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ҚАЗАҚСТАНДА ТҰТЫНУШЫЛЫҚ НЕСИЕЛЕРІ 

Жеке тұлғаларға берілетін қамсыздан- 
дырылмаған несиелерді қамтитын тұ-
тынушылық несиелендіру жаһандану-
ға, тұтынушылық қоғамның өркенде- 
уіне жəне қаржы делдалдығының тез 
артуына байланысты соңғы онжылд- 
ықта Қазақстан сияқты дамушы елде- 
рде банктік қызметтердің қарқынды 
дамып келе жатқан саласына айналды. 
Сонымен қатар, əлемдік қаржы дағда-
рысы нəтижесінде кейбір коммерция-
лық банктер дағдарыстан едəуір зард- 
ап шеккен ипотека, сауда жəне құры- 
лыс секторларынан гөрі тұтынушыл- 
ық несиелендіру секторына баса назар 
аударуды жөн көрді. Сондықтан соң-
ғы бірнеше жылда тұтынушылық не-
сиелендіру секторы елдің банк жүйе- 
сінің өсуін ынталандыратын фактор-
лардың біріне айналды. 
Тұтынушылық несиелендіру секторы-
ның төмен тəуекелдер арқылы жоғары 
пайыздық табысты қамтамасыз ететі-
нін ескере отырып, тұтынушылық не-
сиелердің банк секторындағы жиынт- 
ық несиелер ішіндегі үлесі 2012 жыл-
дың басынан 2014 жылдың ортасына 
дейін 12,2%-дан 21%-ға дейін өскен. 
2012 жылы Қазақстанда орташа пайы-
здық мөлшерлеме тұтынушылық не-
сиелер бойынша 24%, ипотекалық не-
сиелер жəне құрылыс несиелері бой-
ынша 11%, банктік емес заңды тұлға-
лар үшін несиелер бойынша 10% дең-
гейінде белгіленді. Сондықтан «Kaspi 
Bank», «Еуразиялық банк», «АТФ Ба- 
нк», «Forte Bank», «Хоум Кредит Ба- 
нк» пен «Нұрбанк» сияқты екінші де-
ңгейдегі банктердің тұтынушылық не- 
сиелерге баса назар аудара бастауы 
таңқаларлық жайт емес. Бұл қадам ат- 
алмыш банктерді, əсіресе «Kaspi Ba- 
nk»-тің тұрақты өсуіне септігін тигіз-
ді. «Kaspi Bank»-тің өсу қарқыны 2012 
жəне 2013 жылдары 40%-ды құраса, 
2014 жылы 17%-ға дейін төмендеді, ал 
2015 жылы 24,4%-ға жетті. Бұл «Kaspi 
Bank»-ке банк секторындағы жиынт- 
ық активтердің 6,2% үлесіне ие болуға 
мүмкіндік берді. Банктің қаржылық 
есептілік мəліметтері бойынша, 2015 
жылы банк портфелінің 79%-ындан 
астамын тұтынушылық несиелер құ-
раған. 
Сонымен қатар, тұтынушылық несие-
лендірудегі қарқынды өсудің Қазақс- 

