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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕПОЗИТТІК НАРЫҚТЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Теориялық тұрғыдан алып қарағанда де- 
позиттер қолжетімділігі мен құны жағы-
нан банктер үшін ең жақсы қаржылан-
дыру көзі екені мəлім. 1990-2000 жылда- 
ры қаржы нарықтарында болған елеулі 
өзгерістерге байланысты банк қаржыла- 
ндыруындағы депозиттердің үлесі шама- 
лы төмендеді. Алайда, 2008 жылғы жа- 
һандық дағдарыстан кейін қаржыланды-
рудың бұл түрі бүкіл дүниежүзінде банк 
міндеттемелері құрылымында қайтадан 
өз орнына ие болды. Қазақстанның банк 
секторы дəл осындай жағдайға тап бол- 
ды. Мысалы, 2005-2007 жылдар аралығ- 
ында депозиттердің банк міндеттемелері 
құрылымындағы үлесі орта есеппен 61% 
-ды құраған болса, 2013-2015 жылдары 
аралығында бұл арақатынас 73,6%-ды қ- 
ұрады. Бұл деректер депозиттердің соң- 
ғы жылдары көп маңызға ие болып, банк 
секторының негізгі қаржыландыру көзі 
болып табылатынын көрсетеді. Алайда, 
бір ғана қаржыландыру көзіне жоғары 
тəуелділік банктердің өтімділік тəуекел-
дерін арттыруы мүмкін. Іс жүзінде 2014-
2015 жылдары орын алған бұл тəуекел-
дер банк жүйесінің өтімділік тапшылы-
ғынан зардап шегуіне əкеліп соқты. 
2014 жылдың екінші жартысында мұнай 
бағасы төмендей бастады, жыл ортасы- 
нда мұнай бағасы барреліне 110 доллар 
болса, 2015 жылдың басында бір баррел- 
іне 50 долларға дейін төмендеді. Бұл фа- 
ктор елдің ағымдағы операциялар шо-
тының балансына ықпал етумен қатар, 
ұлттық валютаға да теріс əсер етті. Ал- 
айда, сол кезеңде Қазақстан Республика- 
сының Ұлттық Банкі (ҚРҰБ) тиянақтал-
ған айырбас бағамы режимін ұстанып, 
ұлттық валютаның құнсыздануына жол 
бермеді. Мұнай бағасының төмендеуіне 
қарамастан, ҚРҰБ айырбас бағамының 
тұрақтылығын сақтап, осы ақша-несие 
саясатын жүзеге асыруды жалғастыруды 
көздеді. Осылайша ҚРҰБ халықтың 
ұлттық валютадағы салымдарын (депо-
зиттер, бағалы қағаздар жəне қолма-қол 
ақша) шетел валютасындағы салымдарға 
ауыстыру арқылы валюта девальвация-
сынан пайда табу үшін алыпсатарлық 
көңіл-күйді болдырмауға тырысты. 
ҚРҰБ бұлжымастығына қарамастан, жұ- 
ртшылықтың алыпсатарлық көңіл-күйі 
артып, халықтың жинақтары шетел ва- 
лютасындағы салымдарға ауыстырыл-
ды. 
2014 жылдың басында шетел валютасы- 
ндағы депозиттердің жалпы банк секто-

