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Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдік
берілген өтемақы сомасын сақтау туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2011 жылғы 23 мамырда Қазақстан
Республикасының қаржылық тұрақтылығы жəне қаржы нарығын дамыту жөніндегі
кеңестің отырысында 2012 жылғы 1 қаңтардан кейін жеке тұлғалардың депозиттері
бойынша кепілдік берілген өтемақының бес миллион теңгеге тең болатын ағымдағы ең
жоғары мөлшерін сақтау туралы бастама жасады.
Қазақстан Республикасының заңнамасына тиісті түзетулер енгізу көзделетін Заң
жобасы жақын арада əзірленеді.
Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдік берілген өтемақының мөлшерін
өзгеріссіз қалдыру туралы шешім мүдделі мемлекеттік органдардың банк секторының
ағымдағы жай-күйін, оның даму перспективаларын жан-жақты қарағаннан жəне
талқылағаннан, депозиттерге міндетті кепілдік берудің отандық жүйесінің қаржылық
тұрақтылығын, оның кепілдік беру міндеттемелері мөлшерінің бес миллион теңге
деңгейінде
белгіленуіне
байланысты
айтарлықтай
өсіп
отырған
əлеуетті
міндеттемелерінің мөлшерін бағалағаннан кейін қабылданды. Сонымен қатар, əлемдік
жетекші державалардың халықаралық тəжірибесі зерделенді, олардың ішінде соңғы
қаржы дағдарысы кезінде кепілдік берілген өтемақы сомасын арттырған жəне
«дағдарысқа қарсы» өтемақы мөлшерін дағдарыстан кейінгі кезеңде де қалдырған АҚШты жəне Еуропалық одақ елдерін атауға болады.
Кепілдік берілген өтемақының мөлшерін арттыруды мемлекет 2008 жылғы күзде
дағдарысқа қарсы шаралардың бірі ретінде қабылдады. Осы шешім азаматтар тарапынан
республиканың банк жүйесіне деген сенімін сақтау кезінде негізгі рөл атқарды. Бұл
дағдарыстан кейінгі кезеңде депозиттік базаның өсуімен расталып отыр. Мəселен,
халықтың депозиттері 2009 жылғы 1 қаңтар – 2011 жылғы 1 мамыр аралығында 59%
немесе 878 млрд. теңгеге өсті, оның ішінде 5 млн. теңгеге дейінгі депозиттер 54% немесе
374 млрд. теңге өсті. Бұл ретте, жеке тұлғалардың Қазақстан банктеріндегі депозиттерінің
басым бөлігінің 5 млн. теңгеден аспайтынын назарға алу қажет, атап айтқанда ағымдағы
жəне карт-шоттарды қоса алғанда барлық банк шоттарының 99%. Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі өз тарапынан, Қордың жалғыз акционері ретінде Қордың
жарғылық капиталын 2008-2011 жылдардағы кезеңде 16 млрд. теңгеден 121 млрд. теңгеге
дейін ұлғайта отырып, депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесін қаржы жағынан
нығайтты. Ағымдағы жылы Қордың жарғылық капиталын тағы 12 млрд. теңгеге ұлғайту
жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының (Қор)
таратылған банктерде кепілдік берілген өтемақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін
табысты орындауы да қатардағы салымшылардың өз жинақ ақшасының қорғалуын
қабылдауға оң ықпал етті.
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