АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2018 жылғы 13 наурыз
Д. Ақышев – Инфляция 2018 жылға белгіленген 5-7% нысаналы дәлізге сәйкес келеді
Ағымдағы жылғы екі айда жылдық инфляция өткен жылғы желтоқсандағы 7,1%дан ақпанда 6,5%-ға дейін баяулады. Ол 2018 жылға белгіленген 5-7% нысаналы дәлізге
толық сәйкес келеді.
Бұл туралы Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев бүгін Үкімет
отырысында сөз сөйлеген кезде айтып берді.
«Инфляциялық процестерді төмендету және бұл үрдісті орта мерзімді
перспективада сақтау бойынша бағалауымыз ақша-кредит саясатын жұмсартудың негізгі
талаптарының бірі болып табылады. Жыл басынан бері базалық мөлшерлеме екі рет –
10,25%-дан 9,5%-ға дейін төмендетілді», - деді Д. Ақышев.
Қаржы реттеушісінің басшысы ақша нарығындағы мөлшерлемелердің базалық
мөлшерлемемен қатар төмендеп жатқанын айтып берді. «2017 жылдың соңында қысқа
мерзімді ноттар бойынша ең жоғары мөлшерлеме 9,43% болса, ақпанда ол 9,02% болды.
Ақша нарығы кірістілігінің азаюы экономиканың нақты секторына қаражаттың әкетілуі
үшін алғышарттарды күшейтеді».
Д. Ақышев – Валюта нарығындағы ахуал тұрақты
Валюта нарығындағы ахуал тұрақты. Ұлттық валютаның орта мерзімді
перспективада бағамын айқындайтын іргелі факторлар жағымды қалыптасуда.
Бұл туралы Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев бүгін Үкімет
отырысында сөз сөйлеген кезде айтып берді.
Ол қаңтар-ақпанда теңге бір АҚШ доллары үшін 320,30 теңгеге дейін 3,6%-ға
нығайғанын атап өтті. Ұлттық Банктің алтынвалюта резервтері ақпанның соңында 31,4
млрд. АҚШ доллары болды. Жыл басынан бері 2,2%-ға өсті. Ұлттық қордың шетел
валютасындағы активтері жыл соңында 59,4 млрд. АҚШ долларына бағаланып отыр.
Жалпы халықаралық резервтер 90,8 млрд. АҚШ доллары болды.
«Депозиттер көлемі қаңтардың соңында 17,1 рлн. теңге болды. Маусым ішінде бір
айда 2,2%-ға төмендеді. Шетел валютасындағы салымдар 6,9%-ға қысқарды. Теңгемен
салымдар 2,1%-ға өсті. Нәтижесінде шетел валютасындағы салымдар үлесі 45,4%-ға дейін
төмендеді.
Қаржы реттеушісінің басшысы банктердің экономиканы кредиттеуі қалпына келіп
жатқандығын атап өтті. «Ағымдағы жылғы қаңтарда жаңа кредиттерді беру көлемі 830
млрд. теңге болды. Бұл 2017 жылғы қаңтардағы көрсеткіштен 44%-ға көп. Экономикаға
кредиттердің жалпы көлемі 2018 жылғы қаңтардың соңында 12,5 трлн. теңге болды», деді Д. Ақышев.

Д. Ақышев - Банктердің капиталдық базасын күшейту Банк секторының
қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасын іске асыру нәтижесі болды
Қаржы секторын «қалпына келтіру» шеңберінде Ұлттық Банк Мемлекет басшысы
қойған міндеттерді шешу үшін жұмыс істеуде. Банктердің капиталдық базасын күшейту
Банк секторының қаржылық орнықтылығын арттыру бағдарламасын іске асыру нәтижесі
болды. Банктердің көпшілігінде беріктік қоры жеткілікті. Бұл оларға экономиканы
кредиттеуді ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Бұл туралы Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев бүгін Үкімет
отырысында сөз сөйлеген кезде айтып берді.
Ол қадағалау өкілеттіктерін күшейту және тәуекелге бағдарланған тәсілді енгізу
бойынша заңнамаға тиісті түзетулер Үкімет пен Парламенттің қарауына жіберілгенін атап
өтті.
Сонымен бірге қаржы реттеушісі басшысының айтуынша, бағалы қағаздар
нарығының тартымдылығын арттыру шеңберінде Үкіметтің және Ұлттық Банктің қор
нарығын дамыту жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары
іске асырылуда. «Эмитенттердің қор нарығына шығу рәсімдерін және бөлшек
инвесторлар үшін сауда-саттыққа қол жеткізуді жеңілдету, брокерлердің қызметін едәуір
ырықтандыру және банк холдингтерінің инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейту Қазақстан
қор биржасында бағалы қағаздармен сауда-саттықтың жандануына алып келді», - деді
Д. Ақышев.
Д. Ақышев қорытындылай келе, сақтандыру нарығын дамыту үшін Парламенттің
қарауында жатқан тиісті заң жобасының әзірленгенін айтып берді. «Жобада электрондық
нысанда сақтандыру полистерін енгізу және сақтандыру қызметтерін интернет арқылы
көрсету, туристік фирмаларды сақтандырудан туристерді тікелей сақтандыруға өту,
міндеттелген сақтандыруды енгізу, сондай-ақ сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың
құқықтарын қорғауды күшейту көзделеді», - деді қаржы реттеушісінің басшысы.
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