
 

                                                                                                                              Жазушы: Данияр Нурбаев,  
Еуразия ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан 

 

17.01.2017-23.01.2017 • No: 99 

 

ƏЛЕМДІК МҰНАЙ НАРЫҒЫНДАҒЫ АУЫТҚУЛАРДЫҢ ҚАЗАҚСТАН 
ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ БАНК НЕСИЕЛЕРІНЕ ƏСЕРІ 
Соңғы екі онжылдықта Қазақстан экономи-
касының банк секторы айтарлықтай өсті. 
2000-2008 жылдар (2008 жылғы əлемдік эк-
ономикалық дағдарысқа дейін) банк секто-
рының ең қарқынды дамыған кезеңі болып 
табылады. Сол кезеңде мұнай бағасы өсіп, 
сыртқы қаржы нарықтарындағы арзан қар-
жыландыру елдің банк секторына оң əсерін 
тигізді. Жағымды сыртқы факторлармен қа-
тар, банк секторында қатаң тəртіптің бол-
мауы да сектордың жедел қарқынмен да-
муын қамтамасыз етті. Алайда, əлемдік эко-
номикалық дағдарыс қазақстандық банк се-
кторын қысымға алып, 2009 жылы секторд-
ың тұрақсыздануына əкеліп соқты. Қазақс-
тан үкіметі БТА банк, Қазкоммерцбанк, Ха-
лық банк сияқты кейбір коммерциялық бан-
ктерді мемлекет меншігіне айналдырып, Қа-
зақстан Ұлттық қорынан 332 млрд. теңге 
(2,2 млрд. доллар) көлемінде елеулі қаржы-
лық қолдау көрсету арқылы банк секторын 
құтқарды. Бірақ сектор жаһандық экономи-
калық дағдарыстан 8 жыл өткеннен кейін 
əлі де дағдарысқа дейінгі жағдайларға орала 
алмады. 
Банк секторындағы дағдарыстың негізгі кө-
рсеткіштерінің бірі – жүйедегі несиелердің 
көлемі. Қазақстандағы банк несиелері 2009 
жылғы дағдарыстан қатты зардап шекті. Бұл 
жағдай банк секторында төлем мерзімі өт-
кен несиелердің үлесінің артуына (30%-дан 
асуына) себеп болды. Алайда, төлем мерзімі 
өткен несиелердің жоғары деңгейіне қарам-
астан, банк секторы 2009 жылдан 2014 жыл-
дың ортасына дейін несиелендіру тетігін са-
лыстырмалы түрде шағын қарқынмен болса 
да өсіріп, жалғастыра алды. 2014 жылдың 
ортасында банк секторы қосымша қиынды-
қтарға тап болды. Мысалы 2014 жылдың ші-
лде айынан бастап 2016 жылдың қараша ай-
ына дейінгі екі жарым жыл ішінде банк сек-
торында несиелердің үлесі номиналды мəн-
де 5,41%-ға ғана өсіп, 12,84 трлн. теңгеге 
(38,91 млрд. доллар) жетті, ал инфляция де-
ңгейі 26%-дан асты. 
Əлемдік мұнай бағасының күрт төмендеуі, 
дамушы елдерден инвестицияның жылыс-
тауы жəне металл бағасының төмен болуы 
банк секторындағы жағдайға теріс əсер етті. 
Төмен мұнай бағасы ұлттық валютаға теріс 
əсерін тигізіп, Қазақстандағы банк несиеле-
ріне жағымсыз ықпал етті. Мəселен, эконо-
миканың жедел нашарлауы мен əлеуметтік 
толқуларды болдырмау əрекеттерінде Қа-
зақстан Республикасының Ұлттық Банкі (Қ-
ҰБ) ұлттық валютаның девальвациясын ке-
йінге қалдырды. ҚҰБ 2015 жылғы тамызға 
дейін ұлттық валютадағы өтімділікті азай-
тып, айырбас бағамын тұрақты деңгейде са-
қтады. Бұл жағдай қаржы нарықтарында па-
йыздық мөлшерлемелердің артуына себеп 