тан банк жүйесінде несиелік көпіршік 
жасау ықтималы болғандықтан, Қаза- 
қстан Республикасы Ұлттық банкінің 
(ҚҰБ) жүйені қаржылық көпіршіктен 
қорғау мақсатында бұл несиелерді бі-
ріктіруге шешім қабылдағанын атап 
өткен жөн. Осылайша, 2014 жылдың 
басында ҚҰБ тұтынушылық несие-
лердің өсімін шектейтін пруденциал-
дық нормативтерді енгізді. Алғашқы 
пруденциалдық норматив бойынша, 
егер жеке тұлғаның несие бойынша ай 
сайынғы төлемдері айлық жалақысы-
ның 50%-нан артық болса жеке тұлға-
ға несие беруге тыйым салынады. Ек- 
інші норматив болса, тұтынушылық 
несиелендірудің өсу қарқынын тікел- 
ей шектеуде. Осы екінші нормативке 
сəйкес, тұтынушылық несие портфелі- 
нің өсу қарқыны бір жыл ішінде 30%-
дан аспауы тиіс. Бұл нормативтердің 
тұтынушылық несиелердің өсу қарқы- 
нына теріс əсер еткені сөзсіз. Тұтыну- 
шылық несиелердің өсімі 2013 жылғы 
47,87%-дан 2014 жылы 17,27%-ға дей-
ін төмендеді. 
Алайда, 2015 жылы тұтынушылық не-
сие беру қарқыны күрт төмендеді. 
Осы кезеңде тұтынушылық несие бе-
ру секторы тек 1,37%-ға өсіп, елеулі 
ауыртпалықтың астында болды. Сон-
дай-ақ ҚҰБ-тың айлық статистикалық            
бюллетеніне сəйкес Қазақстанда тұты- 
нушылық несиелер 2016 жылдың бір- 
інші жартысында 6,23%-ға азайған бо- 
латын. Бұл төмендеуге 2014 жылдың 
ортасындағы мұнай бағасының күрт 
төмендеуі, экономикалық өсудің əлсі-
реуі, девальвация, жоғары инфляция 
мен қаржы нарықтарындағы жоғары 
пайыздық мөлшерлемелері əсер етті 
деп саналуда. Қазақстан экономикас-
ындағы макроэкономикалық ауытқул- 
ар тұтынушылық несие беру секторы-
на айтарлықтай ықпал етіп, сатып алу 
қабілетін айтарлықтай төмендеткен 
болатын. Мысалға төмен экономикал- 
ық өсу елдегі жұмыссыздық деңгейі 
мен табыс деңгейіне кері əсерін тигіз-
ді. Сатып алу қабілетін төмендеткен 
екінші фактор – əдетте сатып алу қа-
білетіне залал келтіретін басты фактор 
ретінде қарастырылатын инфляция 
болып табылады. Басқа бір фактор, 
2015 жылдың тамыз айындағы де-
вальвация болып табылады. Азық-тү- 

ліктен тыс тұтыну өнімдерінің көпші-
лігі импортталатындықтан, теңге дев- 
альвациясы тұтыну өнімдерінің елде 
тұтынылуын тым қымбат қылды. Не-
сиелер бойынша пайыздық мөлшерле- 
мелердің тұрақты төмендеуіне қара-
мастан (2014 жылы 22,9%, 2015 жылы 
21,7% жəне 2016 жылы 19,8%), тұты-
нушылық несиелердің азайғанын атап 
өткен жөн. 
Осылайша, азайған тұтынушылық не-
сиелер тұтынушылық несиелендіру 
секторына баса назар аударатын бан-
ктерге айтарлықтай əсер етті. ҚҰБ мə- 
ліметі бойынша, тұтынушылық неси- 
елендіруге бағытталған 6 екінші дең-
гейдегі банктің 5-нің кірісі 2016 жыл- 
дың бірінші жартысында 2015 жыл-   
дың сəйкес кезеңімен салыстырғанда 
төмендеген. Жалғыз «Kaspi Bank»-тің 
кірісі 20%-дан астам айтарлықтай өсу 
қарқынымен артқан. Алайда, банк та-
бысының ұлғаюы несие жөніндегі оп-
ерациялардан гөрі валюта жəне сауда 
операцияларына байланысты болды. 
Бұл «Kaspi Bank»-тің тұтынушылық 
несиелерде кейбір мəселелерінің бар 
екенін білдіреді. 
Сатып алу қабілетінің төмендеген де-
ңгейі тұтынушылық несиелердің та-
быстылығына əсер етіп қана қоймай, 
төлем мерзімі өткен несиелердің дең-
гейін де айтарлықтай арттырды. Мы-
салы, төлем мерзімі өткен несиелердің 
тұтынушылық несиелер ішіндегі үлесі 
2015 жылдың басында 14,5% болса, 
2016 жылдың маусым айының аяғын-
да 23,0%-ға дейін тез өсті. 
Қорыта айтқанда, Қазақстан экономи- 
касындағы макроэкономикалық ауыт- 
қулардың əсерінен тұтынушылық не- 
сиелендіру секторының кейбір қиын-
дықтарға тап болғаны анық. Алайда, 
мұнай бағаларының елдегі мұнай өн-
дірісінің артуын қамтамасыз ететіндей 
дəрежеде өсуі, Қашаған мұнай кен ор-
нының қайтадан пайдалануға берілуі, 
аталмыш жағдайды жақсартуға септі-
гін тигізері анық. Мемлекеттік бюд-
жетте мұнай кірістерінің айтарлықтай 
артуы жұмыспен қамту деңгейі мен 
тұрмыстық табыс деңгейіне, теңге құ-
нына жəне елдің қаржы нарығындағы 
пайыздық мөлшерлемелеріне оң əсер 
етуі мүмкін.  



