауіпсіздік, макроэкономикалық болжамдау, орталық банктің цифрлық
валютасы мәселелері бойынша техникалық көмек алынды. Венгрияның Орталық
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Банкімен бірлесіп, жедел төлемдер жүйесі, орталық банктердің төлем жүйелері
мен цифрлық валюталарын цифрландыру саласында тәжірибе және үздік
практикалармен алмасу бойынша іс-шаралар өткізілді.
Қазақстанның тәуелсіз рейтингі мәселелері бойынша Үкіметпен және
халықаралық рейтингтік агенттіктермен өзара іс-қимыл бойынша жұмыстар
шеңберінде жүргізіліп жатқан макроэкономикалық саясаттың, атап айтқанда,
Қазақстан Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясатының тиімділігін бағалау жөнінде
консультациялар өткізілді, оның қорытындысы бойынша Moody's агенттігі
Қазақстанның ұзақ мерзімді кредиттік рейтингін «оң» болжамымен «Ваа3»
деңгейінен «тұрақты» болжамымен «Ваа2» деңгейіне дейін көтерді. Fitch Ratings
және S&P Global Ratings агенттіктері Қазақстанның тәуелсіз рейтингін тиісінше
«Тұрақты» болжамымен «BBB» деңгейінде және «Тұрақты» болжамымен
«BBB-» деңгейінде растады.
2021 жылы екіжақты ынтымақтастықты дамыту мақсатында Ұлттық Банк
Вьетнам, Корея, Кувейт, Италия, Швейцария және Швецияның орталық
банктерінің басшылығымен кездесулер өткізді. Сонымен бірге, халықаралық
қаржы ұйымдарымен және Ұлттық Банктің шетелдік контрәріптестерімен
ынтымақтастықты кеңейту және нығайту мақсатында Ұлттық Банк Төрағасының
Еуропа елдеріне (Ұлыбритания, Швейцария) жұмыс сапары ұйымдастырылды,
оның шеңберінде Халықаралық Есеп айырысу Банкінің Бас директорымен және
активтерді басқару және қаржылық технологияларды дамыту жөніндегі
жаһандық компаниялардың басшыларымен кездесулер өткізілді.
Бұдан басқа, екіжақты ынтымақтастықты дамыту шеңберінде
Ұлттық Банктің басшылығы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
арасындағы банкаралық және инвестициялық ынтымақтастық жөніндегі кіші
комиссияның 17-ші отырысына, Қазақстан-Қытай ынтымақтастық жөніндегі
комитетінің
қаржы
ынтымақтастығы
жөніндегі
кіші
комитетінің
11-ші отырысына, сондай-ақ Қазақстан-Қытай ынтымақтастық жөніндегі
комитетінің 10-шы отырысына қатысты. Кіші комиссияның шешімдерін іске
асыру мақсатында Ұлттық Банк Қазақстан қор биржасы мен Мәскеу биржасы
арасында сауда-клирингтік байланыс құру мәселесі бойынша кеңестер
ұйымдастырды.
Ұлттық Банктің басшылығы өңірлік ықпалдасқан бірлестіктерде ұлттық
мүдделерді ілгерілету шеңберінде Еуразиялық экономикалық одақ кеңесінің,
Мемлекетаралық банк кеңесінің кезекті отырыстарына, қаржы министрлерінің
және Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің орталық банктері
төрағаларының отырыстарына қатысты.
2021 жылғы 15 сәуірде және 23 қыркүйекте Ұлттық Банктің Төрағасы
ағымдағы экономикалық жағдай және ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердегі
ақша-кредит саясатының іске асырылу барысы туралы мәселелерді талқылау
мақсатында ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің ұлттық (орталық) банктерінің
валюталық саясат жөніндегі консультациялық кеңесінің отырыстарына қатысты.
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Өңірлік
ықпалдасқан
бірлестіктер
шеңберінде
көпжақты
ынтымақтастықты
нығайту
мақсатында
Ұлттық
Банктің
өкілдері
Макроэкономикалық саясат жөніндегі консультативтік комитеттің, Статистика
жөніндегі консультативтік комитеттің, Қаржы нарықтары жөніндегі
консультативтік комитеттің отырыстарына, Еуразиялық экономикалық
комиссия алаңындағы кіші комитет пен жұмыс топтарының, орталық (ұлттық)
банктер басшыларының Еуразиялық кеңесінің, ТМД кеңістігіндегі Қаржылық
тұрақтылық жөніндегі кеңестің Өңірлік консультативтік тобының отырыстарына
қатысты.
2021 жылы Ұлттық Банк қызметкерлерін Қазақстан Республикасының
мемлекеттік қызметшілерімен тең дәрежеде Қазақстан Республикасының шет
елдердегі мекемелеріне іссапарға жіберу үшін құқықтық жағдайларды
қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізілді. Тиісті өзгерістер «Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасының
Заңына,
сондай-ақ
«Қазақстан
Республикасының
дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан
Республикасының Заңына енгізілді.
2021 жылы Ұлттық Банк Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше
мемлекеттердің өзара есеп айырысуларында ұлттық валюталар үлесін біртіндеп
ұлғайту жөніндегі Жол картасының жобасымен келісу жөніндегі жұмыс
шеңберінде ұлттық (орталық) банктер, мүше мемлекеттердің қаржы,
экономикалық даму және сыртқы істер министрліктері, сондай-ақ Шанхай
ынтымақтастығы ұйымының Банкаралық бірлестігі өкілдерінің қатысуымен бес
сараптамалық отырыс өткізді.
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3-тарау. Ұлттық Банктің ұйымдық дамуы
3.1 Ұйымдық құрылым және персонал
Ұлттық Банк Ұлттық Банктің стратегиялық басымдықтарын және әлемдік
практиканы ескере отырып, оның ішінде Ұлттық Банктің оңтайлы және
динамикалы ұйымдық құрылымын қалыптастыру және адам капиталын дамыту
үшін жағдайлар жасау жолымен қызметтің тиімділігін арттыру бойынша
жұмысты үнемі жүргізіп отырады.
2021 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 ведомстваға бағынысты
республикалық мемлекеттік кәсіпорын (3.1.1-кесте) кірді.
3.1.1-кесте
Ұлттық Банк қызметкерлерінің саны
Кезеңнің соңындағы саны
штат бойынша, бірлік

тізім бойынша, адам

2020 жыл

2021 жыл

2020 жыл

2021 жыл

2

3

4

5

Орталық аппарат

838

838

727

749

Өкілдік

48

48

48

47

Филиалдар

1 192

1 192

1 228

1 206

Жиынтығы:

2 078

2 078

2 003

2 002

905

905

894

879

2 983

2 983

2 897

2 881

1

Ұлттық Банк ұйымдары (РМК)
Ұлттық Банк бойынша барлығы:

Ұлттық Банк қызметкерлерінің құрамындағы әйелдер саны 1 224 адам
(61,1%), оның ішінде орталық аппаратта – 471 адам (62,9%), филиалдарда –
724 адам (60,0%), өкілдікте – 29 адам (61,7%).
Ұлттық Банк басшылығының құрамында басшы әйелдер саны 187 адам
(50,8%), оның ішінде орталық аппаратта – 79 адам (44,9%), филиалдарда –
100 адам (56,2%), өкілдікте – 8 адам (57,1%) (3.1.1-сурет).
Орталық аппараттағы Ұлттық Банк персоналының орташа жасы – 37 жас,
филиалдарда және өкілдікте – 43 жас, ұйымдарда – 42 жас болды.
2021 жылы Ұлттық Банктегі кадрлардың тұрақтамау деңгейі: орталық
аппарат бойынша – 10,9%; өкілдік бойынша – 12,4%, филиалдар бойынша –
6,9%, ұйымдар бойынша – 8,4% құрайды.
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3.1.1-сурет
Ұлттық Банк қызметкерлерінің гендерлік құрамы
Ұлттық Банк персоналы