рының депозиттеріндегі үлесі 37,4%-ды 
(10,09 триллион теңгеден 3,77 триллион 
теңге) құраса, 2015 жылдың соңында ос- 
ы депозиттердің жалпы банк секторын-
дағы үлесі 68,99%-ға  жетті, (16,48 трил- 
лион теңгеден 10,45 триллион теңге). 
Бұл деректер депозиттердің жоғары дол- 
ларлануын көрсетеді. Бұл долларлану-
дың себебі тек төмен мұнай бағасы ғана 
емес, сондай-ақ ҚРҰБ-ның жеке салым-
дар бойынша пайыздық мөлшерлемелер 
шегін арттырғысы келмеуі еді. Расында 
да 2015 жылдың соңында жалпы банк 
секторының депозиттерінде жеке салы- 
мдардың үлесі 42,6% болды. 
ҚРҰБ өзінің еншілес компаниясы болып 
табылатын Қазақстанның депозиттерге 
кепілдік беру қоры (ҚДКҚ) арқылы жеке 
салымдар бойынша пайыздық мөлшер-
лемелерді бақылайды. ҚДКҚ 10 милли- 
он теңгеден аспайтын барлық жеке деп-
озиттерге кепілдік береді. Алайда, бұл 
қордың мүшесі болу үшін банктер бел-
гілі бір талаптарды жүзеге асыру қажет 
жəне олардың бірі – қор ұсынған мөлше- 
рлемеден жоғары пайыздық мөлшерле-
месі бар депозиттерді қабылдамау. 2015 
жылы жəне ішінара 2014 жылы ҚДКҚ 
10,5%-ды құраған ұсынылған мөлшер-
лемесін (жылдық тиімді сыйақы мөлше- 
рлемесі) ұлғайтқан жоқ. Алайда, сол кез- 
еңде басқа да инвестициялық құралдар 
(РЕПО, жеткізусіз валюталық форвард, 
валюталық своптар) пайыздық мөлшер-
лемелерін айтарлықтай өсірді. Мысалы, 
1 апталық Теңге/АҚШ доллары NDF 
(жеткізусіз валюталық форвард) мөл-
шерлемесі 2014 жылдың екінші жарты-
сында жəне 2015 жылы 30%-ды құрады. 
Бұл халықтың теңге девальвациясы 30% 
-дан жоғары болады деп күткендігін біл- 
діреді. NDF бағамы азаматтардың жина- 
қтарын 10,5% сыйақы мөлшерлемесі бар 
ұлттық валютадағы депозитте сақтаудың 
орнына шетел валютасына неліктен ау- 
ыстыруды жөн көргендерін түсіндіреді. 
Өйткені, тіпті пайыздар қайтарылмаған 
жағдайда да шетел валютасындағы сал- 
ымдар теңге девальвациясына байланы- 
сты пайда табады. Сондықтан, жеке тұ- 
лғалардың көбісі ұлттық валютадағы де- 
позиттерін шетел валютасындағы депо-
зиттерге ауыстырды. Мысалы, 2015 жы- 
лдың аяғында жеке тұлғалар депозитте-
рінің 78,9%-ы (2014 жылдың басында 
44,0%) шетел валютасында болса, банк- 
тік емес секторлардағы заңды тұлғалар-

