ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 2 БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ
2009 жылғы 4 ақпан

2008 жылғы жəне 2009 жылдың басындағы
қаржы нарығындағы ахуал туралы
1. «БТА Банк» АҚ-ның жəне «Альянс Банк» АҚ-ның ахуалы туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2009 жылғы 2 ақпанда екі банктің акцияларын
сатып алу туралы шешім қабылдады, олар алдыңғы қатардағы төрт ірі отандық банкке кіретін
– «БТА Банк» АҚ жəне «Альянс Банк» АҚ.
«БТА Банк» АҚ акцияларын (акциялардың 78,14%-ы) сатып алу туралы шешім
салымшылардың мүдделерін қорғау мақсатында қабылданды. «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ 251,3
млрд. теңге сомаға банкті қосымша капиталдандыруды қамтамасыз етеді.
Ұлттық Банктің пікірі бойынша, мемлекеттің «БТА Банк» АҚ-ның капиталына кіруі
заңды, сол сияқты жеке тұлғалар ретінде оның барлық клиенттеріне қосымша сенімділік
береді. Осы шара мемлекет меншігіне айналдыру болып табылмайды жəне жүйені құрушы
банктердің біреуінің үздіксіз жұмыс істеуіне бағытталған.
«Альянс Банк» АҚ-ның акцияларын (акциялардың 76%-ы) сатып алу туралы шешім
негізгі акционер – «Сеймар Альянс» қаржы корпорациясының тиісті ұсынысынан кейін
қабылданды жəне банкті капиталдандыруға жəне оның қаржы тұрақтылығын арттыруға
бағытталды.
Бұл ретте жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық əлауқат қоры жəне «Альянс Банк» АҚ арасында қаржы тұрақтылығын қолдау жəне банкті одан
əрі капиталдандыру үшін банкке 24 млрд. теңге (200 млн. АҚШ долл.) мөлшерінде депозитті
орналастыруға арналған банктік салым шартына қол қойылды. Осы қаражат ағымдағы
төлемдерді қамтамасыз ету болып табылады. «Альянс Банк» АҚ қосымша капиталдандыру
мемлекеттің капиталға кіру схемасын бекіткеннен кейін жүргізілетін болады.
Ұлттық Банк, өз тарапынан, өтімділікті қолдау үшін қажет болған жағдайда «БТА
Банк» АҚ-на жəне «Альянс Банк» АҚ-на жеткілікті көлемде қысқа мерзімді заемдарды
ұсынады.
Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы Үкіметін жəне Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігін қолдайды жəне осы шара
банк жүйесінің тұрақтылығын, салымшылар мен кредиторлар тарапынан оған деген сенімді
арттыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ банктердің олардың алдындағы міндеттемелерінің
уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді деп санайды.
Ұлттық Банк банктердің капиталына мемлекеттің қатысуы төтенше жəне уақытша
шара болып табылады деп санайды.

2. Жеке тұлғалардың «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ның
қайта тартатын депозиттері бойынша сыйақы ставкалары туралы
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан əрі – Қор)
Консультативтік кеңесінің шешіміне жəне Қордың Директорлар кеңесінің шешіміне
(03.02.09ж. № 2 хаттама) сəйкес 2009 жылғы 16 ақпаннан бастап жеке тұлғалардың қайта
тартылатын депозиттері бойынша мынадай сыйақы ставкалары белгіленеді:
- теңгедегі салымдар бойынша сыйақының номиналдық ставкасы - жылдық 13,5%;
- шетел валютасындағы салымдар бойынша сыйақының номиналдық ставкасы жылдық 8,0%.
Сыйақының белгіленген ставкалары оларды тоқсан сайын қарау құқығымен, сондай-ақ
кез келген қатысушы банктің немесе Қордың Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша
депозит нарығы конъюнктурасы күрт өзгерген жағдайда 2009 жылдың соңына дейін
енгізіледі.