778,
38,9%

1 224,
61,1%

Ұлттық Банктің басшы құрамы

әйелдер
ерлер

181,
49,2%

187,
50,8%

2021 жылы біліктілігі жоғары және Ұлттық Банктің талаптарына сәйкес
келетін кадр құрамын қалыптастыру мақсатында Ұлттық Банктің қызметшілері
лауазымдарына орналасу үшін кандидаттар іріктелді. Іріктеу қорытындысы
бойынша Ұлттық Банктің орталық аппаратына және оның ұйымдарына
«Назарбаев Университеті» ДБҰ магистратурасының 23 түлегі жұмысқа
орналастырылды, олардың 17-сі Ұлттық Банктің гранты бойынша оқыған және
27 кандидаттың шетелдік білімі бар. Бұған қосымша Президенттік жастар кадр
резервінің резервшілерімен жұмыс жүргізілді.
Сонымен қатар Ұлттық Банк және Қазақстан Республикасының басқа да
мемлекеттік органдары мен қаржы ұйымдары үшін кәсіби кадрларды даярлау
бойынша кешенді жұмыс жүргізілді, оның ішінде білім беру жобалары
үйлестірілді.
«Назарбаев Университеті» ДБҰ-мен білім беру жобалары бойынша
ынтымақтастық шеңберінде:
MSc in Finance бағдарламасы бойынша оқыту жөнінде шарт жасалды және
оқуға Ұлттық Банктің 7 гранты берілді;
Ұлттық Банктің 3 қызметкері Executive MBA бағдарламасы бойынша оқуға
жіберілді;
2020-2021 оқу жылдары білім алатын MSc in Finance бағдарламасының
студенттері үшін Ұлттық Банк қызметкерлері дәріс оқитын оқу модулі өткізілді.
«Нархоз университеті» КЕАҚ-мен білім беру жобалары бойынша
ынтымақтастық шеңберінде «Қаржылық талдаушы», «Қаржылық тәуекелменеджмент»,
«Макроталдама
және
болжам
жасау»,
«Актуарий»
бағдарламалары бойынша оқуға Ұлттық Банктің 22 гранты бөлінді және үлгерім
нәтижесі бойынша 24 магистрант 2020-2023 оқу жылының екінші курсына
ауыстырылды.
Сонымен қатар, М.В. Ломоносов атындағы ММУ Қазақстан филиалының
және басқа да жоғары оқу орындарының білім беру жобалары бойынша
жұмыстар жүргізілді.
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Жалпы, Ұлттық Банк персоналының біліктілігін арттыру, оқыту және
дамыту бойынша жұмыстар жүйелі негізде жүргізілді. 2021 жылы орталық
аппарат пен филиалдардың 1 909 қызметкері, оның ішінде 466 қызметкер Ұлттық
Банк базасында; 839 қызметкер Қазақстанның оқу орталықтарында және
604 қызметкер шетелде қашықтан оқытылды.
2021 жылы Ұлттық Банк қызметінің тиімділігін басқарудың тұтас жүйесін
құру мақсатында:
Ұлттық Банктің қызметін тиімді жоспарлауға және ұйымдастыруға, оның
стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге және қызметінің қол жеткізілген
нәтижелеріне қарай қызметкерлерді ынталандыруға бағытталған Ұлттық Банк
қызметі тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің жүйесі;
персоналды іріктеу процестерін жетілдіруге және кандидаттар
құзыреттерінің атқаратын лауазымдарына қойылатын талаптарға сәйкес келу
дәрежесін айқындауға бағытталған стратегиялық, басқарушылық және
функционалдық құзыреттердің модельдері және оларды бағалау, сондай-ақ
Ұлттық Банк персоналының әлеуетін айқындау, оқытуға, дамытуға және
мансаптық ілгерілетуге қажеттіліктерді айқындау әдістемесі бекітілді.
Ұлттық Банктің орталық аппараты жұмысының тиімділігін арттыру және
еңбек жағдайын жақсарту мақсатында Ұлттық Банк Нұр-Сұлтан қаласына
көшкеннен кейін Нұр-Сұлтан қаласында жаңа әкімшілік ғимарат – Қазақстан
астанасында «Zaha Hadid Architects» халықаралық сәулет бюросының алғашқы
авторлық жобасы салына бастады.
Ғимарат ең заманауи инженерлік жүйелермен және коммуникациялармен
жабдықталады. Жобалық құжаттамаға сәйкес құрылыстың ұзақтығы 18 айды
құрайды.
3.2 Тәуекелдерді басқару
3.2.1 Қаржылық тәуекелдері басқару
Ұлттық Банк активтерді басқару процесі шеңберінде нарықтық және
кредиттік тәуекелдерді анықтау, бағалау жүйесінің, тәуекел деңгейін бақылау
және мониторингтеу әдістерінің болуын қамтамасыз ету арқылы үздіксіз
талдауды және қаржылық нарықты бағалауды жүргізеді. Кредиттік және
нарықтық тәуекелдер деңгейін бақылау қаржы құралдарының кредиттік
сапасына, олардың эмитенттеріне және Ұлттық Банктің контрәріптестерімәне
қойылатын талаптарды белгілеу арқылы жүзеге асырылды. Қосымша кредиттік
тәуекел лимиттерінің жүйесі құрылды, атап айтқанда, контрәріптестермен
операциялар бойынша, сондай-ақ бір эмитенттен қаржы құралдарын сатып
алуға, шоғырландыруға және кастодиандық сақтауға лимиттер белгіленді.
2021 жылы АҚШ Федералды резервтік жүйесінің монетарлық саясатының
күшеюі, Қытай үкіметінің IT-сектор мен жылжымайтын мүлікті, энергетикалық
дағдарысты, шикізат тауарлары нарығындағы тапшылық және инфляцияның
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өсуін реттеу бойынша қабылдаған шаралары аясында Ұлттық Банк активтерді
басқару тиімділігін арттыру үшін, атап айтқанда, туынды құралдарды пайдалана
отырып, алтынды сатып алу және/немесе сату жөніндегі операцияларды жүзеге
асыру үшін операциялар түрлерін кеңейтті, сондай-ақ Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің балама құралдарының портфелінде стратегиялық
инвестициялар портфелі құрылды.
Шешімдерді барынша жедел қабылдау және басқару мәнерлерінің
өзгермелілігі мақсатында Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерінің балама
құралдары портфелін әлеуетті басқарушыларды таңдау, оларды стратегиялық
әріптестер тізіміне енгізу және олармен келісімдер әзірлеу және жасасу
жөніндегі рәсімдерді жүргізу тәсілі әзірленді.
2021 жылы зейнетақы активтерін басқару шеңберінде инвестициялау үшін
әлеуетті елдердің қаржы құралдарына шектеулер белгілеуге қолданылатын
бағалау жүйесі жетілдірілді. Бұл жүйе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес,
мемлекеттік басқарудың тиімділігі, саяси тұрақтылық, құқық үстемдігі,
нормативтік құқықтық базаның сапасы, дауыс беру құқығы мен есептілік,
эмитенттердің кредиттік сапасы сияқты көрсеткіштерді қамтитын елдердің саяси
және экономикалық жағдайын бағалауды қамтиды.
Сонымен бірге, 2021 жылы Ұлттық Банк тәуекелдерді басқару процесін
жүйелеуге мүмкіндік беретін орталық банктер қызметінің маңызды құрамдас
бөлігі болып табылатын тәуекелдерді басқару жүйесіне тәуекел дәрежесі
көрсеткішінің деңгейін енгізу бойынша жұмысты бастады. Осы жұмыс
шеңберінде тәуекел дәрежесі тұжырымдамасы, қолданудың артықшылықтары
мен кемшіліктері зерделенді, оның ерекшеліктерін ескере отырып, Ұлттық Банк
қызметінде іске асыру мүмкіндігіне алдын ала бағалау дайындалды. 2022 жылы
өтімділіктің жеткілікті деңгейін қамтамасыз ету және кірістілікті сақтау
мақсатында Ұлттық Банктің алтын-валюта активтерінің стратегиялық
аллокациясын қайта қарау күтілуде. Стратегиялық аллокацияны қайта қарау
нәтижелері бойынша тәуекел дәрежесін енгізу бойынша жұмыс жалғасады.
9 «Қаржы құралдары» халықаралық қаржылық есептілік стандартына
сәйкес Ұлттық Банктің қаржы активтері бойынша күтілетін кредиттік
шығындары 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. 2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша күтілетін
кредиттік шығындардың мөлшері 42,2 млрд тенгені құрайды.
Ұлттық Банк «Делойт» ЖШС сыртқы аудиторының ұсынымын ескере
отырып, Standard & Poor's компаниясының деректеріне негізделген
9 «Қаржы құралдары» халықаралық қаржылық есептілік стандартына сәйкес
Ұлттық қордың қаржы активтері бойынша күтілетін кредиттік шығындар
сомасын есептеу әдістемесін әзірледі. 2021 жылдың соңындағы жағдай бойынша
күтілетін кредиттік шығындардың мөлшері 177 млн теңгені құрайды.
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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
Тредвей
Комиссиясының Демеуші ұйымдар комитетінің (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) тәсілдерді үздіксіз қайта қарау,
оларды жетілдіру және мониторинг жүргізу көзделетін үш қорғау желілерінің
бейімделген моделі мен қағидаттары негізінде құрылған. Қорғаныс желілерінің
әрқайсысы үшін операциялық тәуекелдерді тиімді басқаруды анықтайтын тиісті
тетік орнатылған. Модельді Ұлттық Банктің қызметіне бейімдеудің негізгі
элементі екінші қорғаныс желісінің күшейтілген рөлі болып табылады, ол
Ұлттық Банктің қазіргі процестерін талдайды және тәуекелдерді барынша азайту
жөнінде әзірленген ұсынымдарды іске асырады. Тәуекелдерді басқару
шеңберінде Ұлттық Банк процестерінің тәуекелдерін сәйкестендіру және талдау
жүргізілді, олардың нәтижелері бойынша тиісті шаралар қабылданды, бұл
жекелеген процестердің тәуекелдерін барынша азайтуға мүмкіндік берді.
Халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру мақсатында қызметтің
үздіксіздігін қамтамасыз ету тәсілдерін қайта қарау жүргізілді. Мәселен,
2021 жылы Қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету саясаты елеулі түрде қайта
өңделді, бизнес-процестерге әсерді талдау тетігі бойынша рәсімдер сапалы
күшейтілді. Сонымен қатар, күрделі бизнес-процестердің, оның ішінде байланыс
арналары мен электрмен жабдықтау бөлігінде бизнес-процестердің істен шығуға
төзімділігін арттыру бойынша жұмыстар жүргізілді.
3.2.3 Комплаенс-бақылау