 

 

x Өзбекстан Республикасының Кон-
ституциясына сəйкес, Сенат төра-
ғасы Нигматилла Юлдашев Ислам 
Каримовтың қайтыс болуынан ке-
йін ел президентінің міндетін ат-
қарушы болды. 27 жыл бойы елді 
басқарған Өзбекстан Президенті 
Ислам Каримов миына қан құйы- 
лып, 78 жасында дүние салды. Еу- 
разия елдерінің президенттері мен 
мемлекеттің лауазымды тұлғала-
ры, туған қаласы Самарқандта же- 
рленген президент Ислам Каримо- 
впен қоштасу рəсіміне қатысты. 

x Түркіменстан президенті Гурбанг-
улы Бердімұхамедов Берлинге жа-
саған сапары кезінде Германия-
ның Федералдық канцлері Ангела 
Меркельмен кездесті. Кездесу ба-
рысында екіжақты əріптестікті да- 
мыту қажеттігі атап өтіліп, ортақ 
мүддені білдіретін аймақтық жəне 
халықаралық тақырыптарға байла- 
нысты өзекті мəселелер талқылан-
ды. 2 күндік сапардан кейін екі ел 
арасында 13-тен астам өзара түсі-
ністік туралы меморандум мен екі 
жақты келісімге қол қойылды. 

x Ресей Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Сергей Рябков Теге-
ранға жасаған ресми сапары бары-
сында Иран Сыртқы істер минис-
трінің орынбасарлары Аббас Ара-
хчи жəне Маджид Тахт-Раванч- 
имен кездесті. Кездесу барысында 
тараптар жан-жақты бірлескен іс-
қимыл жоспарының одан əрі же-
місті болуы жəне толық жүзеге ас- 
ырылуы үшін бірлесіп жұмыс іс-
теу, Иранның ядролық бағдарла-
масына байланысты мəселелер бо-
йынша халықаралық келісім жəне 
басқа да екі жақты тақырыптарды 
талқылады. 

x Бакуге ресми сапары барысында 
Грузия премьер-министрі Георгий 
Квирикашвили мен Əзірбайжан 
президенті Ильхам Əлиев саяси 
саладағы екіжақты қарым-қатын-
астарды нығайту жəне болашақта 
экономикалық қатынастарды одан 
əрі дамыту жолдарын талқылады. 

x Ханчжоуда өткен G-20-ның 11-ші 
саммитінде G-20 елдерінің көшба-
сшылары мен Чад, Египет, Қазақ-
стан, Лаос, Сенегал, Испания, Си-
нгапур жəне Таиландтан шақыры- 
лған қонақтар инновациялық, дұ-
рыс, дəйекті жəне инклюзивті жа-
һандық экономиканы құрудың бо-
лашақ жолдары туралы пікір алма- 
сты. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің ақпараты-
на сəйкес, Батыс Қазақстан жəне 

Ақтөбе облыстарында үш радика- 
лды топ əрекеттері арнайы лаңкес-
тікке қарсы операция аясында ке-
сілді. Батыс Қазақстан облысында 
10 адам жəне Ақтөбе облысында 
11 адам қамауға алынды деп мə-
лімделді. Экстремистік топтардың 
құқық қорғау органдарының қыз-
меткерлеріне қарсы шабуылдар,  
қоғамдық орындарда лаңкестік ак-
тілерді жоспарлағаны баяндалды. 

x Душанбеде АҚШ елшілігі АҚШ 
Орталық қолбасшылығының Есір-
ткіге қарсы күрес бағдарламасы 
шеңберінде Тəжікстанның шекара 
қорғау комитетіне 12 млн. доллар-
лық жабдықтардың сыйға тарты-
латынын жариялады. Бұл қайыры- 
мдылық жəрдем екі негізгі құрам-
дастан, яғни 9 млн. долларлық ко-
ммуникациялық жабдықтар (рад- 
ио жəне бағдарламалық қамтама-
сыз етуді қоса алғанда) жəне құны 
3 млн. долларды құрайтын «Wran- 
gler» джиптерінен тұрады деп ай-
тылған. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түркімен мұнай-газ кешені Түркі-
менстанның Лебап аймағындағы 
Имам-назар кедендік нүктесінде 
мұнай өнімдерін сатып алу, сақтау 
жəне жөнелту үшін салынған тер-
миналдың аяқталғанын жарияла-
ды. 540,000 тонналық терминалд- 
ың пайдалануға берілуі басқа ел-
дерге экспортталатын мұнай өнім-
дерінің мөлшерін арттыруға мүм-
кіндік береді деп мəлімделді. 