3. 2009 жылғы қаңтардағы қаржы нарығындағы ахуал туралы
Инфляция. 2009 жылғы қаңтардағы инфляция 0,3% (2008 жылғы қаңтарда – 1,1%)
құрады, бұл осы ай үшін тарихи минимум болып табылады. Азық-түлік тауарларының бағасы
0,2% (1,6%-ға), ақылы қызметтер – 1,2% (0,6%-ға) өсті, ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар
0,4% арзандады (өсуі 0,8%).
Азық-түлік тауарлары нарығында өткен айда ең көп жемістер мен көкіністер – 1,9%ға, сүт өнімдері – 1,2%-ға, алкоголь ішімдіктері – 3,0%-ға, темекі бұйымдары – 4,2%-ға
қымбаттады. Күнбағыс майының – 12,7%-ға, ұнның –1,7%-ға, күріштің – 0,5%-ға, нанның –
0,4%- ға бағасы төмендеді.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар тобында жуу жəне тазалау құралдары бағасының –
1,9%-ға, жеке гигиена тауарларының - 1,1%-ға, медицина препараттарының –0,9%-ға өсуі
байқалды. Бензин жəне дизель отыны тиісінше 9,6%-ға жəне 9,1%-ға төмендеді.
Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер құрылымында қоқысты жинау тарифтері 4,2%,
кəріз – 1,2%-ға, орталық жылыту – 1,0%-ға, сумен жабдықтау – 0,7%-ға қымбаттады, электр
энергиясы 1,2%-ға, бөлу тораптары бойынша тасымалданатын газ – 0,4%-ға арзандады.
Почта қызметтерінің бағалары мен тарифтері 46,9%-ға, телефон үшін абоненттік ақы – 14,0%ға, медицина қызметтері – 1,5%-ға, көлік қызметтері – 0,8%-ға көтерілді.
2009 жылғы қаңтарда инфляция жылдық көрсеткішпен 8,7% (2008 жылғы желтоқсанда
– 9,5%) құрады. Азық-түлік тауарлары 9,3% (10,8%), азық-түлікке жатпайтын тауарлар –
4,5% (5,7%), ақылы қызметтер – 12,1% (11,4%) қымбаттады.
Халықаралық резервтер жəне ақша базасы (алдын ала деректер). 2009 жылғы
қаңтарда Ұлттық Банктің халықаралық резервтері төмендеді.
Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері ағымдағы бағамен 6,0% немесе 1 160,3
млн. долл.төмендеді. Ішкі валюта нарығында валюта сату жəне Үкіметтің сыртқы борышына
қызмет көрсету бойынша операциялар Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның
түсуімен жəне екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы
корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың ұлғаюымен ішінара бейтараптандырылды.
Нəтижесінде таза валюталық қорлар (ЕАВ) 2009 жылғы қаңтарда 1 191,9 млн. долл. азайды.
Алтындағы активтер оның əлемдік нарықтарда бағасының 1,6% өсуі нəтижесінде 2009 жылғы
қаңтарда 31,6 млн. долл. өсті.
Тұтастай алғанда елдің халықаралық резервтері (ағымдағы бағамен), Ұлттық қордың
ақшасын қосқанда (алдын ала деректер бойынша 27 963,8 млн. долл.) бір айда 1,1% азайды
жəне 46 244,4 млн. долл. болды.
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2009 жылғы қаңтарда ақша базасы 38,1% ұлғайып, 2 032,4 млрд. теңге болды.
Жекелеген коммерциялық банктердің Ұлттық Банктегі теңгелік коршоттарына «СамұрықҚазына» ҰƏҚ-ның ақшасын аудару ақша базасының кеңеюінің негізгі себебі болды.
Валюта нарығы. 2009 жылғы қаңтарда теңгенің АҚШ долларына қатынасы бойынша
бағамының төмендеу үрдісі байқалды.
