АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР

2018 жылғы 16 сәуір
Ұлттық Банк базалық мөлшерлемені 9,25% деңгейіне дейін төмендетті
16 сәуірде Ұлттық Банк пайыздық мөлшерлемелердің симметриялық дәлізін +/-1%
мөлшерінде сақтай отырып, базалық мөлшерлемені 9,25%-ға дейін төмендету туралы
шешім қабылдады. Тиісінше, өтімділік беру операциялары бойынша мөлшерлемелер
10,25%, ал өтімділікті алу операциялары бойынша 8,25% болды. Бұл туралы бүгін Алматы
қаласында телевизиялық БАҚ-қа арналған брифингте сөйлеген сөзінде Ұлттық Банк
Төрағасы Данияр Ақышев хабарлады.
Ол ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 9,25%-ға дейін төмендетілгенін атап
өтті.
«Бұл базалық мөлшерлеменің осы жылы үшінші төмендеуі. Бұл шешім орта
мерзімді бағалауға негізделді, онда инфляцияның ағымдағы жылдың соңына дейін және
келесі жылы баяулауы, төмендейтін инфляциялық күтулер, сондай-ақ сыртқы нарықтарда
тұтастай алғанда жағымды ахуалдың сақталуы болжанды», - деді Д.Ақышев.
Ол алдыңғы аптада Ресейдің қор және валюта нарықтарындағы құбылмалылыққа
қарамастан, сыртқы сектордың орта мерзімді кезеңде іргелі факторларының әсері оң деп
бағаланатынын атап өтті.
Базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім 2018 жылғы 4 маусымда Астана
уақытымен сағат 17:00-де жарияланатын болады.
Д. Ақышев – наурызда инфляцияның жылдық деңгейі нысаналы дәліз шегінде
сақтала отырып, 6,6% болды
Наурызда инфляцияның жылдық деңгейі нысаналы дәліз шегінде сақтала отырып,
6,6% болды. Өндірушілер шығасыларының өсуі және импорттың қымбаттауы
инфляцияның негізгі факторлары болып қалуда. Бұл туралы бүгін Алматы қаласында
телевизиялық БАҚ-қа арналған брифингте сөйлеген сөзінде Қазақстан Ұлттық Банкінің
Төрағасы Данияр Ақышев хабарлады.
Ол сондай-ақ қаңтар-ақпанда халықтың нақты ақшалай кірістерінің өсуі
2017 жылғы үздіксіз төмендеуден кейін оң аймаққа ауысқанын атап өтті. «Тиісінше, біз
ішкі сұраныстың күшеюін күтеміз».
Оның айтуынша, құбылмалы құрауыштар кірмейтін базалық инфляция наурыздың
қорытындысы бойынша жалпы инфляциядан төмен – 5,9% болуын жалғастыруда, бұл
тұтыну нарығындағы инфляциялық қысымның төмендеуін растайды.
«Халықтың инфляциялық күтулері төмендеуде. Наурызда халыққа жүргізілген
пікіртерім нәтижелерін бағалау жыл басынан бастап бір жыл бұрын күтілетін
инфляцияның 7,1%-дан 5,8%-ға дейін төмендеуді көрсетті. Қабылданатын инфляция
көрсеткіштері өзгерген жоқ. Өткен жылы тауарлар бағасы бұрынғыға қарағанда тезірек
өсті деп есептейтін респонденттердің үлесі наурызда 49% деңгейінде қалды», - деді
Д. Ақышев.
Ол экономикалық белсенділік оң серпін көрсетіп жатқанын атап өтті. «Қаңтарақпанда қысқа мерзімді экономикалық индикатор жылдық көрсетуде 5,2%-ға өсті. Тау-кен
және өңдеуші өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, сауда мен көлікте оң өсу қарқындары

сақталып отыр. Атап айтқанда, өңделмеген мұнай мен темір кенін өндірудің ұлғаюы,
металлургияда, азық-түлік өнімдерін өндіруде және машина құрылысында өсу байқалып
отыр. Екі айда негізгі капиталға инвестициялардың өсуі 54,4% болды», - деді Д. Ақышев.