дың шетел валютасындағы депозиттері-
нің банк секторының жиынтық депозит-
теріндегі үлесі 60,7% (2014 жылдың ба- 
сында 33,2%) болды. 
Жоғарыда көрсетілгендей, банктік емес 
заңды тұлғалардың шетел валютасында-
ғы депозиттерінің банк секторының жи- 
ынтық депозиттеріндегі үлесі жеке тұл- 
ғалардың шетел валютасындағы депози- 
ттерінің үлесінен төмен болды. Мұның 
себебі – банктердің банктік емес заңды 
тұлғалардың депозиттері бойынша пай- 
ыздық мөлшерлемелерді өзгерту мүмкі- 
ндігіне ие болуы. Мысалы, 2014 жыл қа- 
ңтар мен 2015 жыл желтоқсан аралығ- 
ында банктік емес секторлардағы заңды 
тұлғалардың теңгелік депозиттері бойы- 
нша орташа пайыздық мөлшерлеме 4,8% 
-дан 19,9%-ға өссе, сол мерзiмде жеке 
тұлғалардың теңгелік депозиттері бойы- 
нша пайыздық мөлшерлеме 6,4%-дан 8,0 
%-ға дейін өсті. Шетел валютасындағы 
жеке депозиттерге сұраныстың артуына 
байланысты бұл депозиттер бойынша 
орташа пайыздық мөлшерлеме 2014 жы- 
лдың басында 4,2%-дан 2015 жылдың 
соңында 2,9%-ға дейін төмендеді, сол 
кезеңде банктік емес секторлардағы заң- 
ды тұлғалардың шетел валютасындағы 
депозиттері бойынша пайыздық мөлш- 
ерлеме 2,6%-дан 2,1%-ға дейін төменде-
ді. 
2016 жылдың қаңтар айында ҚДКҚ ұсы- 
нылған пайыздық мөлшерлемені 10,5%-
дан 15%-ға дейін өсірді. Бұл сонымен бі- 
рге банктерге шетел валютасындағы де- 
позиттердің үлесін төмендетуге көмект- 
есетін алыпсатарлық көңіл-күйді азайт- 
ты. Ал 2016 жылдың наурыз айында ше- 
тел валютасындағы депозиттердің жал-
пы банк секторының депозиттеріндегі 
үлесі 63,4%-ды құраса, шетел валютас- 
ындағы жеке депозиттердің үлесі 78,9%-
дан 74,9%-ға дейін төмендеді. Жеке тұл- 
ғалардың теңгелік депозиттері бойынша 
орташа пайыздық мөлшерлеме 2016 жы- 
лдың қаңтар айынан бері 8,0%-дан 11,8 
%-ға дейін өсті. 
Теңгенің нығаюы жəне ҚДКҚ-ның жең- 
ілдету шаралары депозиттердің доллар-
сыздануына оң əсер етуі мүмкін. Долла- 
рсыздандыру банктердің өтімділік мүм-
кіндіктерін жетілдіру арқылы банктер-
дің нарықтарға несие беру көлемін ұл- 
ғайта алады. Ал бұл жағдай өз кезегінде 
экономикалық дағдарысты еңсеру үшін 
маңызды қадам болып табылады. 



 

 
 

x Прагада Вышеград тобы (Чехия, Ве-
нгрия, Польша жəне Словакия) мен 
Шығыс серіктестігі елдері өткізетін 
кездесулер аясында Əзірбайжан Сы-
ртқы істер министрі Эльмар Ма-
медьяров Еуропа жəне Əзірбайжан 
арасындағы ынтымақтастықты одан 
əрі нығайту мүмкіндіктері туралы 
мəлімдеді. 

x Иран Сыртқы істер министрінің ор-
ынбасары Хосейн Амир-Абдоллах- 
иян Мəскеуге ресми сапары бары-
сында Президенттің Таяу Шығыс 
жəне Африка бойынша арнайы өкілі, 
Ресей Сыртқы істер министрінің ор- 
ынбасары Михаил Богдановпен Си-
рия қақтығысының шешімі жəне 
Сириядағы ішкі келіссөздер барыс- 
ын талқылады. 

x Қытай Коммунистік партиясы Саяси 
бюросының мүшесі, Шыңжаң-Ұйғ- 
ыр автономиялық өлкесі (ШҰАӨ) 
партия комитетінің хатшысы Чжан 
Чуньсянь Астанаға ресми сапары 
барысында ҚР Премьер-Министрін- 
ің бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаевпен Қазақстан жəне ШҰ- 
АӨ арасындағы сауда-экономикал- 
ық мəселелерді, индустриялық-инн-
овациялық саладағы, көлік жобала-
рындағы жəне ауыл шаруашылығы 
саласындағы ынтымақтастық мəсе-
лелерін талқылады. 

x Əзірбайжан президенті Ильхам Əл- 
иев Таулы Қарабақтағы соңғы қақ-
тығыс нəтижесінде азаматтарға кел-
тірілген зақымды жою шаралары ту-
ралы жарлыққа қол қойды. Зақымды 
жоюға Əзірбайжан Республикасы 
Президентінің резервтік қорынан 
Агдам жəне Тертер аудандарының 
əрқайсысына 3 млн. манаттан жалпы 
6 млн. манат бөлінді. 

x Өзбекстанның Сырдария облысын- 
ың əкімшілік орталығы Гулистанда 
жүзеге асырылған Өзбекстан-Қазақ- 
стан Үкіметаралық шекара комис-
сиясының жиналысы барысында Өз-
бекстан-Қазақстан мемлекеттік ше-
карасы бойынша қорытынды құжат-
тар талқыланды. 