Бір айдың ішінде теңгенің АҚШ долларына бағамы 1 доллар үшін 120,79-121,71 теңге
диапазонында өзгерді. Осы кезең үшін теңге 0,6% əлсіреді жəне 2009 жылғы қаңтардың
аяғында теңгенің биржалық бағамы бір доллар үшін 121,47 теңге болды.
2009 жылғы қаңтарда Қазақстан Қор Биржасындағы биржалық операциялар көлемі
қосымша сауда-саттықтағы мəмілелерді ескере отырып, 2008 жылғы желтоқсанмен
салыстырғанда 6,8% ұлғайды жəне 6,7 млрд. долл. болды.
Биржадан тыс валюта нарығында операциялар көлемі 2009 жылғы 1 – 28 қаңтар
аралығындағы кезең үшін 9,6 млрд. долл. болды.
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы. 2009 жылғы қаңтарда Қаржы министрлігінің
мемлекеттік бағалы қағаздарын орналастыру бойынша 4 аукцион өткізілді. Оларға 12-айлық
МЕККАМ (231 млн. теңге), 3-жылдық МЕОКАМ (1,5 млрд. теңге), 5-жылдық МЕОКАМ (6,1
млрд. теңге) жəне 10-жылдық МЕУЖКАМ (1 млрд. теңге) орналастырылды.
Орналастырылған бағалы қағаздар бойынша тиімді кірістілік инфляция деңгейінен 12айлық МЕККАМ бойынша – 7,64%, 3-жылдық МЕОКАМ бойынша – 8,58%, 5-жылдық
МЕОКАМ бойынша – 8,89%, 10-жылдық МЕУЖКАМ бойынша – 0,01% болды.
Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі өткен аймен
салыстырғанда 0,8% төмендеп, 2009 жылғы қаңтардың аяғында 809,6 млрд. теңге болды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары. Ұлттық Банктің ноталары
эмиссиясының көлемі 2009 жылғы қаңтарда 127,6 млрд. теңге болды. Айналыс мерзімі 28
жəне 91 күндік ноталар шығарылды.
Қысқа мерзімді ноталардың кірістілігі 2008 жылғы желтоқсандағы 5,82%-дан 2009
жылғы қаңтарда 6,17%-ға дейін көтерілді.
Айналыстағы ноталардың көлемі 2009 жылғы қаңтардың аяғында 2008 жылғы
желтоқсанмен салыстырғанда 22,8% төмендеп, 241,0 млрд. теңге болды.
4. 2008 жылдың қорытындылары туралы.
Төлем балансы. 2008 жылы (алдын ала нəтижелер) төлем балансының ағымдағы
операцияларының шоты 8,9 млрд.долл. профицитпен қалыптасты.
Тауарлар экспорты 72 млрд. долл. құрады жəне 2007 жылмен салыстырғанда 49% өсті.
Бұл ретте кеден статистикасының деректері бойынша 43,5 млрд. долл. мұнай жəне газ
конденсатының экспортына тиесілі болды.
Тауарлар импорты 38,5 млрд. долл. құрады, бұл 2007 жылға қарағанда 15,7% жоғары.
Импорттың 80% жуығы аралық өнеркəсіптік тұтыну жəне инвестициялық тауарларға тиесілі,
олардың импорт көлемі 2007 жылмен салыстырғанда 22% ұлғайды. Негізгі номенклатура
бойынша импорттың төмендеуі азық-түлікке жатпайтын тұтыну тауарларының тобы бойынша
ғана байқалды, осы тауарларды əкелу 19% азайды. Импорттың аса көп өсуі азық-түлік
тауарларының тобы бойынша байқалды – 2007 жылмен салыстырғанда 33%.
Нəтижесінде сауда операцияларының оң сальдосы 2008 жылы 33,5 млрд. долл. құрады,
бұл 2007 жылғы көрсеткіштен 2,2 есе жоғары.