Оның айтуынша, сыртқы нарықтардағы ахуал Қазақстан үшін қолайлы болып
сақталуда. Базалық мөлшерлеме бойынша алдыңғы шешім қабылданған кезеңнен бері
сыртқы іргелі факторлар серпіні өзгерген жоқ. Жылдың басынан бастап мұнай бағасы
орташа алғанда бір баррель үшін 65 АҚШ долларынан жоғары деңгейде қалыптасты.
Негізгі сауда әріптес елдердегі инфляция қарқыны қалыпты болып бағаланады.
«Ұлттық Банк сыртқы нарықтардағы ахуалға үнемі мониторинг жүргізіп, оның
Қазақстанның қаржы нарығына әсерін бағалап отырады. Өткен аптадағы Ресейдегі
оқиғаларға жауап ретінде ішкі валюта нарығындағы құбылмалылықты біз қысқа мерзімді,
қалыпты деп бағалаймыз. Осыған байланысты теңге бағамының әлсіреуіне жауап ретінде
Ұлттық Банк ақша-кредит талаптарын қатаңдату қажет емес деп санайды», - деп
қорытындылады Д. Ақышев.
Д.Ақышев - Ақша-кредит талаптары бейтараптылыққа ұмтылады
Ақша-кредит талаптары бейтарап болуын жалғастыруда. Ұлттық Банк 2018 жылы
бейтарап ақша-кредит талаптарын сақтауды қамтамасыз ете отырып, базалық
мөлшерлемені біртіндеп төмендету саясатын жалғастырады. Бұл туралы бүгін Алматы
қаласында телевизиялық БАҚ-қа арналған брифингте сөйлеген сөзінде Ұлттық Банк
Төрағасы Данияр Ақышев хабарлады.
Ол бұл баға тұрақтылығын қолдау мен экономиканың әлеуетті өсу қарқынына қол
жеткізуге жәрдемдесу арасында теңгерімділікті сақтауға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Тұтастай
алғанда,
Ұлттық
Банктің
бағалауынша,
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көрсеткіштердің ағымдағы серпіні сақталған жағдайда, инфляция 2018 жылы нысаналы 57% аралығында сақталады.
Ішкі қаржы нарығындағы ағымдағы ахуалға келер болсақ, Д.Ақышевтың айтуынша,
алдын ала деректерге сәйкес, наурызда Ұлттық Банктің алтынвалюта резервтері 0,3%-ға
өсіп, 31,1 млрд. АҚШ долларын құрады. Ұлттық қордың активтерін қоса алғанда, елдің
халықаралық резервтері жиынтығында 90,4 млрд. АҚШ долларына жетті.
«Ақша нарығында артық өтімділік сақталып отыр. Ол инфляциядан кейінгі
қысымды шектеу мақсатында көбіне ноттар шығару арқылы алынады. 13 сәуірде Ұлттық
Банктің өтімділікті таза алуы 3,0 трлн. теңге болды. Айналыстағы қысқа мерзімді ноттар
көлемі жыл басынан бері 30,2%-ға ұлғайып, 4,1 трлн. теңге болды. Ноттар бойынша
кірістілік сәуірде мерзімділігіне қарай 8,45-8,57% аралығында болды», - деді Д.Ақышев.
ҚРҰБ-ның тікелей РЕПО операциялары бойынша ашық позициясының көлемі 113
млрд. теңге, кері РЕПО операциялары бойынша 183 млрд. теңге, Ұлттық Банктегі банктік
депозиттердің көлемі 156 млрд. теңге болды. TONIA мөлшерлемесі базалық
мөлшерлеменің пайыздық дәлізінің төменгі шегіне жақын қалыптасты. 2018 жылғы 13
сәуірдің қорытындысы бойынша ол 8,58%-ды құрады, - деп толықтырды ол.
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