x Ресейдің Женевадағы БҰҰ кеңсесі 
жəне басқа да халықаралық ұйымдар 
жанындағы Тұрақты өкілі Алексей 
Бородавкин Сириядағы атысты тоқ-
тату бұзушылықтарына жедел əре-
кетті қамтамасыз ету мақсатында 
Женевада Ресей жəне АҚШ орталы-
ғы ашылды деп жариялады. Бұл ор-
талық күнделікті ақпарат алмасуды 
қамтамасыз етуге жəне əрекет ету 
шараларын дамытуға бағытталған. 
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x Ресейдің мұнай-газ өндіруші компа-
ниясы Лукойл Өзбекстанның Бұқара 
аймағындағы Кандым газ конденса-
ты кен орындары тобын дамытуға 
кем дегенде 12 млрд. доллар инвес-
тиция жасау жоспарларын жарияла-

ды. 2004 жылы Лукойл мен Өзбек-
станның «Өзбекмұнайгаз» Ұлттық 
холдингі бірлесе отырып бастаған 
Кандым жобасына бүгінгі күнге дей-
ін жасалған инвестициялар көлемі 
3,6 млрд. доллардан асты. Лукойл 
Өзбекстандағы табиғи газ өндірісін 
2016 жылы 6 млрд. текше метрге 
дейін жеткізуді жоспарлап отыр. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік мұнай қо- 
ры 2016 жылдың бірінші тоқсанын-
да Əзірбайжанда жаңа түрдегі жүз-
белі бұрғылау қондырғысының құ-
рылысын қаржыландыру үшін 22,6 
млн. доллар бөлді деп хабарлады. 
Жоба іске асырылғаннан бері 1,117 
млрд. доллардан жалпы 718,6 мил-
лион доллар бөлінді. Жаңа қондыр-
ғы 2017 жылдың басында пайдала-
нуға беріледі деп жоспарлануда. Бұл 
қондырғы Əзірбайжандағы Умид, Б- 
абек, Қарабақ, Ашрафи жəне т.б. кен 
орындарындағы бұрғылау жұмыста-
рында пайдаланылатын болады. 

x Түрікменстан Мұнай жəне газ мини- 
стрлігі 2016 жылы елдің табиғи газ 
өндіру көлемін 83,8 млрд. текше 
метрге дейін арттыру жоспарлары 
жөнінде жариялады. Бұл көрсеткіш 
2015 жылғымен салыстырғанда 9%-
ға артық. Табиғи газ экспортында 
Қытайдың Түрікменстан үшін негіз-
гі нарық болып табылатынын ескер-
ген «Түрікмен мұнай газ құрылыс» 
мемлекеттік концерні Түрікменстан-
Қытай мұнай құбырының ресурстық 
негізі болып табылатын Малай таби-
ғи газ кен орнында жылына 30 млрд. 
текше метр жобалық қуаттылығы б- 
ар компрессорлық станцияның құр- 
ылысын бастады. 

x Түрікменстан президенті Гурбангу-
лы Бердімұхамедов Эр-Риядқа рес-
ми сапары барысында Сауд Арабия-
сы Корольдігі Сауда-өнеркəсіп пала-
тасының өкілдерімен Сауд Арабия-
сы компанияларының Галкыныш газ 
кен орнын дамытуға қатысты инвес-
тициялық жобаға қатысу мүмкіндік-
терін талқылады. 

x Ташкентке ресми сапары барысында 
Қытай Сауда министрі Гао Хучэн 
жəне Өзбекстан сыртқы экономика-
лық байланыстар, инвестициялар 
жəне сауда министрлігінің өкілдері 
екіжақты сауда-экономикалық қа-
рым-қатынастарды дамыту жəне бұл 
мəселенің болашағы, сондай-ақ ин-
вестиция жəне қаржы салаларында 
ынтымақтастық туралы талқылады. 
Сапар барысында тараптар сондай-
ақ жалпы құны 15 млрд. доллар бо-
латын жобаларды бірлесіп жүзеге 
асыру жөнінде бірқатар құжаттарға 
қол қойды. 