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын орындау шеңберінде
Ұлттық Банктің қатысуымен барлық республикалық мемлекеттік кәсіпорындары
мен акционерлік қоғамдарында комплаенс-функциясын енгізу бойынша жұмыс
аяқталды. Ұйымдар штат кестелеріне өзгерістер енгізді, комплаенс
функцияларын жүзеге асыратын қызметкерлер тағайындалып, комплаенс
мәртебесін (республикалық мемлекеттік кәсіпорынның бірінші басшысына және
акционерлік қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағыныштылығын көрсете
отырып), өкілеттіктері мен функцияларын айқындайтын құқықтық актілер
қабылданды.
2021 жылы Ұлттық Банк жүйесінде тауарларды, жұмыстарды және
көрсетілетін қызметтерді сатып алудың комплаенс-мониторингі енгізілді және
тиісті тәртібі бекітілді, ол Ұлттық Банктің бірыңғай орталықтандырылған
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құрылымына кіретін ұйымдарға қолданылады. Сатып алу мониторингі тәуекел
бейіндеріне сәйкес Ұлттық Банктің уәкілетті бөлімшелері сатып алу порталында
жүзеге асыратын сатып алу процестерін тұрақты қадағалау және талдау
мақсатында жүргізіледі. 2021 жылы жалпы сомасы 5 млрд теңгеден асатын
70-тен астам сатып алуға тексеру жүргізілді. Мониторинг барысында жекелеген
кемшіліктер және белгіленген талаптарға сәйкессіздіктер анықталды, оларды
сатып алуды ұйымдастырушылар уақтылы жойып отырды.
2021 жылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын анықтау және
оларды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу мақсатында
Ұлттық Банк бөлімшелерінің қызметіне талдау жүргізілді. Сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау мына бағыттар: персоналды басқару, сатып алу,
бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру, мемлекеттік қызмет көрсету
бойынша жүргізілді. Ішкі талдау нәтижелері бойынша Ұлттық Банктің
бөлімшелерінің қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталған жоқ.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кезінде еңбек
жағдайлары және ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуал бойынша,
сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша жасырын
сауалнама пайдаланылды.
Ұлттық Банк 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 сақтау қажеттілігін еске сала
отырып, тұрақты түрде таратылып отырды.
2021 жылы Ұлттық Банк қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы
заңнаманың талаптарын бұзу жағдайлары анықталған жоқ
3.3 Ұлттық Банктің зерттеулері
Зерттеулер орталық банктің қызметінде маңызды рөл атқарады және
шешім қабылдау процесін анықтайтын талдамалық аппараттың маңызды бөлігін
құрайды.
2021 жылы Ұлттық Банк 2021-2022 жылдарға арналған зерттеу
бағдарламасын жариялады, оның шеңберінде Ұлттық Банктің ақша-кредит,
фискалдық
және
макропруденциялық
саясатын
қоса
алғанда,
макроэкономикалық саясат саласындағы зерттеу жұмыстарының орта мерзімді
бағыттары айқындалды. Барлық мүдделі тараптарға Ұлттық Банк қабылдайтын
шешімдердің негізділігі мен сенімділігін жақсартуға мүмкіндік беретін барынша
қажетті зерттеу міндеттерін ұсыну Бағдарламаның мақсаты болып табылады.
Көрсетілген зерттеу бағыттары бойынша Ұлттық Банк қызметкерлері
Ұлттық Банктің ресми сайтындағы «Зерттеулер» бөлімінде жарияланған жұмыс
мақалаларын, сондай-ақ Ұлттық Банктің «Экономикалық шолу» мерзімді
басылымында бірқатар мақалалар дайындады.
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2021 жылы фискалдық саясат пен ақша-кредит саясатының өзара
байланысы Ұлттық Банк зерттеулерінің маңызды бағыты болды. «Қазақстандағы
баға тұрақтылығындағы (тұрақсыздығындағы) фискалдық саясаттың рөлі:
эмпирикалық бағалау және макроэкономикалық теңгерім тетігі» зерттеуінде
бюджет-салық саясатының сипатына, оның ақша-кредит саясатымен өзара
байланысына ретроспективті талдау, сондай-ақ фискалдық параметрлердің
инфляциялық процестерге әсерін эмпирикалық бағалау жүргізілді.
«Инвестициялар, кредиттер мен ақша массасының призмасы арқылы
қаржының экономикалық дамуға әсерін бағалау» атты зерттеу нәтижелері ұзақ
мерзімді экономикалық өсуді төмендетудің негізгі себебі экономиканы
қаржыландыру көлемінің азаюында емес, көбінесе өндіріс факторлары
тиімділігінің төмендеуінде екенін көрсетті.
«Қазақстандағы пайыздық арнаның тиімділігін талдау» тақырыбы
бойынша зерттеуде векторлық авторегрессия (VAR) моделі негізінде
2016 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезеңдегі Ұлттық Банктің базалық
мөлшерлемесі, тұтынушылық кредиттеу мөлшерлемесі және Қазақстандағы
инфляция деңгейі арасындағы өзара байланыстарға талдау жүргізілді.
Нәтижелер Қазақстандағы пайыздық арнаның инфляция деңгейіне бұрынғыдай
тікелей әсер етпейтінін, сонымен бірге тұтынушылық кредиттерінің
мөлшерлемесіне әсер ететінін, ал оның өз кезегінде инфляция деңгейіне ықпал
ететінін көрсетті.
Бұдан басқа, 2021 жылы сценарийлік болжамдар үшін модельдік
аппаратты жетілдіру бойынша жұмыс жалғастырылды. «Қазақстан үшін үлкен
байес авторегрессиялық моделін құру» зерттеуінде қарапайым балама
модельдермен (жай модель және VAR-модель) салыстырғанда 1 жылға дейінгі
әртүрлі кеңістіктер үшін Қазақстандағы экономикалық белсенділікті,
инфляцияны, айырбастау бағамын және TONIA мөлшерлемесін болжауда
байестік векторлық авторегрессиялық модельдердің (BVAR) тиімділігін бағалау
нәтижелері келтірілген.
Банк секторының жай-күйін және қаржылық тұрақтылықты бағалауда
Кредиттік тіркелімде болатын қарыздар деңгейіндегі шағын деректерді зерттеу
маңызды рөл атқарады. «Қарыз деңгейіндегі деректер бойынша несие
портфелінің сапасын бағалау» зерттеуінде Кредиттік тіркелімді пайдалана
отырып, жанама көрсеткіштер негізінде қайта қаржыландырылған «мәңгі
жасыл» қарыздар мен жасырын дефолттарды анықтауға мүмкіндік беретін несие
портфелін бағалау әдістемесі ұсынылған. Бұл әдістеме Қазақстанда 2019 жылғы
шілдеден бастап Кредиттік тіркелімге енгізілген қарыз және қарыз алушы
жөніндегі кеңейтілген жаңа деректерді пайдалана отырып дамытуға болатын
қарыз негізіндегі талдауды қолданудың алғашқы әрекеті болып табылады.
Бұдан басқа, 2021 жылы Кредиттік тізілім деректерінің негізінде
тұтынушылық кредиттерге талдау жүргізілді, олардың нәтижелері
«Тұтынушылық портфельдің кредиттік тәуекелін талдауға арналған машиналық
оқыту алгоритмдері» зерттеуінде ұсынылды. Зерттеу аясында машиналық оқыту
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алгоритмдерінің көмегімен жеке тұлғалардың кредит төлеу қабілеттілігіне
бағалау жүргізілді. Бұл зерттеу банктер берген тұтынушылық кредиттердің
сапасын зерттеуге және әлеуетті жүйелік тәуекелдерді болжауға мүмкіндік
береді.
2021 жылы Ұлттық Банктің бірқатар зерттеулері Қазақстанның
мемлекеттік бағалы қағаздар нарығына арналды. «МБҚ нарығының өтімділігі:
проблемалар және шешімдердің перспективалары» зерттеуінде Қазақстандағы
МБҚ нарығының төмен өтімділігі және ауқымы негізінде орын алған
факторларға талдау жүргізілді, сондай-ақ нарықтың даму әлеуеті, оның
құрылымы мен жұмысын жақсарту нұсқалары қаралды. «МБҚ нарығының
өтімділігіндегі маркет-мейкерлер мен бастапқы дилерлердің рөлі» зерттеуі
мемлекеттік борыш нарығының өтімділігі мәселелеріне арналған. Мақалада
мемлекеттік облигациялар нарығының өтімділігін арттыру кезінде маркетмейкерлерді пайдалану және бастапқы дилерлер институтын қолдану рөлі
сипатталады, халықаралық тәжірибеде бастапқы дилерлер жүйесін құрудың
негізгі қағидаттары мен модельдері келтіріледі.
Ұлттық Банк сыртқы экономикалық қызметті талдауға арналған
зерттеулер топтамасын жалғастырды. Атап айтқанда, «Экономика секторлары
бойынша қаржылық шоттағы ағындарды талдау» зерттеуінде халықаралық
капитал ағындары мен Қазақстандағы капитал ағындарының талдауы ұсынылды,
қаржылық шотты болжаудың әлемдік тәжірибесі қаралды, сондай-ақ Ұлттық
Банкте қаржылық шотты болжау жүйесі ашылды. «Қазақстанға әкелінетін
тауарлар импортының динамикасына тұтынушылық кредиттеудің әсері»
бабында тұтынушылық кредиттеудің тауарлар импорты арнасы арқылы
ағымдағы шоттың динамикасына әсері қаралды. Зерттеу нәтижелері
тұтынушылық кредиттеудің өсуі әрдайым экономика үшін тәуекелдердің
артуына әкеле бермейтінін көрсетті. Бірақ, ішкі өндірістің артта қалу
жағдайында Қазақстанда тұтынушылық кредиттеудің өсуі проинфляциялық
қысымның негізі болып табылады.
Сондай-ақ 2021 жылы «Қазақстандағы корпоративтік банкроттық:
проблемалар мен шешімдер» зерттеуі жүргізілді, оның нәтижелері
корпоративтік банкроттықтың тиімсіз болып қалатынын, кредиторлар үшін
қайтарымдылығы өте төмен екенімен және қамтамасыз етілген кредиторлардың
мүдделілігі төмен болатынымен сипатталатынын көрсетті.
Макроэкономикалық шарттарды, МБҚ нарығын, жылжымайтын мүлік
нарығын талдауды қоса алғанда, жүйелік тәуекелдерді талдау және қаржылық
тұрақтылық саласындағы зерттеулер, сондай-ақ COVID-19 пандемиясының