2008 жылы Қазақстанға шетелдік тікелей инвестициялардың нетто-ағыны 12,4
млрд.долл. құрады. Қазақстан резиденттерінің шетелдік еншілес кəсіпорындарға
инвестициялары көлемінің өсуі 4,2 млрд.долл. болып, жалғасып отырған кезде тікелей
инвестициялау операциялары бойынша оң баланс 8,2 млрд.долл. құрады.
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Банктердің резидент еместерге борыштық капитал түрінде ұсынылған сыртқы
активтері 2008 жылы 1,6 млрд. долл. өсті, ал 2008 жылғы 4-тоқсанда 318 млн.долл. төмендеді.
Банктердің сыртқы міндеттемелері 6,9 млрд.долл. азайды, оның ішінде 4-тоқсанда
олардың төмендеуі 2,7 млрд.долл. құрады.
НТАБ. Теңге бағамының көтерілу қарқынының 2008 жылдың басынан бері өсуі нақты
тиімді айырбастау бағамы (НТАБ) индексінің 2000 жылдың аяғында есептелген базалық
мəнінің (НТАБ 2000 жылғы желтоқсандағы индексі = 100,0) 2008 жылғы қарашада 25,7%
асуына əкеп соқты.
Тұтастай алғанда 2008 жылғы қаңтар-қарашада теңге ТМД елдерінің валюталар тобына
қатысы бойынша нақты көрсетумен 8,1% нығайды, ал қалған елдердің валюталары тобына
қатысы бойынша 15% нығайды. Жекелеген елдердің валюталарына қатысты алдын ала
деректер бойынша 2008 жылы теңгенің нақты нығаюы: АҚШ долларына - 7,4%, еуроға 16,9%, Ресей рубліне - 10,7% құрады.
Инфляция. 2008 жылы Қазақстан Республикасында инфляциялық үдерістердің
бəсеңдеуі байқалды. 2008 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 9,5% деңгейінде
қалыптасты, бұл нақты алғанда 2007 жылдың тиісті көрсеткішінен (18,8%) 2 есе төмен.
Бағалардың өсуінің бəсеңдеуі тұтыну тауарлары мен қызмет көрсетулердің барлық
тобы бойынша байқалды, əсіресе, азық-түлік жəне азық-түлікке жатпайтын тауарлар бойынша
– 2007 жылғы тиісінше 26,6% жəне 10,5% салыстырғанда тиісінше 10,8% жəне 5,7% болды.
Ақылы қызмет көрсетулер 11,4% қымбаттады (2007 жылы – 15,4%).
Азық-түлік тауарларының бағалары өсуінің бəсеңдеуіне нан өнімі мен жарма
бұйымдары бағаларының 17,5% (2007 жылы – 38,4%), оның ішінде макарон бұйымдары
бағасының 18,1% (40,2%), бидай ұны бағасының 14,0% (66,7%), сүт жəне сүт өнімі бағасының
14,8% (28,8%) қалыпты көтерілуі барынша əсер етті. Осы топтағы бағалардың барынша өсуі
күрішке тиесілі болды – 71,4% (2007 жылы – 11,9%). Ет өнімі бағаларының өсуі бəсеңдеп,
9,6% (2007 жылы – 25,1%), жеміс пен көкөніс бағалары 11,1% (21,9%) құрады.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар тобында дизель отынының бағалары барынша 8,8%
(2007 жылы – 20,3%), киім мен аяқ киімнің бағасы 8,1% (10,2%) көтерілді. Бензиннің бағасы
12,9% арзандады, ол 2007 жылы 16,5% қымбаттаған болатын.