x Азия даму банкінің жыл сайынғы ес- 
ебіне сəйкес Қырғызстанның ЖІӨ 
2016 жылы 1%-ға дейін күрт төмен-
деп, 2017 жылы 2%-ға дейін өседі. 
Қырғызстанның ЖІӨ 2015 жылы 
3,5%-ға дейін төмендегені атап өтіл-
ген бұл есепте сонымен қатар, сол 
жылғы ағымдағы операциялар шот-

ының тапшылығы 17%-ға жетіп, са- 
уда тапшылығы 2,4 млрд. долларға 
дейін төмендегені, ал импорт жəне 
экспорттың тиісінше 29% жəне 11%-
ға төмендегені туралы мəлімделген. 

x Fitch Ratings халықаралық рейтинг 
агенттігі Қазақстанның несиелік ре-
йтингін ВВВ+-дан ВВВ-ға дейін тө-
мендетті. Fitch Ratings-тің мəліметі 
бойынша мемлекеттік қарыздың ЖІ- 
Ө-нің ішіндегі үлесі 2014 жылы 13,9 
% болса, мұнайдың төмен бағасына 
байланысты 2015 жылы 22,1%-ға де- 
йін артты. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік кеден 
комитетінің (МКК) басшысы Айдын 
Əлиевтің айтуынша, 2016 жылдың 
алғашқы төрт айында кедендік кіріс-
тің мемлекеттік бюджет ішіндегі 
үлесі болжамдарды 23%-ға асып тү-
сіп, 644 млн. манатты құрады. Жал-
пы, кедендік кірістердің Əзірбайжан 
мемлекеттік бюджеті ішіндегі үлесін 
болжам бойынша 2016 жылы 1,81 
млрд. манатқа дейін жеткізу жос-
парланып отыр. 

x Қазақстан Ұлттық экономика мини- 
стрлігі Cтатистика комитетінің мə-
ліметтеріне сəйкес, 2016 жылдың ба- 
сынан бері тұтыну бағаларының ин-
дексі арқылы өлшенетін инфляция 
3,6%-ға жетті. Елдегі инфляция қар-
қыны 2016 жылдың сəуірінде 0,6%-
ды құрады. Азық-түлік өнімдері, 
азық-түлік емес тауарлар жəне ақы-
лы қызметтердің бағалары тиісінше 
0,7%, 0,8% жəне 0,4%-ға өсті. 2016 
жылдың сəуір айында былтырғы ж-
ылдың дəл сол кезеңімен салыстыр- 
ғанда инфляция қарқыны 16,3%-ға 
жетті. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Астанада 14-ші Халықаралық мəде-
ниет жəне тілдер фестивалі өтті. Фес-
тиваль Нұр-Орда тарапынан Қазақ-
стан Тəуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай ұйымдастырылды. 

x Түрікменстан вице-премьер-министр 
Реджеп Базаровты Халықаралық Ар-
алды құтқару қорының (ХАҚҚ) бас-
қарма мүшесі ретінде тағайындады. 
1990 жылдары Қазақстан, Қырғызс- 
тан, Тəжікстан мен Түрікменстан жə-
не Өзбекстан тарапынан құрылған 
ХАҚҚ-тың басты мақсаты Арал көлін 
құтқару жəне оның экологиялық жағ-
дайын жақсарту үшін бірлескен жо-
балар мен бағдарламаларды қаржыл- 
андыру болып табылады. 

x Өзбекстан Төтенше жағдайлар мини- 
стрлігінің хабарлауынша, Наманган 
облысындағы Камчик өткелінде бол-
ған көшкін нəтижесінде кем дегенде 
5 адам қайтыс болды. 

x Қырғызстан Төтенше жағдайлар мин- 
истрлігінің алдын-ала мəліметтеріне 
сəйкес, Иркештам ауылынан оңтүс-
тік-шығысқа қарай 25 шақырымдық 
жерде болған 5 балдық жер сілкінісі-
нен кейін құрбан болғандар мен зар-
дап шеккендер болмады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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