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2018 жылғы 5 желтоқсан
Д. Ғалиева – Қазақстан Ұлттық Банкі инфляциялық таргеттеу
режиміне жүйелі түрде өтті
Биыл Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгені енгізген күннен
бастап 25 жыл толды. Бұл – қызықты оқиғалар мен маңызды өзгерістерге толы ширек
ғасыр. Жиырма бес жыл ішінде елдің қаржы секторын қалыптастыру, реформалау және
дамыту саласында айтарлықтай жұмыс жүргізілді. Бұл туралы Қазақстан Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары Дина Ғалиева Қазақстан теңге сарайы қызметінің мәселелері
бойынша Шығыс Қазақстан облысына жұмыс сапары шеңберіндегі сөйлеген сөзі
барысында айтып берді.
Оның айтуы бойынша, ақша-кредит саясатын жүргізу бөлігінде Ұлттық Банк үшін
2015 жылы инфляциялық таргеттеу режиміне өту маңызды оқиға болды. Бұл төмен
инфляцияны қолдау Ұлттық Банк үшін басты мақсатқа айналғанын білдіреді.
«Инфляциялық таргеттеу режимін таңдау кездейсоқ болған жоқ. Дамыған, сол
сияқты дамушы елдердің теориялық базасы мен практикалық тәжірибесі төмен және
тұрақты инфляцияны қолдау орталық банктің орнықты экономикалық өсуге қосқан ең
үлкен үлесі екендігін көрсетті», - деп атап өтті Д. Ғалиева.
Ол Қазақстан Ұлттық Банкі ақша ұсынысын таргеттеу режимінен бағам
тұрақтылығын қамтамасыз ету режимі арқылы инфляциялық таргеттеуге жүйелі түрде
өткенін нақтылап өтті.
«Өтуге дайындық бірнеше жыл ішінде жүргізілді. Кезең-кезеңімен қажетті
заңнамалық база жасалды, ұйымдастырушылық жүйе тұрғызылды және ақша-кредит
саясатының құралдары жетілдірілді. Біруақытта талдама және болжау әлеуеті күшейтілді,
сондай-ақ ақпараттық ашықтық пен шаралардың транспаренттігі жақсартылды», - деп
хабарлады Д. Ғалиева.
Дина Ғалиева – Жаңа ақша-кредит саясаты өзінің тиімділігін дәлелдеді
Инфляциялық таргеттеу шегінде 3 жылда Қазақстан Ұлттық Банкі инфляцияның
деңгейін 2016 жылғы шілдедегі 18%-ға жуық деңгейден 2018 жылғы қарашаның
қорытындылары бойынша 5,3%-ға дейін 3 еседен астам төмендете алды. Бұл жөнінде
Қазақстан Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Дина Ғалиева Шығыс Қазақстан
облысына жұмыс сапары шегінде Қазақстан теңге сарайы қызметінің мәселелері
бойынша сөз сөйлеу барысында айтып берді.
«2019 жылға арналған нысаналы бағдар жаңа, барынша төмен 4-6%-дық дәлізде
белгіленді. Бұдан әрі Қазақстан Ұлттық Банкінің шаралары 2020 жылы инфляцияны төмен,
4%-ға жақын мәніне дейін біртіндеп төмендетуді қамтамасыз етуге бағытталған», - деп
толықтырды ол.
Қазақстан Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары жұмыстың маңызды бағыты
халықтың және бизнестің инфляциялық күтулерін басқару болып табылатындығын атап
өтті. Иә, олар орнықсыз және жекелеген күйзелістердің қысқа мерзімді ықпал етулерге

ұшырағыштығы жалғасуда. Алайда жалпы ұзақ мерзімді үрдіс инфляциялық күтулер
төмендегенін көрсетіп отыр.
«Қазақстан Ұлттық Банкі өзгермелі айырбастау бағамының режимін қалтқысыз
ұстануда. Мұндай саясат теңге бағамы Ұлттық Банктің валюта нарығындағы ісәрекеттерімен емес, іргелі факторлармен айқындалатындығын білдіреді. Теңге бағамы
нығаю жағына да, сол сияқты әлсіреу жағына да өзгеріп отыратын талаптарға автоматты
түрде икемделеді және үнемі тепе-тең деңгейде болуға тырысады. Бұл отандық
өндірушілер үшін бәсекелестік басымдықтарды сақтауға мүмкіндік береді», - деп атап өтті
Д.Ғалиева.
Оның айтуы бойынша 11 айда теңге 11,8%-ға әлсіреді, ол негізінен АҚШ
долларының көптеген дамушы елдердің валюталарына қатысты нығаюына, АҚШ ФРЖ
мөлшерлемесінің артуына, сондай-ақ Ресей рублінің әлсіреуіне байланысты болды.
Қазақстан Ұлттық Банкі шегін, дәлізін немесе басқа да бағдарларды белгілеместен еркін
өзгермелі айырбастау бағамы саясатын жүргізуді жалғастырады.
Қазақстан Ұлттық Банкі басшысының орынбасары қаржы секторындағы оң
үрдістердің байқалып отырғанын атап өтті. «Ұлттық Банктің теңгемен депозиттердің
тартымдылығын арттыруының арқасында депозиттерді долларсыздандыру бойынша
үрдіс жалғасуда. 2016 жылдың басындағы 70%-дық шекке қол жеткізгеннен кейін
валюталық салымдардың үлесі 2018 жылғы қазанның соңында 46,9%-ға дейін
төмендеді», - деп толықтырды Д. Ғалиева.
Қорыта келе ол 2018 жылғы 10 ай ішінде жаңадан берілген кредиттердің көлемі
25%-ға немесе өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2,2 трлн теңгеге ұлғайғанын
баса атап өтті. Кредиттеудің өсуіне банктердің кредиттік белсенділігін арттыруға
мүмкіндік берген банктерді қалыпқа келтіру жөніндегі бастамалар ықпал етеді.
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