Ақылы қызмет көрсету бағаларының бəсеңдеуі тұрғын үй-коммуналдық саласы қызмет
көрсету тарифтерінің өсу қарқынының 2007 жылғы 18,4%-дан 2008 жылғы 8,9%-ға дейін,
оның ішінде тиісінше, электр энергиясы тарифтерінің 28,7%-дан 13,6%-ға дейін, газбен
қамтамасыз ету тарифтерінің 21,0%-дан 10,6%-ға дейін, сумен қамтамасыз ету тарифтерінің
12,8%-дан 4,7%-ға дейін айтарлықтай төмендеуіне байланысты болды. Денсаулық сақтау
мекемелерінің қызмет көрсету бағалары мен тарифтері 16,1% өсті (2007 жылы – 22,0%). Бұл
ретте көлік қызметі 14,8% қымбаттады (12,1%).
Халықаралық резервтер жəне ақша агрегаттары. 2008 жылы Ұлттық Банктің
ағымдағы бағалармен көрсетілген таза халықаралық резервтері алдын ала деректер бойынша
19,4 млрд. долл. дейін 10% ұлғайды.
Ішкі валюта нарығында валюта сатып алу бойынша операциялар, Ұлттық қордың
активтерін Ұлттық Банктің валюталық активтеріне қайта айырбастау, сондай-ақ Үкіметтің
Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның түсуі екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі
шетел валютасындағы корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың төмендеуімен, сондайақ Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша операциялармен ішінара
бейтараптандырылды. Осылайша, таза валюталық қорлар (ЕАВ) 10,3%, алтындағы активтер
жүргізілген операциялар жəне оның əлемдік нарықтардағы бағасының 4,4% ұлғаюы
нəтижесінде 8,0% ұлғайды.
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Елдің халықаралық резервтері тұтастай алғанда, Ұлттық қордың ақшасын (27,3 млрд.
долл.) қоса алғанда 2008 жылы 21,0% ұлғайып, 46,7 млрд. долл. құрады.
Ұлттық Банктің таза ішкі жəне сыртқы активтерінің 2008 жылы ұлғаюы ақша
базасының 1 471,4 млрд. теңгеге дейін 0,5% кеңеюіне себепші болды. Тар ақша базасы, яғни
екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін есепке алмағандағы
ақша базасы 1 438,3 млрд. теңгеге дейін 1,1% сығымдалды.
2008 жылы ақша массасы банк жүйесінің таза сыртқы активтерінің ұлғаюы салдарынан
6 266,4 млрд. теңгеге дейін 35,3% ұлғайды. Айналыстағы қолма-қол ақша 857,8 млрд. теңгеге
дейін 16,0%, ал банк жүйесіндегі депозиттер 5 408,6 млрд. теңгеге дейін 39,0% өсті.
Депозиттердің өсу қарқынының айналыстағы қолма-қол ақшаның өсу қарқынымен
салыстырғанда басым болуы депозиттердің ақша массасының құрылымындағы үлесінің 2007
жылғы желтоқсандағы 84,0%-дан 2008 жылғы желтоқсандағы 86,3%-ға дейін ұлғаюына
себепші болды.
Ақша мультипликаторы ақша базасының кеңею қарқынымен салыстырғанда ақша
массасының өсу қарқынының басым болуы салдарынан 2008 жылы 2007 жылғы
желтоқсандағы 3,16-дан 2008 жылғы желтоқсандағы 4,26-ға дейін ұлғайды.
Валюта нарығы. 2008 жылы валюта нарығындағы жағдай тұрақты болды. Теңгенің
орташа алынған биржалық айырбастау бағамы 2008 жылы бір доллар үшін 120,31 теңге
болды. Кезеңнің аяғында биржалық бағам бір доллар үшін 120,79 теңгені құрады. Бір жылда
теңге номиналдық көрсетумен АҚШ долларымен салыстырғанда 0,41% əлсіреді.
2008 жылы биржалық сауда-саттықтың доллар позициясындағы көлемі 2007 жылмен
салыстырғанда 9,1% төмендеп, 66,6 млрд. долларды құрады.