әсерін ескере отырып, қаржылық тұрақтылықтың кредиттік және өзге де
тәуекелдерін бағалау нәтижелері 2021 жылы «2020 Қазақстанның қаржылық
тұрақтылығы туралы есебінде» жарияланды.
Қаржы нарығына қатысушылар мен халыққа ақша, валюта, депозит,
кредит нарықтарындағы және бағалы қағаздар нарығындағы ахуал туралы
талдамалық ақпаратты ұсыну үшін Ұлттық Банк 2021 жылы «Қаржы нарығын
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шолу» тоқсан сайынғы есебін жариялауды жалғастырды. Сондай-ақ, 2021 жылы
қаржы нарығындағы жағдай туралы деректерді ұсыну аясында 12 баспасөз
релизі жарияланды.
2021 жылы Ұлттық Банк экономиканың нақты секторындағы іскерлік
ахуалды мониторингтеу шеңберінде бизнес конъюнктурасындағы негізгі
үрдістерді анықтау үшін мерзімді негізде кәсіпорындарға сауалнама жүргізді.
COVID-19 пандемиясының және кәсіпорындардың қызметіне қойылған шектеу
шараларының әсерін бағалау және қалпына келтіру кезеңін бағалау мақсатында
бір реттік сауалнама жүргізілді, оның нәтижелері «Конъюнктуралық шолу» және
«Салалық конъюнктуралық шолу» есептерінде, сондай-ақ Ұлттық Банктің
интернет-ресурста тоқсан сайын жарияланатын «Ақша-кредит саясаты туралы
баяндама» басылымында көрсетілді. Іскерлік белсенділік индексі бойынша ай
сайынғы шолу Бизнес-цикл «сағаты» жаңа құралымен толықтырылды, ол белгілі
бір уақытта экономика орналасқан циклдің фазасын анықтауға мүмкіндік береді.
Нарықпен қарым-қатынасты жақсарту мақсатында Ұлттық Банк Қазақстан
Республикасының өңірлеріндегі инфляциялық үрдістерге тұрақты талдау
жүргізуді бастады, онда жылдық инфляция динамикасына салыстырмалы талдау
жасалып, айлық инфляцияның мәні өңірдің тарихи нормасымен салыстырылды.
Аталған жұмыстың нәтижелері 2021 жылғы сәуірден бастап Ұлттық Банктің
интернет-ресурсында
«Өңірлердегі инфляциялық үрдістер» есебінде
жарияланды.
Базалық мөлшерлеме бойынша шешімдердің айқындылығын қамтамасыз
ету және коммуникацияның тиімділігін арттыру үшін 8 баспасөз релизі,
сондай-ақ талдамалық және зерттеу материалдары жарияланды. Инфляциялық
процестерге әсер ететін негізгі макроэкономикалық факторларды талдау
нәтижелері, сондай-ақ базалық мөлшерлеме деңгейі бойынша шешімдер
қабылдау кезінде пайдаланылған макроэкономикалық параметрлердің
болжамдары «Ақша-кредит саясаты туралы баяндама» атты тоқсан сайынғы
басылымында жарияланды. Бұдан басқа, тақырыптарды қамтуды кеңейту және
талданып отырған мәселелерді тереңдете қарау шеңберінде осы басылымға
ипотека мен жылжымайтын мүлік нарығын талдауды, нақты секторды талдауды,
ағымдағы макроэкономикалық жағдайларды бағалау шеңберінде төлем
балансын талдауды және басқаларды қоса алғанда, макроэкономикалық
мәселелердің кең ауқымын талдау енгізілді.
2021 жылы сыртқы сектор саласында Ұлттық Банктің «Қазақстан
Республикасының төлем балансы және сыртқы борышы» тоқсан сайынғы
4 ресми басылымы дайындалып жарияланды.
Ұлттық Банк болжамның орта мерзімді техникаларын, оның ішінде
халықаралық ұйымдардың техникалық көмегі шеңберінде жетілдіруді
жалғастырды. Атап айтқанда, ХВҚ миссиясының сарапшыларымен бірге Ұлттық
Банкте талдау және болжау жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша
болжамдарды жақсартуға мүмкіндік беретін модель параметрлерінің сандық
мәндері жеке-жеке түзетілді.
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Төлем балансының ағымдағы шотының болжамын жетілдіру шеңберінде
тауарлар импортын, қызмет балансын болжау техникасы қайта қаралды,
сондай-ақ тауарлар экспортының техникасы мен кірістер балансы пысықталды.
Мысалы, экспорттың мұнайға жатпайтын бөлігінің жекелеген құрамдас
бөліктеріне сценарийлік және маусымдылық сипат беру бөлігінде тауарлар
экспортын болжау техникасы жетілдірілді. Импорт топтары бойынша көп
факторлы желілік регрессиялық модельдер жүйесі әзірленді. Төлем балансы
әдіснамасы – бақал сауда және жалдау ақысы бойынша түзетулерді болжау
тәсілдері әзірленді. Қызмет балансының баптарын болжау үшін желілік
регрессиялық және авторегрессиялық модельдер пысықталды. Тікелей,
портфельдік және басқа да инвестициялар бойынша пайыздарды болжаудың,
еңбекақы төлеудің жаңа тәсілдері енгізілді.
Төлем балансының қаржылық шотының болжамын жетілдіру мақсатында
жаңа болжау жүйесі әзірленіп, мынадай экономика секторларына: мемлекеттік
басқару секторына, жеке мұнай секторына (3 ірі мұнай-газ жобасы) және жеке
мұнайға жатпайтын секторға бөлінді.
Бұдан басқа, Ұлттық Банктің Цифрландыру офисі Қазақстанның
1995 – 2021 жылдар аралығындағы сыртқы саудасы бойынша ай сайынғы
деректердің барынша қолжетімді базасы қамтылған, сондай-ақ тауарларды
толық тәптіштей отырып, деректерді құрылымдауға мүмкіндік беретін
Қазақстанның сыртқы саудасының дерекқоры бойынша әзірленген талдамалық
құралды қолдануды мақұлдады.
Талдау және болжам жасау жүйесін одан әрі дамыту шеңберінде Ұлттық
Банк «Төлем және қаржылық технологияларды дамыту орталығы» АҚ-мен
бірлесіп, NBK Price Tracker тұтыну бағаларын мониторингтеу және талдау
жөніндегі ақпараттық жүйені жетілдіру бойынша жұмыс жасады, оның ішінде
деректерді кеңейтілген түрде болжауға арналған веб-қосымша әзірледі, өңірлік
және өнімдік қамтуды кеңейтті, тауарлар пулын жіктеу үшін машиналық оқыту
модельдерін әзірлеу бойынша жұмыс жүргізді, сондай-ақ азық-түлік тауарлары
және азық-түлікке жатпайтын тауарлар бойынша индекстер әзірледі.
Ұлттық Банк қызметкерлерінің зерттеу әлеуеті олардың халықаралық
қаржы ұйымдары, басқа мемлекеттердің орталық банктері ұйымдастырған
онлайн-конференциялар мен вебинарларға қатысуы арқылы артты. Оның ішінде,
Ұлттық Банк өкілдері ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің қаржылық интеграциясы
жөніндегі сараптамалық кеңестің отырысына спикер ретінде қатысты, отырыс
шеңберінде
тыңдаушыларға
Қазақстан
экономикасына
қатысты
макроэкономикалық күтпеген өзгерістердің трансмиссиясы бойынша таныстыру
жасап, «Заманауи сын-қатерлер мен экономиканы қайта құру» халықаралық
ғылыми-практикалық онлайн-конференциясында (М.В. Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университетінің филиалы) «Кредиттік тәуекел және
макроэкономикалық саясат шеңберінде қаржылық делдалдықтың қосылған
құны» тақырыбында сөз сөйледі.
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Ұлттық Банк «Ұлттық Банкте ақша-кредит саясатын іске асыру.
Ақша-кредит саясатының құралдары» тақырыбында вебинар өткізді, оған
Беларусь, Армения, Тәжікстан және Өзбекстан орталық банктерінің өкілдері
қатысты.
Академиялық, ғылыми және зерттеу қызметінің субъектілері тарапынан
сапалы зерттеулер жүргізуге жәрдемдесу үшін Ұлттық Банк қызметінің басым
бағыттары бойынша зерттеулер жүргізу үшін гранттар беру тетігі енгізілді.
Академиялық институттардың өкілдері қатарынан тәуелсіз рецензенттерді тарту
және құрамына Ұлттық Банктің қызметкерлері мен сыртқы мүшелері кіретін
Гранттар беру жөніндегі комиссияның алқалы шешім қабылдауы арқылы
гранттар беру процесінің әділдігі мен айқындылығы қамтамасыз етілді.
2021 жылы Ұлттық Банктің зерттеу гранттарын беруге арналған алғашқы
конкурс өткізілді, оның шеңберінде зерттеулер жүргізу үшін 8 грант беру туралы
шешім қабылданды.
2021 жылы талдау және зерттеу жұмыстарының нәтижелері Ұлттық Банк
басшылығының бұқаралық ақпарат құралдарындағы сұхбатында кеңінен жария
етілді және жұртшылықпен тиімді қарым-қатынас орнату аясында ресми
интернет-ресурсында тұрақты түрде орналастырылып тұрды.
3.4 Коммуникациялық саясат
2021 жылы Ұлттық Банктің коммуникациялық саясатының басты бағыты
қабылданған шешімдерді, қаржы нарығындағы оқиғалар мен трендтерді шұғыл
әрі сапалы түсіндіру болды.
Ай сайын Ұлттық Банк Төрағасы орынбасарларының ақша-кредит
саясатының негізгі бағыттары, валюта нарығындағы ахуал, теңге бағамына әсер
ететін факторлар, Ұлттық қор активтерін инвестициялық басқару нәтижелері,
төлем балансы, елдің халықаралық резервтерінің ағымдағы көлемі туралы
егжей-тегжейлі сұхбаттары жарияланып отырды.
Ұлттық Банктің базалық мөлшерлеме туралы әрбір шешімімен қатар
инфляция динамикасы мен факторлары, қазақстандықтардың инфляциялық күту
деңгейі, кредиттеу, теңгедегі активтердің тартымдылығы туралы жан-жақты
түсіндірме беріліп отырды.
Ұлттық Банк fintech саласындағы инновациялар бойынша, әсіресе
Қазақстанда Орталық банктің цифрлық валютасын немесе цифрлық теңгені
қолданысқа енгізу туралы қоғамдық пікірсайысты белсене қолдады, сондай-ақ
Ұлттық төлем жүйесін әзірлеу жөніндегі жұмысты түсіндірді.
Бұдан басқа, қоғамдағы неғұрлым өзекті мәселелер бойынша, оның ішінде
теңге бағамының қысқа мерзімді ауытқулары жөнінде немесе Ұлттық Банктің
экономиканы қолдау бағдарламаларынан кезең-кезеңімен шығу мәселелері
бойынша, атап айтқанда, отандық автокөліктерді сатып алушыларға жеңілдікпен
кредит беру бағдарламасын қаржыландыруды аяқтау бойынша шұғыл
түсіндірулер дайындалды.