болды. Сонымен қатар, халық арасында де-
вальвацияны күту əсерінің жоғары болуы 
депозиттердің долларлануына жəне банк се-
кторында теңге өтімділігінің одан əрі əлсі-
реуіне себеп болды. Нəтижесінде, банктер-
дің шетел валютасында несие аша алмауы 
жəне теңге қаржыландыруының төмен бо-
луы банк несиелерінде теріс өсімге əкелді. 
Сондықтан, 2014 жылғы шілдеден 2015 жы-
лдың тамыз айындағы девальвацияға дейін 
банк секторындағы қарыздар 13%-ға азай-
ып, 12,19 трлн. теңгеден (36,93 млрд. дол-
лар) 10,64 трлн. теңгеге (32,24 млрд. доллар) 
дейін төмендеді. Девальвацияға дейінгі ке-
зеңде ұлттық валютадағы несиелердің тө-
мендеуі 0,22%-ды құраса, шетел валюта-
сындағы несиелердің төмендеуі 38,10% бол-
ды. 
2015 жылдың тамыз айында теңгенің құн-
сыздануы қаржы нарықтарында теңге өтім-
ділігінің жағдайын біраз жақсартты. 2015 
жылдың тамыз айының басынан 2016 жыл-
дың қараша айына дейін банктік несиелер 
20%-ға артып, айтарлықтай өсті. Алайда не-
сиелерге валюта тұрғысынан қарайтын бол-
сақ теңгелік несиелердің тек 4,5%-ға, ал ше-
тел валютасындағы несиелердің 74,2%-ға 
өскенін байқауға болады. Шетел валютас-
ындағы несиелердің үлкен өсімі нақты не-
сие беруге емес, теңге девальвациясына ба-
йланысты болды. 
Алайда, мұнай бағасы төмен болған кезеңде 
банк несиелерінің төмендеуінен Қазақстан 
экономикасының барлық секторларының за-
рдап шекпегенін атап өткен жөн. Мысалы, 
бұл кезеңде ауыл шаруашылығы секторы, 
байланыс секторы, көлік секторы, өнеркəсіп 
жəне сауда секторларына берілген несиелер 
тиісінше 68,4%, 56,9%, 43,3%, 34,8% жəне 
24,7%-ға өсті. Осындай жоғары өсу қарқын-
дары мемлекеттің əсіресе ауыл шаруашы-
лығы саласына үлкен қолдау жасағанын кө-
рсетеді. Бұған қоса үкіметтің шағын жəне 
орта бизнесті (ШОБ) дамытуға бағытталған 
контрциклдық саясаты арқасында ШОБ үш-
ін берілген несиелер есепті кезеңде 90,57%-
ға өсіп, 2,96 трл. теңгеге (8,96 млрд. доллар) 
жетті. 
Сонымен қатар, құрылыс саласына, жеке тұ-
лғаларға жəне экономиканың басқа да сек-
торларына берілетін несиелер тиісінше 23,7 
%, 2,9%, жəне 15,7%-ға төмендеді. 2016 жы-
лдың қараша айында осы үш салаға берілген 
несиелердің жалпы банк несиелері ішіндегі 
үлесі 55,1% немесе 7,01 трлн. теңгені (21,24 
млрд. доллар) құрады. Бұл көрсеткіш 2014 
жылғы шілдеде 65,01% немесе 7,88 трлн. 
теңгені (22,67 млрд. доллар) құрады. Құры-
лыс секторына берілген несиелер бұл сала-

