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2018 жылғы 26 сәуір

Данияр Ақышев - Мемлекеттің ақша-кредит және фискалды саясатын үйлестіру
экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі факторларының бірі болып
табылады.
Мемлекеттің ақша-кредит және фискалды саясатын үйлестіру экономиканың
тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі факторларының бірі болып табылады. Бұл
жөнінде бүгін Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев «2018-2020 жылдарға
арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңына өзгерістер енгізу туралы» Заң
жобасын ҚР Парламентінің Сенатында қарау кезіндегі баяндамасымен сөз сөйлеу
барысында айтып берді.
Ол заң жобасының негізінде жатқан ел экономикасы дамуының нақтыланған
болжамдарын Ұлттық Банк пен Үкімет бірлесіп келісті деп атап өтті, сондай-ақ Ұлттық
Банктің ақша-кредит саясатының ағымдағы өзекті аспектілері туралы ақпараттандырды.
«Ұлттық Банк инфляциялық таргеттеу саясатын жалғастыруда және теңгенің
айырбастау бағамының еркін режимін ұстауда. Ұлттық Банктің негізгі басымдығы баға
тұрақтылығын қамтамасыз ету. Ұлттық Банктің шаралары жылдық инфляцияны
белгіленген дәлізде ұстап тұруға бағытталған», - деп айтты Д. Ақышев.
Ол ағымдағы жылғы наурызда жылдық көрсеткіш бойынша инфляция 6,6% болды,
ол 2018 жылға белгіленген 5-7% дәлізге сәйкес келеді. 1 тоқсанда ол 1,8% болды. Бұл
өткен жылғы ұқсас кезеңдегі деңгейден төмен.
«Халықтың инфляциялық күтуі төмендеуде. Халық арасында жүргізілген пікіртерім
нәтижелері бойынша бір жыл алға күтілетін инфляция 2017 жылғы желтоқсандағы
7,1%-дан 2018 жылғы наурызда 5,8%-ға дейін төмендеді. Орта мерзімді перспективадағы
қолайлы үрдістер мен болжамдар ақша-кредит саясатын жеңілдетуге ықпал етті», - деді
Ұлттық Банктің басшысы.
Д. Ақышев 16 сәуірде базалық мөлшерлеме 9,25% біржақты мәнге дейін
төмендетілгенін атап өтті. Бұл ағымдағы жылғы базалық мөлшерлеменің үшінші рет
төмендетілуі.
«1 тоқсанда кредит және депозит нарықтары бойынша деректер оң үрдістердің
жалғасуын көрсетіп отыр. 2018 жылғы қаңтар-наурызда банктер берген кредиттердің
экономикадағы көлемі 2017 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 23%-ға ұлғайып,
2,7 трлн теңге болды. 2018 жылғы наурыздың соңында экономикаға кредиттердің көлемі
12,6 трлн теңге болды. Ұлттық валютамен кредиттер 9,4 трлн теңгені құрады», - деп
түйіндеді Д.Ақышев.
Ұлттық Банк басшысы депозит нарығында долларсыздану процестері жалғасуда
екендігін айтты. Депозиттер көлемі 16,8 трлн теңгені құрады. Ұлттық валютадағы
депозиттер 9,4 трлн теңгеге жетті.
Жылдың басынан бері 2,9%-ға өсті. Шетел
валютасымен – 7,4 трлн теңге. Төмендеу - 11,4%. Шетел валютасындағы депозиттердің
үлес салмағы 2018 жылғы наурызда 44%-ға дейін төмендеді. Екі жыл бұрын

долларландыру 70%-ды құрады.
«2018 жылдың басынан бастап валюта нарығындағы жағдай тұрақты. Сыртқы
шикізат нарығындағы конъюнктура оңтайлы қалыптасуда, мұнай бағасы бір баррель үшін
70 АҚШ доллары деңгейінен асады. 25 сәуірдегі жағдай бойынша теңгенің бағамы жыл
басынан бастап 1,8%-ға нығайып, АҚШ долларына қатысты 326,28 теңге болды.
Ұлттық Банк басшысы сөз сөйлегенде қорытындылай келе, Ұлттық Банк баға
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдап жатқандығын атап өтті.
Баға тұрақтылығы ұзақ мерзімді орнықты экономикалық өсудің және халықтың әлауқатын арттырудың негізгі факторларының бірі болып табылады.
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