84
Коммуникациялық саясатты нығайту және Ұлттық Банктің саясатын
дұрыс түсінуді қалыптастыру мақсатында жетекші сарапшылардың ақша-кредит
саясаты мәселелері бойынша: Қазақстандағы инфляцияның табиғаты, тарифтер,
Қазақстандағы және сауда әріптестестері елдеріндегі инфляциялық процестер,
импорт және экспорт динамикасы туралы, сондай-ақ монетарлық реттеу
саласындағы халықаралық кейстер туралы түсіндірмелерін жариялауға барынша
күш салды.
2021 жылы Ұлттық Банк бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара нәтижелі
қарым-қатынасын жалғастырды, Қазақстанның және шетелдік бұқаралық
ақпарат құралдарынан 200-ге жуық сұрату алынды.
Ұлттық Банктің интернеттегі ресми ресурстары сұранысқа ие болып
қалуда, Ұлттық Банктің сайтына кіру өсу динамикасын көрсетті.
Пайдаланушылар арасында жиі қаралатын бөлімдер: «Статистика», «Ақшакредит саясаты», «Баспасөз орталығы және зерттеулер». Бір жыл ішінде Ұлттық
Банктің сайты қазақстандық интернет-статистика рейтингінің үздік 50 сайтының
құрамына кірді.
Бір жыл ішінде Ұлттық Банктің әлеуметтік желілердегі ресми
парақшаларының жалпы қамтуы 85 мың пайдаланушыны құрады, бұл ретте
айлық аудитория жыл басымен салыстырғанда 2 еседен астам өсті. Ұлттық Банк
сарапшыларының қатысуымен әлеуметтік желілердегі бейне-контенттің –бейнетүсіндірмелер мен бейнероликтердің үлесі жоғары болып қалды.
Қазақстан қаржыгерлерінің дәстүрлі конгресін өткізу 2021 жылғы
маңызды оқиғалардың бірі болды. Іс-шара онлайн-конференция форматында
өтті: Ұлттық Банк басшылығының, мемлекеттік органдар өкілдерінің және
Қазақстанның қаржы нарығы көшбасшыларының сөйлеген сөздері, сондай-ақ
тікелей пікірталастар мен түсіндірмелер барлығына бірдей «Atameken Business»
телеарнасында және Ұлттық Банктің youtube-арнасында тікелей эфирден
көрсетілді.
Жалпы алғанда, Ұлттық Банктің коммуникациялық белсенділігі
ақпараттық ашықтық және қабылданатын шешімдердің айқындылығы
мәртебесін қолдауға бағытталды.
3.5 Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
2021 жылы Ұлттық Банк 223 мемлекеттік қызметті (электрондық нысанда)
көрсетті.
Бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған
жоқ, Мемлекеттік қызметтер Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызметтерді көрсету мәселелерін регламенттейтін нормативтік құқықтық
актілерінің талаптарына сәйкес белгіленген мерзімдерде көрсетілді.
Ай сайынғы негізде мемлекеттік қызметтердің көрсетілу сапасына
мониторинг жүргізіледі. 2021 жылы уәкілетті органға Ұлттық Банктің