ның қызметін қаржыландыру ұзақ мерзімді 
несиелерді талап еткендіктен елдегі нашар 
экономикалық жағдай кезінде банктердің 
несиелендіру шарттарын тым қауіпті қы-
луына байланысты азайды. Ал жеке тұлға-
ларға берілетін несиелер халықтың тұрмыс 
деңгейінің төмендеуі, жұмыссыздықтың ар-
туы жəне импортталатын тауар бағалары-
ның өсуіне байланысты төмендеді. 
Жеке тұлғаларға берілетін несиелердің аза-
юына қарамастан, пайыздық мөлшерлеме-
лер айтарлықтай өзгеріске ұшырай қойған 
жоқ. Мысалы 2014 жылғы шілдеде жеке тұ-
лғаларға берілетін теңгелік несиелер бой-
ынша пайыздық мөлшерлемелер 19,2% бо-
лып, 2016 жылдың қараша айында дəл сол 
деңгейде қалды. Ең жоғары пайыздық мөл-
шерлеме (21,4%) 2015 жылғы наурыз айын-
да байқалды. Жеке тұлғаларға берілетін ше-
тел валютасындағы несиелер бойынша пай-
ыздық мөлшерлемелер дəл сол кезеңде 0,9 
%-ға артып 11,4%-ға дейін өсті жəне 2016 
жылдың қазан айында ең жоғары деңгейге 
(14,6%) жетті. Керісінше, банктік емес заң-
ды тұлғаларға берілетін теңгелік несиелер 
бойынша пайыздық мөлшерлемелер сол уа-
қыт аралығында 10,5%-дан 15,8%-ға дейін 
өсті. Сонымен қатар 2016 жылы ақпанда па-
йыздық мөлшерлеме 25,8%-ға жетті. Екінші 
жағынан, банктік емес заңды тұлғаларға бе-
рілетін шетел валютасындағы несиелер бо-
йынша пайыздық мөлшерлеме 2014 жылғы 
шілдеде 8,8% болса, 2016 жылдың қараша 
айында 0,9%-ға азайып, 7,7%-ға дейін тө-
мендеді. Теңгелік несиелер бойынша пай-
ыздық мөлшерлемелердің жоғары өсімін қа-
ржы нарықтарындағы өтімділік тапшылы-
ғымен түсіндіруге болады. Бұл жағдай қа-
зақстандық банктер үшін қаржыландыру кө-
здерін тым қымбат қылды.  
Қорытындылай келе, мұнайдың төмен баға-
сының Қазақстан экономикасында банк не-
сиелеріне елеулі түрде əсер еткенін атап өту 
қажет. ҚҰБ қаржы-несиелік экспансияның 
қысқа мерзімді əсерінен гөрі ұзақ мерзімді 
перспективада оң экономикалық нəтижеге 
жеткізетін инфляциялық таргеттеуді жүзеге 
асыруды жөн көргендіктен, қаржы нарықта-
рында банк несиелерінің нашар жағдайын 
жақсарта алатын өтімділікті арттыру мүм-
кіндігі болмады. Сондықтан, алдағы уақыт-
та Қазақстан экономикасында банк несиеле-
рі арта түседі деп айта алмаймыз. Өйткені 
ҚҰБ қысқа мерзімді экономикалық өсуден 
гөрі ұзақ мерзімді тұрақтылықты қамтама-
сыз етуді жөн санайды. 



 

 
 

x Түркия Ұлы ұлттық мəжілісі Президе-
нттің өкілеттігін кеңейтуге бағыттал- 
ған конституциялық реформа пакетін 
бекітті. Жалпы 550 орындық Мəжіліс 
18 баптан тұратын жаңа Конституция-
ны 339 депутаттың қолдап дауыс бе-
руімен бекітті. Дауысқа салу барысын-
да 142 қарсы дауыс, 5 бос дауыс, 2 
дауыс жарамсыз шықты. Жаңа заң 
сəуір айының басында өтетін референ-
думға жіберіледі. 

x Қырғызстан парламентінде өткізілген 
кездесу барысында Данияр Толонов 
вице-спикер болып сайланды. Толоно-
втың кандидатурасын 104 парламентші 
қолдап, 3 парламентші оған қарсы 
дауыс берді. 

x Қазақстан Республикасы Премьер-ми-
нистрінің бірінші орынбасары Асқар 
Мамин жəне Біріккен Араб Əмірлікте-
рінің Премьер-министрінің орынбаса-
ры, Президент істері бойынша минис-
трі жəне Абу Даби билеуші отбасы 
мүшесі Мансұр бен Заид Əл Нахаян 
энергетика, мұнай-химия, атом өнер-
кəсібі, көлік жəне əскери салаларда ең 
жоғары деңгейде жасалған келісімдер-
ді жүзеге асыру жолдарын талқылады. 

x Ташкентке ресми сапары барысында 
Орталық Азия бойынша ЕО-ның ар-
найы өкілі Питер Буриан мен Өзбек-
стан Сыртқы істер министрі Абдулазиз 
Камилов саяси, сауда-экономикалық, 
мəдени-гуманитарлық жəне басқа да 
салаларда екіжақты қарым-қатынаста-
рдың маңызды мəселелерін талқыла-
ды. Тараптар сондай-ақ ЕО мен Орта-
лық Азия арасындағы жаңа серіктестік 
стратегиясын қозғады. 