Биржадан тыс валюта нарығында 2008 жылғы операциялар көлемі өткен жылмен
салыстырғанда 26,5% азайды жəне 103,5 млрд. долларды құрады. Операциялардың ең аз
көлемі маусым айында, ең көбі ақпан айында байқалды.
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы. 2008 жылы Қаржы министрлігі 463,2 млрд.
теңге сомаға мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыруды жүзеге асырды, бұл 2007
жылмен салыстырғанда 2,8 есе көп. 49 аукцион өткізілді, оларда қысқа мерзімді МЕККАМ
жəне орта мерзімді МЕОКАМ барлық түрлері, инфляция бойынша индекстелген ұзақ мерзімді
6 жəне 7- жылдық МУИКАМ, ұзақ мерзімді 6 жəне 7-жылдық МЕУКАМ, сондай-ақ ұзақ
мерзімді жинақ 8, 9, 10, 14 жəне 15-жылдық МЕУЖКАМ орналастырылды.
Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі 2007 жылғы
желтоқсанмен салыстырғанда 59,6% ұлғайып, 2008 жылғы желтоқсанның аяғында 816,0 млрд.
теңге болды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары. 2008 жылы қысқа мерзімді
ноталарды шығару көлемі 2946,4 млрд. теңге болды, бұл 2007 жылға қарағанда 30,7%-ға аз.
Жыл бойы айналыс мерзімі 28 күн, 3, 6 жəне 12 ай ноталар шығарылды.
Айналыстағы ноталардың көлемі 2008 жылдың басынан бастап 36,3% ұлғайып, 312,2
млрд. теңге болды.
Сондай-ақ ноталар бойынша кірістілік: 2007 жылдың соңындағы 5,58%-дан 2008
жылдың соңында 6,36%-ға ұлғайды.
Банкаралық ақша нарығы. 2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда
орналастырылған банкаралық депозиттердің жалпы көлемі 2,1 есе өсті жəне баламасы 86,9
трлн. теңгені құрады.
Орналастырылған
банкаралық
теңгедегі
депозиттердің
көлемі
8,5 трлн. теңгеге (2008 жылы орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 9,7%-ы)
жетіп, 38,0% өсті. Бұл ретте орналастырылған банкаралық теңгедегі депозиттер бойынша
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орташа алынған сыйақы ставкасы 2008 жылғы желтоқсанда 6,81% құрады (2007 жылғы
желтоқсанда - 6,94%).
Ұлттық Банктің екінші деңгейдегі банктерден тартқан депозиттерінің көлемі 2008
жылы 46,6% өсіп, 6,1 трлн. теңгені құрады.
2008 жылы орналастырылған доллардағы депозиттерінің көлемі бір жыл ішінде 2
еседен астам ұлғайып, 475,2 млрд. долларды (2008 жылы орналастырылған депозиттердің
жалпы көлемінің 65,7%-ы) құрады. Орналастырылған доллардағы депозиттер бойынша
орташа алынған сыйақы ставкасы 2008 жылдың желтоқсанында 0,53%-ды құраса, 2007
жылғы желтоқсанда 4,59% құрады.
2008 жылмен салыстырғанда еуромен орналастырылған депозиттердің көлемі екі есе
өсіп, 118,5 млрд. еуроны (2008 жылы орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің
24,0%-ы) құрады. Еуромен орналастырылған депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы
ставкасы 2007 жылғы желтоқсандағы 3,82%-дан 2008 жылғы желтоқсанда 2,20%-ға дейін
төмендеді.
Рубльдегі депозиттерге орналастыру көлемі шамалы болып қалуда – орналастырылған
депозиттердің жалпы көлемінің 1,0%-ынан аз.
Тұтастай алғанда, шетел валютасындағы банкаралық депозиттердің үлесі
орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 91,1% құрап, жоғары болып қалып отыр.