85
мемлекеттік қызметтердің көрсетілу деңгейін ішкі бақылау жөніндегі есебін
уақтылы және сапалы ұсыну қамтамасыз етілді.
«Мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы»
блогы бойынша мемлекеттік органдардың 2020 жылғы қызметін операциялық
бағалау нәтижелері бойынша комиссияның ұсынымдарын орындау шеңберінде
2021 жылғы қарашада «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» КЕАҚ Бірыңғай байланыс орталығының қызметкерлері үшін
оқыту семинары өткізілді.
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1.2.4-бөлімге 1-қосымша
1.2.4.1-кесте
Қазақстан Республикасының төлем балансы:
талдамалық көрініс
млн АҚШ доллары
2021
2020
Ағымдағы операциялар шоты
Сауда балансы
Экспорт
Импорт
Көрсетілетін қызметтер балансы
Экспорт
Импорт
Бастапқы кірістер балансы
Еңбекке ақы 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
Қаржы активтерін таза сатып алу
Міндеттемелерді таза қабылдау
Портфельдік инвестициялар
Қаржы активтерін таза сатып алу
ҚР Үкіметі және ҚР Ұлттық
Банкі
Банктер
Басқа секторлар
Міндеттемелерді таза қабылдау

2021
-5 736,5
20 673,8
60 336,5
39 662,7
-1 850,1
5 814,0
7 664,1
-24 221,9
-1 130,6
-23 226,4
2 026,9

