АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2018 жылғы 16 қазан
Қазақстан Ұлттық Банкінде сараптамалық қоғамдастықтың өкілдерімен
кезекті кездесу болып өтті
Бүгін Алматыда Қазақстан Ұлттық Банкі өкілдерінің қаржылық сарапшылармен
кезекті кездесуі болып өтті, кездесу барысында реттеушінің ақша-кредит саясаты
мәселелері, ақша және валюта нарықтарындағы ахуал, сондай-ақ қаржылық реттеушінің
базалық мөлшерлемені қолданыстағы +/-1% дәлізін сақтай отырып, 9,25% деңгейіне дейін
арттыру жөніндегі шешімі талқыланды.
Қазақстан Ұлттық Банкі Зерттеулер және статистика департаментінің директоры
Виталий Тутушкин атап өткендей, ағымдағы сәттегі инфляциялық ая қалыпты деп
сипатталып отыр. Жылдық инфляция қыркүйекте 6,1% деңгейінде қалыптасты. Ақылы
қызметтердің бағалары мен тарифтердің салыстырмалы түрде қалыпты өсуі кезінде азықтүлік және азық-түлікке жатпайтын тауарлардың жекелеген нарықтарында ұсыныстардың
алуан бағытты күйзелістері байқалады. Жыл қорытындысы бойынша инфляцияның 5-7%
нысаналы дәліз шегінен шығуы күтіліп отырған жоқ.
Базалық мөлшерлеме бойынша көктемгі шешімдерді қабылдау уақытында Ұлттық
Банк атап өткендей, 2019 жылға бағалар инфляцияның бұрын күткенге қарағанда баяу
төмендейтінін көрсетті. Инфляция 2019 жылы жоғарғы шекке жуық болады, алайда 4-6%
жаңа барынша төмен нысаналы дәліз шеңберінде қалыптасатыны күтілуде.
В. Тутушкин сарапшыларға жағымсыз ая өнеркәсіп өндірісіндегі бағаларда
сақталып отырғанын айтты – тамыздың қорытындылары бойынша жылдық көрсеткіш
бойынша 23,9%.
Тау-кен өндіру саласының өнімі 37,5%-ға қымбаттауы осындай өсімнің негізі болып
табылады. Тұтынушылық сұранысқа тікелей әсердің болмауын түсінемін, алайда өңдеу
өнеркәсібінде бір жылда баға 10,3%-ға өскенін ескере отырып, өнеркәсіпте осындай баға
серпіні 6-12 айға дейінгі аралықта тұтынушылық инфляцияға қысым жасайды деп
есептеймін.
«Инфляциялық күтулердің қысқа мерзімді кезеңде орнықсыз сипаты бар, оны
тамыз және қыркүйектегі пікіртерімдердің нәтижелері растады. Инфляциялық күтулердің
өсімі шілдедегі 5,6%-дан айырбастау бағамының аса құбылмалылығы аясында тиісінше
5,9%-ға және 6,4%-ға дейін болды.
Инфляцияны қабылдау күйзелістерге қатысты үлкен орнықтылықпен сипатталады.
Байқалып отырған жағдайдың қысқа мерзімді әсері қабылданатын инфляцияның аздап
өсуіне әсер етті.
Мәселен, тауарлар мен қызметтердің бағасы бұрынғыға қарағанда соңғы 12 айда
тез өсті деп санайтын респонденттердің үлесі тамыздағы 41,3%-бен салыстырғанда
қыркүйекте 42,5% болды. Алайда жалпы алғанда инфляцияны қабылдау төмендеп
барады (жыл басында 52,1%)», - деп түсіндірді В. Тутушкин.
Оның айтуынша, ішкі сұраныстың кеңеюі жалғасуда. Халықтың нақты кірісі 8 айда
өсіп, 3,5%-ды құрады. Ішкі сұранысты ынталандыру тұтынушылық мақсаттарға

кредиттеудің өсуімен қолдау табады. Тамызда тұтынушылық кредиттер портфелінің өсуі
жылдық көрсеткіште 12%-ды құрады.
«Экономиканың нақты өсуі оның әлеуетті деңгейінен артуын көрсете отырып ІЖӨ
оң айырмасы сақталуда. Қысқа мерзімді экономикалық индикатордың мәні 9 айда
104,8%-ды құрады. Өсуге тау-кен өндіруші және өңдеуші өнеркәсібі, көлік және сауда оң
үлес қосты», - деді В. Тутушкин.
Сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің өкілі сарапшыларға сыртқы сектордағы ахуал,
біріншіден, жетекші орталық банктердің монетарлық талаптарды қатаңдатуымен
сипатталғанын айтты. Сондай-ақ негізгі мөлшерлемелердің артуы жекелеген дамушы
елдерде байқалды, себебі АҚШ доллары тартымдылығының өсуіне дамушы нарықтардан
капиталдың әкетілуі және олардың ұлттық валюталарының әлсіреуі ықпал етті. Қазақстан
да осындай жағдайға тап болды. «Екіншіден, Қазақстанның негізгі сауда әріптес елдеріне
қатысты сауда келіспеушіліктерін және санкциялық шараларды күшейту аясында бұл
елдердегі ағымдағы және келесі жылдардағы нысаналы көрсеткіштерден жоғары
деңгейге дейін жылдамдатуды күте отырып, осы елдердегі инфляция деңгейін арттыру
байқалады», - деді В. Тутушкин.
Ол дәл осы факторлар іс-қимылының жиынтығы базалық мөлшерлеменің деңгейін
арттыру жөніндегі шешімді қабылдаудың негізінде жатқанын атап өтті. Тұтынушылық
бағаларға айтарлықтай қысым сақталған жағдайда, біз ақша-кредит талаптарының
қатаңдатылуын жоққа шығармаймыз.
«Қабылданған шешім күтулермен байланысты проблеманың өзектілігін
төмендетуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ біз базалық мөлшерлемені 25 базистік тармаққа
арттырудың соңғы көрсеткіштерге шектеулі тікелей әсер ететінін түсінеміз. Дегенмен,
базалық мөлшерлеменің жаңа деңгейі теңгедегі құралдар мен активтерге сұранысты
арттыруға және ақша-кредит талаптарын бейтарапқа жақын деңгейде сақтауға мүмкіндік
береді», - деп түсіндірді В.Тутушкин.
Кездесудің соңында Қазақстан Ұлттық Банкінің өкілдері сарапшылардың
сұрақтарына жауап берді, олар, өз кезегінде, осы сияқты кездесулерді өткізудің
маңыздылығын, онда ағымдағы жағдай және елдің қаржы нарығындағы өзгерістер
туралы дәйекті ақпарат алу мүмкіндігінің бар екенін атап өтті.
Қазақстан Ұлттық Банкі сарапшылармен кездесулерді қаржы реттеушісінің
нарықпен және жұртшылықпен белсенді коммуникациясы саясатының шеңберінде
тұрақты негізде жүргізетінін атап өтеміз. Базалық мөлшерлеме бойынша келесі шешім
2018 жылғы 3 желтоқсанда Астана уақыты бойынша 17:00-де жарияланады.
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