x Астанаға ресми сапарсы барысында 
Канада Қауымдар палатасының Сыр-
тқы істер жəне халықаралық даму жө-
ніндегі тұрақты комитетінің Төрағасы 
Роберт Нольте мен Қазақстан Респуб-
ликасының Премьер-Министрі Бақыт-
жан Сағынтаев Қазақстан-Канада Іс-
керлік кеңесі шеңберінде іскерлік са-
лалардағы өзара əрекеттестікті қоса 
алғанда екі ел арасындағы əлеуметтік-
экономикалық, ауыл шаруашылық, мə-
дени жəне гуманитарлық салалардағы 
ынтымақтастықтың перспективаларын 
талқылады. 

x Өзбекстан Сыртқы істер министрлігі 
делегациясының Мəскеуге сапары ба-
рысында тараптар Ташкентте Тəуелсіз 
мемлекеттер достастығы (ТМД) Сыр-
тқы істер министрлері кеңесінің алда-
ғы отырысына дайындыққа назар ау-
дара отырып, ТМД шеңберінде екіжақ-
ты ынтымақтастықтың өзекті мəселе-
лері бойынша пікір алмасты. 

x Украина Қорғаныс министрлігінің өкі-
лі Дмитрий Гуцуляк 2017 жылы Ук-
раинадағы əскери жаттығуларға ша-
мамен 7,500 шетелдік əскер жəне 

12,500 украин əскер қатысады деп мə-
лімдеді. Сонымен қатар, 2017 жылы 
1,500-ге жуық украиналық əскер ше-
телде əр түрлі жаттығуларға қатысады 
деп хабарлады. Украина Парламенті-
нің тиісті заң жобасын қабылдауымен 
шетелдік əскерлерге Украинадағы кө-
пұлтты жаттығуларға қатысуға рұқсат 
берілді. Бұл заң жобасы НАТО-ға мү-
ше мемлекеттердің əскери күшімен қа-
тар «Бейбітшілік үшін əріптестік» бағ-
дарламасына қатысатын елдердің де 
көпұлтты жаттығуларға қосылуын қа-
растыруда. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Вена қаласында өткен Мұнай экспорт-
таушы елдер ұйымы (ОПЕК) жанында-
ғы Мұнай өндіру мониторингі комите-
тінің бірінші отырысы барысында мұ-
най өндірісін азайту туралы келісімге 
қатысушы ОПЕК жəне ОПЕК-ке кір-
мейтін елдер бұл келісімнің алғашқы 
жүзеге асырылу нəтижелерін бақылау 
жолдарын талқылады. 

x Иран Мұнай министрлігі 1,4 трлн. тек-
ше метр газ қоры бар елдің екінші ірі 
оффшорлық газ кен орны Қиштың да-
муын жалғастыруға қатысты өз жос-
парларын жариялады. Жобаның бірін-
ші кезеңінде күнделікті 28,3 млн. тек-
ше метр газ жəне 11,300 баррель газ 
конденсаты өндірілетін болады деп 
жоспарланып отыр. Бұл кен орны то-
лық қуатында жұмыс істейтін болған-
нан кейін 85 млн. текше метр газ өнді-
ретін болады. 

x Ресей Парламентінің Төменгі палатасы 
Мемлекеттік Дума «Түрік ағымы» газ 
құбырын салу туралы келісімге қол қо-
йды. Келісімге қосымша ретінде əз-
ірленген түсіндірме жазбада ресейлік 
газ жеткізілімінің газ құбырының тек 
бірінші сатысы арқылы ресейлік бюд-
жетке шамамен 750 млн. долларлық 
экспорт кірісін қамтамасыз ететіні мə-
лімделген. 

x Дархан-Уул провинциясының Хонгор 
қаласында Моңғолияның алғашқы күн 
электр станциясының ашылу салтана-
ты өтті. Сыйымдылығы 10 МВт болып 
табылатын күн электр станциясы Жа-
понияның Sharp Corporation жəне 
Shigemitsu Shoji Co. Ltd. компаниясы-
мен бірлесе отырып Solar Power 
International отандық компаниясы та-
рапынан салынды. Күн электр стан-
циясының орташа жылдық электр 
энергиясы өндірісі 15,2 млн. кВтсағ-қа 
дейін жетеді деп күтілуде. 