I
-1 570,2
3 657,5
11 469,0
7 811,5
-321,3
1 220,2
1 541,5
-4 878,0
-207,2
-4 704,8
419,8

II
-1 184,9
5 481,8
15 552,4
10 070,6
-383,2
1 464,9
1 848,1
-6 153,5
-258,2
-5 928,7
639,4

III
-1 396,7
5 552,6
16 199,3
10 646,7
-534,2
1 549,7
2 084,0
-6 293,6
-296,7
-6 030,7
503,5

IV
-1 584,6
5 981,9
17 115,8
11 133,9
-611,3
1 579,2
2 190,5
-6 896,8
-368,4
-6 562,1
464,2

374,2

554,6

59,0

236,5

139,4

119,8

1180,6

1 188,2

285,0

313,7

302,3

287,2

368,5

284,0

75,8

89,3

61,8

57,2

969,7
16241,1

933,5
25 253,3

224,4
5 124,6

254,5
6 568,2

234,5
6 534,2

220,1
7 026,3

14072,6

22 815,1

4 596,2

5 944,1

5 913,0

6 361,7

898,1

1 100,9

221,7

266,9

316,7

295,6

1270,4
126,8
236,2

1 337,3
135,0
-338,3

306,7
34,1
-28,4

357,2
33,4
-130,0

304,4
33,8
-121,4

368,9
33,8
-58,4

231,8

119,6

16,4

30,6

65,1

-14 837,7
-5 831,0
1 363,3
7 194,3
-8 129,9
-6 724,8

-3 016,6
-1 703,3
2 677,0
4 380,3
-3 316,1
-894,1

-300,6
181,4
761,3
579,8
-2 456,0
-1 876,4

-2 521,4
-1 482,1
-134,9
1 347,1
-3 791,5
-2 304,2

-3 703,5
-1 245,4
670,9
1 916,2
-782,3
-521,3

3 508,9
842,7
1 379,8
537,1
3 713,7
3 807,9

-7 566,2

-5 826,6

-1 654,8

-2 782,0

-2 235,6

845,9

-746,6
1 588,0
1 405,1

1 305,3
3 627,1
2 422,0

136,1
-357,7
579,6

591,3
-113,5
1 487,3

345,8
1 368,5
260,9

232,2
2 729,8
94,1

-6571,1
10286,3
47305,5
37019,2
-3112,3
5049,8
8162,0
-15090,9
-899,9
-14317,8
1923,3

231,7
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2021
2020

2021
I

ҚР Үкіметі және ҚР Ұлттық
Банкі
Банктер
Басқа секторлар
Туынды қаржы құралдары (нетто)
Басқа инвестициялар
Капиталға қатысатын басқа
құралдар (нетто)
Орта және ұзақ мерзімді
борыштық құралдар
Қаржы активтерін таза
сатып алу
ҚР Үкіметі және ҚР Ұлттық
Банкі
Банктер
Басқа секторлар
Міндеттемелерді
таза
қабылдау
ҚР Үкіметі және ҚР Ұлттық
Банкі
Банктер
Басқа секторлар
Қысқа мерзімді борыштық
құралдар
Қаржы активтерін таза
сатып алу
Міндеттемелерді таза
қабылдау
Қателер және қалып қойғандар
Жалпы баланс
Қаржыландыру
ҚҰБ резервтік активтері
ХВҚ кредиттері
Айрықша қаржыландыру

II

III

IV

854,9
-309,4
859,6
71,2
-948,0

1 735,4
311,8
374,8
62,1
1 940,7

850,1
-244,5
-26,0
-21,9
1 995,8

1 008,9
517,2
-38,8
15,9
2 736,3

186,4
21,0
53,5
68,9
-1 744,8

-310,0
18,1
386,0
-0,9
-1 046,6

32,5

-7,6

-4,8

-3,9

2,5

-1,4

-2 039,4

-3 201,6

-1 299,8

-222,7

-2 364,8

685,6

-567,7

-209,1

-708,9

-82,7

114,4

468,1

-6,5
142,4
-703,6

-6,0
124,9
-328,0

-1,6
52,4
-759,7

-1,7
16,7
-97,6

-1,6
-14,5
130,4

-1,1
70,3
398,9

1 471,7

2 992,6

590,9

140,0

2 479,2

-217,5

356,7
137,7
977,4

2 198,4
-166,9
961,1

787,5
23,4
-220,1

-72,1
-66,6
278,8

1 495,7
-21,7
1 005,2

-12,7
-102,0
-102,8

1 059,0

5 150,0

3 300,4

2 962,9

617,5

-1 730,8

2 229,5

8 414,9

4 247,0

4 513,2

222,5

-567,8

1 170,6
-9 392,5
889,7
-889,7
-889,7
0,0
0,0

3 264,9
123,9
2 364,2
-2 364,2
-2 364,2
0,0
0,0

946,6
1 301,5
-151,6
151,6
151,6

1 550,4
-877,1
-475,8
475,8
475,8

-395,0
-1 879,9
-457,5
457,5
457,5

1 163,0
1 579,4
3 449,0
-3 449,0
-3 449,0

_________________________
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1.2.4-бөлімге 2-қосымша
1.2.4.2-кесте
Сыртқы борыштың стандартты көрінісі
(млн АҚШ 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
Арнаулы қарыз алу құқықтары
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер 2
Орталық банк
Краткосрочный
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Арнаулы
қарыз
алу
құқықтары
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер 2
Банктер
Қысқа мерзімді
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар

2020
жылғы
1
қаңтардағ
ы жағдай
бойынша
159 544,2
8 801,2
150 743,0

2021
жылғы
1
қаңтардағ
ы жағдай
бойынша
164 539,5
9 965,9
154 573,6

2021
жылғы
1 сәуірдегі
жағдай
бойынша
164 410,5
11 372,0
153 038,5

2021
жылғы
1
шілдедегі
жағдай
бойынша
166 985,0
12 713,2
154 271,8

2021
жылғы
1
қазандағы
жағдай
бойынша
166 558,8
12 110,9
154 447,9

2022
жылғы
1
қаңтардағ
ы жағдай
бойынша
165 056,8
12 655,4
152 401,4

12 417,6

13 885,4

14 471,9

15 682,6

15 937,2

15 864,0

14,9

25,0

29,8

32,8

29,5

29,0

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

14,9

25,0

29,8

32,8

29,5

29,0

0,0
12 402,7
0,0

0,0
13 860,4
0,0

0,0
14 442,1
0,0

0,0
15 649,8
0,0

0,0
15 907,7
0,0

0,0
15 835,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

7 202,7
6 657,8
0,0
0,0
1 329,4
828,0

7 108,7
7 333,4
0,0
0,0
1 836,0
1 342,8

8 361,4
7 288,5
0,0
0,0
1 714,7
1 218,0

8 739,0
7 168,6
0,0
0,0
3 051,3
989,9

8 748,7
7 086,3
0,0
0,0
2 535,8
494,6

3,9

2,6

4,9

73,0

4,3

7,9

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

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

1 333,2
0,0
4,7
0,0
493,2

1 140,3
0,0
4,7
0,0
496,7

980,8
0,0
4,8
0,0
2 061,5

483,3
0,0
3,4
0,0
2 041,1

480,4

500,4

492,2

495,7

2 060,5

2 040,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
1,0
4 818,1
1 097,7

0,0
0,0
0,0
1,0
4 837,4
1 312,4

0,0
0,0
0,0
1,0
4 978,8
1 562,7

0,0
0,0
0,0
1,0
5 975,1
2 204,7

0,0
0,0
0,0
1,0
5 735,1
1 975,0

0,0
0,0
0,0
1,0
5 493,8
1 837,7

863,6

1 149,4

1 203,4

1 731,7

1 509,5

1 612,3

0,0
95,5

0,0
23,9

0,0
80,5

0,0
194,1

0,0
210,7

0,0
9,3
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Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер 2
Басқа секторлар3
Қысқа мерзімді
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер
Ұзақ мерзімді
Қолма-қол
валюта
және
депозиттер
Борыштық бағалы қағаздар1
Кредиттер мен қарыздар
Сауда кредиттері және аванстар
Басқа міндеттемелер 2
Басқа қаржы ұйымдары
Ұзақ мерзімді
Қысқа мерзімді
Қаржылық емес ұйымдар, үй
шаруашылықтары және үй
шаруашылығына
қызмет
көрсететін
коммерциялық
емес ұйымдар
Ұзақ мерзімді
Қысқа 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

