АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАР
2017 жылғы 15 ақпан
Қазақстанда макроэкономикалық өлшемдер оң жағына қарай қайта қаралды –
Д. Ақышев
Ұлттық Банктің ақша-кредит саясатын және Үкіметтің фискалдық саясатын
үйлестіру - макроэкономикалық тұрақтылықты ағымдағы жағдайларда қамтамасыз етудің
негізгі факторы болып табылады. Бұл туралы ҚР Парламентінің Мәжілісінде баяндамамен
сөйлеген сөзінде ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев мәлімдеді.
Оның айтуынша «таяу жылдарға арналған макроэкономикалық өлшемдер оң
тұрғыдан қаралып, Үкіметпен бірлесіп пысықталды». «2017 жылы елеулі сыртқы күйзеліс
болмауға тиіс. Мұнай бағасы бір баррель үшін 40 – 60 доллар аралығында болса, бәрі де
дұрыс болады. Үкіметтің 2017 – 2019 жылдарға арналған бюджетті қалыптастыру кезіндегі
болжамы Қазақстан экономикасының ауқымды беріктік қоры бар екенін көрсетіп отыр», –
деп хабарлады Д. Ақышев.
Бүгін ҚР Парламентінде «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» заң жобасы талқыланғанын атап өтеміз. Өз кезегінде, ҚРҰБ басшысы Ұлттық
Банктің «2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының жобасындағы өлшемдерді қолдайтынын атап өтті.
Ұлттық Банк инфляциялық таргеттеу қағидаттарын іске асыруды жалғастырады –
Д. Ақышев
Бұл туралы ҚРҰБ Төрағасы Данияр Ақышев бүгін ҚР Парламентінде «2017-2019
жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» заң жобасына өзгерістер енгізу
мәселесі бойынша жасаған баяндамасында хабарлады.
«Ұлттық Банктің негізгі мақсаты баға тұрақтылығын қамтамасыз ету болып
табылады. Инфляция 2017 жылғы қаңтардың қорытындысы бойынша 6-8% дәлізге қайтып
келді, себебі жылдық көрсеткіш бойынша 7,9%-ды құрады. Біздің болжам бойынша
инфляция деңгейі 2017 жылы күйзеліс болмаса Үкімет пен Ұлттық Банк белгілеген дәлізде
болады. Орта мерзімді кезеңде инфляцияны 3-4%-ға дейін кезең-кезеңімен төмендету біз
үшін басым міндет болады», – деп атап өтті Д. Ақышев.
Бұл ретте оның айтуынша, Ұлттық Банк ұзақ мерзімді экономикалық өсуге ықпал
етеді, оны инфляция және макроэкономикалық тұрақтылық бойынша мақсат арасындағы
оңтайлы баланс іздеу арқылы жүзеге асырады.
Сондай-ақ Ұлттық Банк базалық мөлшерлеменің 2017 жылы төмендейтінін жоққа
шығармады. «Базалық мөлшерлеме 2016 жылғы 17%-дан 12%-ға дейін төмендетілді. 2017
жылы базалық мөлшерлеме одан әрі төмендеуі мүмкін», – деп түсіндірді Д. Ақышев,
«Ұлттық Банктің негізгі жұмысы ақша нарығында нарықтық пайыздық мөлшерлемелерді
қалыптастыруға бағытталған», - деп толықтыра отырып.

Д. Ақышев: Қазақстанның валюта нарығында тұрақтылық байқалады
Қазіргі уақытта валюта нарығында тұрақтылық байқалады. Бұдан басқа, теңгенің
бағамы сыртқы экономикалық жағдайлардың жақсаруына орай нығайып отыр. Бұл
туралы бүгін Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев «2017-2019 жылдарға
арналған республикалық бюджет туралы» заң жобасына өзгерістер мәселелері жөніндегі
баяндамада сөйлеген сөзінде ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттарына хабарлады.
«Айырбастау бағамының еркін өзгермелі режіміне өткеннен және экономика
субъектілері жаңа жағдайларға бейімделгеннен кейін айырбастау бағамы объективті
факторларға сәйкес келеді және өндірушілеріміздің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
етеді. Мұның бәрі Ұлттық Банктің валюта нарығына араласпауы аясында болып отыр. Біз
2016 жылғы қыркүйектен бастап интервенция жүргізбейміз», – деп атап өтті Д. Ақышев.
Оның айтуынша, мұндай саясат алтынвалюта резервтерін сақтауға мүмкіндік береді.
Мәселен, Ұлттық Банк басшысы хабарлағандай, қаңтардың соңында Ұлттық қордың
валюта активтерін қоса алғанда, елдің жалпы резервтері дерлік 92 млрд. долларға жетті.
«Бұл 2015 жылдың соңындағы деңгейден жоғары», – деп қорытындылады ол.
Ұлттық Банктің теңгедегі құралдардың тартымдылығын арттыру жөніндегі
шаралары өзінің тиімділігін көрсетті
2016 жылы жинақтау, есеп айырысу және активтер құнының өлшемі ретінде
ұлттық валюта теңгенің үлесін ұлғайтуда үлкен прогреске қол жеткізілді. Бұл туралы
бүгін Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев өзінің ҚР Парламентінің
Мәжілісінде сөйлеген сөзі барысында хабарлады.
Оның айтуынша, 2016 жылы теңгемен депозиттер 3,3 трлн. теңгеге өсті, шетел
валютасында – 1,1 трлн. теңгеге төмендеді. «Барлық депозиттердің долларлану деңгейі
ең жоғары 70%-дан 55%-ға дейін, жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 80%-дан 62%-ға
дейін төмендеді – деп атап өтті Д. Ақышев. – Бұған валюта нарығындағы тұрақтану және
Ұлттық Банктің теңгедегі құралдардың тартымдылығын арттыру себепші болды».
Шағын бизнесті кредиттеу 1 трлн. теңгеден аса ұлғайды – ҚР Ұлттық Банкі
Банктердің экономикаға кредиттерінің көлемі 2016 жылы 12,9 трлн. теңгеге дейін
1,5%-ға ұлғайды. Бұл туралы ҚР Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев ҚР Парламенті
Мәжілісінде баяндама жасаған кезде хабарлады.
Бұл ретте, оның айтуы бойынша кредиттеуде айтарлықтай құрылымдық өзгерістер
болды. Мәселен, шағын бизнесті кредиттеу 1 трлн. теңгеден аса ұлғайды. «Олардың
кредиттік портфельдегі үлесінің өсуі ең жоғары 24% мәніне жетті. Яғни, банктер әрбір 4-ші
теңгені шағын кәсіпкерлікке берді», – деп нақтылады ол.
Сондай-ақ, Ұлттық Банк басшысы өңдеу өнеркәсібінде, ауылшаруашылығында,
саудада кредиттеу жандандырылғанын атап өтті. «Енді біздің міндетіміз жалпы
экономика бойынша кредиттеудің өсуінің сенімді траекториясы болып табылады, – деп
мәлімдеді Д. Ақышев, – Банк секторының кредиттік белсенділігін қалпына келтіру үшін
көбірек уақыт қажет. Елдің қаржы секторын «қайта жаңғырту» қажет. Бұл бағыттарды
Мемлекет басшысы Жолдауында айқындады. Біз тиісті жұмысты бастадық».
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