x Түркіменстан үкіметі 2015 жылдың 
желтоқсанынан бері салынып жатқан 
Түркіменстан-Ауғанстан-Пəкістан-
Үндістан (ТАПҮ) газ құбыры бойын-
ша электр беру желісін салу жоспарла-
ры туралы жариялады. Бұл электр беру 
желісі газ құбырының барлық инфра-
құрылымдық объектілерін электр қуа-
тымен қамтамасыз етіп, Ауғанстан ар-

қылы басқа елдерге электр экспорттау-
ға мүмкіндік береді деп күтілуде. Түр-
кіменстан 2020 жылға дейін 27,4 млрд. 
кВтсағ электр энергиясын өндіруді жə-
не бұл көрсеткішті 2030 жылға дейін 
35,5 млрд. кВтсағ-қа дейін ұлғайтуды 
жоспарлап отыр. 

x Қытай Ұлттық статистика бюросының 
мəліметі бойынша, елдің ЖІӨ-і 2015 
жылы 6,9%-ға артса, 2016 жылы 6,7%-
ға артты. Жалпы Қытайдың ЖІӨ-і өт-
кен жылы 74,41 трлн. юаньды (10,84 
трлн. доллар) құрады. 2015 жылмен 
салыстырғанда тиісті кезеңде Қытай-
дың негізгі өнеркəсіп салалары 3,3%-ға 
артса, орта өнеркəсіп салалары мен 
қызмет көрсету саласы 6,1% жəне 
7,8%-ға артты. 2016 жылы Қытайдағы 
жалпы инвестициялар 59,65 трлн. юань 
(шамамен 8,69 трлн. доллар) деңгейін-
де болды. 

x Иран Сауда, өнеркəсіп, тау-кен жəне 
ауыл шаруашылығы палатасына қа-
райтын Иран жəне шетелдік бірлескен 
кəсіпорын инвестициялар қауымдас-
тығының төрағасы Хосейн Салимидің 
айтуынша, Иранда тікелей шетелдік 
инвестициялардың көлемі ағымдағы 
қаржы жылында (21 наурызбен аяқта-
латын) 13 млрд. долларға жетеді деп 
болжануда. Бұл көрсеткіш 2015 жылы 
2,5 млрд. болды. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан, Түркіменстан, Өзбекстан, 
Түркия жəне басқа да Еуразия елдерінің 
президенттері Тегерандағы «Plasco» ғи-
маратының өртенуі мен құлауы оқиға-
сында құрбан болғандар үшін Иран пре-
зиденті Хасан Руханиге көңіл айтты. 
Тегерандағы биік тарихи ғимарат өрте-
ніп, опырылып құлауы салдарынан кем 
дегенде 30 өрт сөндіруші қаза тапты. 
Иран үкіметі 21 қаңтарда болған оқиға-
да құрбан болғандар үшін елде ұлттық 
аза тұту күнін жариялады. 

x «Өзбекстанның Жаңа даму стратегия-
сы» атты Президент Жарлығының жо-
басы құқықтық актілерді талқылау пор-
талында жарияланды. Бұл жобада 2017-
2021 жылдарға арналған Өзбекстанның 
басым бағыттарында Стратегияны жү-
зеге асыру жөнінде Ұлттық комиссия 
құру жəне таңдалған басым бағыттарды 
іске асыру бойынша Комиссия құру 
ұсынылды. 

x Қазақстан, Қырғызстан, Тəжікстан жəне 
Нидерландыдан келген 25-тен астам 
үкіметтік емес ұйымның Бішкекте өткен 
кездесуі барысында тараптар əйелдер 
мен балалардың құқықтарын арттыру 
бойынша Орталық Азия коалициясын 
құруға келісті. Коалиция бес Орталық 
Азия елінде тұратын 35 млн. əйел мен 
18 млн. баланың əлеуметтік-экономика-
лық құқықтарын жетілдіруге бағыттала-
тын болады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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