0,0
138,6
3 720,5

0,0
139,1
3 525,0

0,0
278,9
3 416,0

0,0
278,9
3 770,4

0,0
254,9
3 760,0

0,0
216,2
3 656,1

237,4

244,0

430,6

350,9

255,3

226,2

1 875,9
1 607,2
0,0
0,0
41 040,5
7 278,9

1 568,2
1 712,8
0,0
0,0
41 944,8
7 800,5

1 434,3
1 551,2
0,0
0,0
41 975,2
8 436,8

1 859,7
1 559,8
0,0
0,0
43 271,6
9 257,6

1 885,0
1 619,8
0,0
0,0
43 865,6
9 116,4

1 888,8
1 541,2
0,0
0,0
45 090,2
10 294,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
522,5
6 696,4
59,9
33 761,7

0,0
460,1
7 277,7
62,7
34 144,3

0,0
756,1
7 480,6
200,1
33 538,5

0,0
775,2
8 177,2
305,2
34 014,0

0,0
870,2
8 064,6
181,6
34 749,2

0,0
927,3
8 216,4
1 150,4
34 796,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 491,1
22 309,9
1 749,2
211,5
1 443,9
80,2
1 363,7

10 540,2
21 651,6
1 689,9
262,7
1 288,7
37,1
1 251,5

10 391,7
21 324,7
1 547,8
274,3
1 346,6
97,2
1 249,5

10 626,3
21 525,5
1 521,0
341,1
1 379,0
116,6
1 262,3

10 467,4
21 560,5
1 952,6
768,7
1 346,2
114,6
1 231,6

10 773,5
21 397,5
1 894,9
730,1
2 455,9
1 095,1
1 360,8

39 596,7

40 656,1

40 628,6

41 892,6

42 519,5

42 634,2

7 198,7
32 398,0

7 763,3
32 892,8

8 339,6
32 289,0

9 141,0
32 751,6

9 001,9
33 517,6

9 199,0
33 435,3

100 376,8

102 542,5

101 148,6

100 340,9

97 969,6

96 073,0

82 230,5

82 483,3

82 106,8

81 697,8

80 810,3

79 217,0

6 961,7

9 997,4

9 870,6

9 994,3

9 216,7

9 260,9

11 184,6

10 061,8

9 171,2

8 648,9

7 942,5

7 595,2

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

_________________________
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1.2.4-бөлімге 3-қосымша
1.2.4.3-кесте
Қазақстан Республикасының сыртқы борышының абсолютті
және салыстырмалы параметрлері
Көрсеткіштің атауы

2021
2021
2021
жылғы
жылғы
жылғы
I-тоқсан
II-тоқсан III-тоқсан
Абсолютті параметрлер (млн АҚШ доллары)
(кезең
164 539,5
164 410,5
166 985,0
166 558,8

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

2020 жыл

2021
жылғы
IV-тоқсан

2021 жыл

165 056,8

165 056,8

102 542,5

101 148,6

100 340,9

97 969,6

96 073,0

96 073,0

61 997,0

63 261,9

66 644,0

68 589,3

68 983,7

68 983,7

33 930,2

6 799,5

8 537,8

7 732,3

8 856,4

31 926,0

14 519,9

2 593,9

3 315,4

1 952,3

3 866,5

11 728,1

Салыстырмалы параметрлер
1. Сыртқы борыштың ЖІӨ-ге
қатынасы
(%,
фирмааралық
берешекті қосқанда)
2. Сыртқы борыштың ЖІӨ-ге
қатынасы
(%,
фирмааралық
берешекті қоспағанда)
3. Сыртқы борыштың 12 ай
ішіндегі
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
экспортына
қатынасы
(%,
фирмааралық
берешекті
қосқанда)
4. Сыртқы борыштың 12 ай
ішіндегі
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
экспортына
қатынасы
(%,
фирмааралық
берешекті
қоспағанда)
5. Ұзақ мерзімді сыртқы борышты
өтеу және оған қызмет көрсету
бойынша төлемдердің кезең
ішіндегі
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
экспортына
қатынасы
(%,
фирмааралық
берешекті
қосқанда)
6. Ұзақ мерзімді сыртқы борышты
өтеу және оған қызмет көрсету
бойынша төлемдердің кезең
ішіндегі
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
экспортына
қатынасы
(%,

96,2

96,8

94,8

90,9

86,3

86,3

36,2

37,2

37,8

37,4

36,1

36,1

314,3

335,1

313,9

276,5

249,5

249,5

118,4

128,9

125,3

113,9

104,3

104,3

64,8

53,6

50,2

43,6

47,4

48,3

27,7

20,4

19,5

11,0

20,7

17,7
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фирмааралық
қоспағанда)

берешекті

7. Сыйақы төлемдерінің кезең
ішіндегі
тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің
экспортына қатынасы (%)
8. Ұлттық Банктің резервтік
активтерінің қысқа мерзімді
сыртқы борышқа қатынасы (%)

11,6

10,7

8,5

7,6

7,3

8,4

357,6

294,6

275,7

293,3

271,6

271,6

Анықтама үшін:
ЖІӨ (млрд теңге), кезең iшiнде
12 ай ішіндегі ЖІӨ (млрд АҚШ
долл.) 3
Кезең ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспорты
12 ай ішіндегі тауарлар мен
қызметтердің экспорты
2

70 714,1

15 938,7

16 326,8

20 763,9

28 239,9

81 269,2

171,1

169,9

176,2

183,3

191,2

191,2

52 355,3

12 689,2

17 017,3

17 749,0

18 695,0

66 150,6

52 355,3

49 060,4

53 202,6

60 234,1

66 150,6

66 150,6

Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының деректері.
2022 жылғы 15 ақпанда жарияланған Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика
бюросының 2021 жылғы алдын ала деректері.
3
күнтізбелік жыл ішіндегі АҚШ долларындағы ЖІӨ  Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің
деректері. Тоқсандағы салыстырмалы параметрлерді есептеу үшін 12 ай ішіндегі АҚШ долларындағы ЖІӨ тоқсан ішіндегі тиісті орташа
айырбастау бағамы бойынша есептелген АҚШ долларындағы ЖІӨ-нің тоқсандық мәндерінің сомасы ретінде айқындалады.
1
2

_________________________
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Пайдаланылған қысқартулар тізімі
АҚ
АҚШ доллары
банк
Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры
ЕАЭО
ЕО
ЖІӨ
МБҚ
млн
млрд
ОПЕК+

СДР
ТМД
трлн
Ұлттық Банк
Ұлттық қор
ФАО
ФАТФ
ХВҚ
API
QR-код

– акционерлік қоғам
– Америка Құрама Штаттарының доллары
– екінші деңгейдегі банк
– «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ
– Еуразиялық экономикалық одақ
– Еуропалық одақ
– Жалпы ішкі өнім
– мемлекеттік бағалы қағаздар
– миллион
– миллиард
– ОПЕК-ке кірмейтін, бірақ мұнай өндіру мен
экспорттаудың кейбір мәселелерінде осы ұйыммен
және өзара ынтымақтасатын мемлекеттер
қауымдастығы
– ағылш. Special Drawing Rights (SDR), арнаулы
қарыз алу құқықтары
– Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
– триллион
– Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
– Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры
– Біріккен Ұлттар Ұйымының Азық-түлік және ауыл
шаруашылығы ұйымы
– ағыл. Financial Action Task Force, ақшаны
жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын
әзірлеу тобы
– Халықаралық валюта қоры
– қосымшаның бағдарламалық интерфейсі
– Quick Response — бұл ақпаратты камера арқылы
тез тануға мүмкіндік беретін екі өлшемді штрих-код
(бар-код)