Бұл ретте шетел валютасындағы депозиттердің негізгі бөлігі (87,1%) резидент емес банктерде
орналастырылған.
Депозит нарығы. 2008 жылы резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің
жалпы көлемі 39,0% өсіп, 5408,6 млрд. теңге болды. Бұл ретте заңды тұлғалардың депозиттері
2007 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 60,1% ұлғайып, 3935,6 млрд. теңгеге дейін, жеке
тұлғалардың депозиттері 2,8% ұлғайып, 1473,0 млрд. теңгеге дейін жетті.
2008 жылы ұлттық валютадағы депозиттер 32,0% ұлғайып, 3491,8 млрд. теңге болды,
шетел валютасындағы депозиттер 54,0% ұлғайып, 1916,8 млрд. теңге болды. Нəтижесінде,
теңгедегі депозиттердің үлес салмағы 68,0 %-дан 64,0%-ға дейін төмендеді.
Халықтың (резидент еместерді қосқанда) банктердегі салымдары 2008 жылы 3,6 %
ұлғайып, 1500,0 млрд. теңге болды. 2008 жылы халық салымдарының құрылымындағы
теңгедегі депозиттер 3,5%-ға, 871,9 млрд. теңгеге дейін төмендеді, ал шетел валютасындағы
депозиттер 15,3% өсіп, 628,1 млрд. теңге болды. Нəтижесінде, теңгедегі депозиттердің үлес
салмағы 2007 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 62,4%-дан 58,1%-ға дейін төмендеді.
2008 жылғы желтоқсанда банктік емес заңды тұлғалардың теңгедегі мерзімді
депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы ставкасы 5,7% (2007 жылғы желтоқсанда –
6,1%), ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 11,3% (11,5%) құрады.
Кредит нарығы. 2008 жылы банктердің экономикаға кредиттері бойынша негізгі
борыштың жалпы көлемі 2,7% көтеріліп, 7454,1 млрд. теңгені құрады.
2008 жылы ұлттық валютадағы кредиттер 0,1% көтеріліп, 4162,2 млрд. теңгені құрады,
ал шетел валютасындағы кредиттер 6,2% өсіп, 3291,9 млрд. теңгені құрады. Нəтижесінде,
теңгедегі кредиттердің үлес салмағы 2007 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 57,3%-дан
55,8%-ға дейін төмендеді.
Ұзақ мерзімді кредиттер 2008 жылы 2,3% өсіп, 5933,5 млрд. теңгені құрады, ал қысқа
мерзімді кредиттер 4,3% өсіп, 1520,6 млрд. теңгені құрады. Нəтижесінде, ұзақ мерзімді
кредиттердің үлес салмағы 79,9%-дан 79,6%-ға дейін төмендеді.
2008 жылы банктердің шағын кəсіпкерлік субъектілеріне берген кредиттері 4,3%
ұлғайып, 1570,7 млрд. теңгені құрады.
Салалық бөлуде экономиканың сауда (22,8%), құрылыс (19,6%), өнеркəсіп (10,2%)
жəне ауыл шаруашылығы (3,4%) тəрізді салалары барынша белсенді кредиттеліп отыр.
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Банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша орташа
алынған сыйақы ставкасы 2007 жылғы желтоқсандағы 14,8%-дан 2008 жылғы желтоқсанда
16,1%-ға дейін өсті, ал жеке тұлғаларға берілген кредиттер бойынша 19,3%-дан 18,8%-ға
дейін төмендеді.
5. 2009 жылғы ақпанда Ұлттық Банктің ноталарын шығару кестесі.
2009 жылғы ақпанда Ұлттық Банк Кестеге сəйкес қысқа мерзімді ноталардың
4 аукционын өткізеді.
Күні
Айналыс мерзімі, күн
Шығарылымның
жарияланған көлемі, млрд.
теңге
06.02.2009
28
50
13.02.2009
28
50
20.02.2009
182
50
27.02.2009
28
50
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