x Украина Энергетика министрі Иг- 
орь Насалик уран өндіру бойынша 
бірлескен кəсіпорын құру туралы 
Қазақстан Республикасының Эне-
ргетика министрлігімен келісімге 
келгенін хабарлады. Уран екі елде 
де өндірілетін болады деп атап 
өтілді. 

x «Siemens» неміс машина жасау ко- 
мпаниясы Тəжікстандағы Рогун су 
электр станциясын екі газ-оқшау- 
ланған жоғары кернеулі бөлiп та-
ратқыш құрылғымен (GIS) жаб-
дықтауды жоспарлағанын жария-
лады. Компанияның мəліметіне 
сəйкес, GIS су электр станциясы-
ның электр энергиясын өндіру жə-
не тарату жүйелерін қысқа тұйық-
талу мен тоқ кернеуінің ұлғаюы-
нан қорғайтын болады. Компания 
бөлiп таратқыш құрылғының 2018 
жылға дейін толық орнатылып, 
пайдалануға дайын болуын жос-
парлап отыр. 

x «Роснефть» компаниясының бас 
директоры Игорь Сечиннің ай-

туынша, соңғы он жылда Ресейдің 
Қиыр Шығысындағы жобалар үш- 
ін компанияның сыртқы нарықт- 
ардан тартқан шетелдік инвести-
циялардың көлемі 22,98 млрд. дол- 
лардан асты. Сонымен қатар, сал- 
ынған санкцияларға қарамастан, 
компанияның 2021 жылға дейін 
Қиыр Шығыстың құрлықтық қай-
раңын барлау жəне зерттеуге 1,9 
млрд. доллардан астам инвестиция 
жасалады деп мəлімделді. 

x Өзбекстан үкіметі Тəжікстан көлік 
құралдарының кіруі мен транзит-
тік өтуі үшін алымның арттыры-
луын көздейтін қарар қабылдады. 
Қаулыға сəйкес, Тəжікстаннан ке-
летін жүк көліктері мен автобус-
тар үшін ел аумағына кіру немесе 
транзиттік өту үшін қосымша ал- 
ым 118 доллардан 180 долларға 
дейін өсті. 

x Азия даму банкі (АДБ) Қазақстан-
ның көлік жүйесін жаңғырту үшін 
елге қамтамасыз етілуі жоспарла-
нып отырған 240,3 млн. доллар-
лық несиенің мақұлданғанын жа-
риялады. Бұл сома елдің батысын-
дағы Ақтөбе-Мақат жолының 299 
шақырымдық бөлігін қалпына кел- 
тіру үшін жəне Астана мен Ақтө-
бені ірі мұнай жəне минералға бай 
Атырау қаласы мен елдің жалғыз 
халықаралық сауда порты Ақтау-
мен жалғайтын көлік байланыста-
рын дамыту үшін пайдаланылатын 
болады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Қырғызстан Президенті Алмазбек 
Атамбаев Бішкекте бомба тиелген 
көлікпен жанкешті Қытай елшілігі-
не шабуыл жасап, үш қырғыз қыз-
меткерін жарақаттандырып, өз-өзі- 
не қол жұмсағаннан кейін, Қырғыз-
стан үкіметіне лаңкестікке қарсы 
шараларды күшейтуді тапсырды. 

x Түркіменстан президенті Гурбангу- 
лы Бердімұхамедов Атом энергия-
сы жөніндегі халықаралық агент-
тіктің жанында елдің тұрақты өкіл-
дігінің ашылуы туралы жарлыққа 
қол қойды. Жарлыққа сəйкес, Ав-
стрияда Түркіменстан елшілігі өкі-
лдіктің барлық функцияларын өз 
мойнына алды. 

x Əзербайжан президенті Илхам Əл- 
иев неміс иммигранттарының Оң-
түстік Кавказ аймағына орналасу- 
ының 200 жылдығына орай арнайы 
бағдарламаның дайындалып, жүзе-
ге асырылуы туралы қаулыға қол 
қойды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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