АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2018 жылғы 15 қазан
Қазақстан Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемені 0,25 пайыздық тармаққа 9,25%-ға
дейін көтеру туралы шешім қабылдады

Бүгін 15 қазанда Қазақстан Ұлттық Банкі пайыздық мөлшерлемелерді +/-1%
деңгейінде сақтай отырып, базалық мөлшерлемені 0,25 пайыздық тармаққа 9,25%-ға
дейін көтеру туралы шешім қабылдады. Өтімділікті беру және алу операциялары
бойынша мөлшерлеме тиісінше 10,25%-ға және 8,25%-ға дейін көтерілді. Бұл туралы
телевизиялық БАҚ үшін брифинг барысында Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр
Ақышев айтып берді.
Ол ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі автоматты түрде 9,25%-ға өзгергенін
атап өтті.
«Базалық мөлшерлеме бойынша алдыңғы шешімді қабылдаған кезде біз бұрын
күткенімізден неғұрлым жоғары инфляцияға әкелуі мүмкін тәуекелдердің күшеюіне көңіл
аударған болатынбыз. Біз бағалауымызды растаймыз», - деді Д. Ақышев.
Ол соңғы айларда инфляциялық күтулерде көбіне сыртқы факторлардан туындаған
белгісіздіктің өскенін айтып өтті. Сонымен бірге жекелеген ішкі факторлардың тарапынан
проинфляциялық қысым байқалады.
«Бүгінгі шешім, біздің пікірімізше, проблеманың ушығуын азайта алады. Базалық
мөлшерлеменің жаңа деңгейі теңгемен активтерге деген сұраныстың артуына және ақшакредиттік талаптарды бейтарап деңгейге жақын деңгейде сақтауға мүмкіндік береді.
Бірақ тұтынушылық бағаларға қысым сақталған жағдайда ақша-кредиттік талаптар одан
әрі қатаңдануы мүмкін екенін жоққа шығармаймын», - деді Қазақстан Ұлттық Банкінің
басшысы.
Данияр Ақышев осы шешімге ықпал еткен факторлар туралы да айтып берді. Ол
ағымдағы инфляциялық ая қалыпты болып сипатталатынын атап өтті. Жылдық инфляция
қыркүйекте 2018 жылға арналған 5-7%-дық нысаналы дәліздің ортасында болып, 6,1%-ды
құрады.
«Жылдық инфляция құрылымында азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының
баяу өсуі және ақылы қызмет көрсету бағасы мен тарифтерінің жылдық өсуінің тұрақты
болуы аясында азық-түлік бағасының жедел өсуі байқалады», - деді Д. Ақышев. Оның
айтуынша, ағымдағы жылы инфляцияның сақталуы нарықтарда қант, жарма, нан
өнімдерінің, жұмыртқа, тауық етінің, сондай-ақ қатты отынның қымбаттауына себепші
болды. Жеміс-көкөніс өнімінің және жанар-жағар май материалдарының бағасы жылдың
басынан бері төмендеді. Қалған азық-түлікке жатпайтын тауарлардың және халыққа
ақылы қызмет көрсетудің баға серпіні қалыпты болды.
«Өнеркәсіп өндірісіндегі бағалардың жылдық көтерілуі тамызда шамамен 24%-ды
құрады. Бағаның мұндай өсуінің негізінде жақтан тау-кен өндіру салалары өтінімінің
37,5%-ға қымбаттауы болған себептердің тұтынушылық сұранысқа тікелей әсер етпейтінін
түсінгенмен, мұндай баға серпіні тұтынушылық инфляцияға болашақта 6-12 айға дейін
қысым жасайтын болады», - деді ол.

Д. Ақышев Ұлттық Банктің бағалауы бойынша, ағымдағы жылы инфляция 5-7%
нысаналы дәліз ішінде қалыптасады, ал 2019 жылы жоғары шегіне жақындай отырып,
біртіндеп 4-6%-дық жаңа дәлізге енетін болады деп атап өтті.
«Тамызда және қыркүйекте айырбастау бағамының жоғары құбылмалылығы
аясында инфляциялық күтулердің өсуі байқалды. Бұл тұтастай алғанда ұзақ мерзімді
перспективада төмендеу үрдісіне қарамастан олардың қысқа мерзімді кезеңде орнықсыз
сипатта болатынын растайды», - деп хабарлады Д. Ақышев.
Қазақстан Ұлттық Банкінің басшысы атап өткендей, нарықта байқалған ахуал
халықтың инфляцияны қабылдауына да қысқа мерзімді ықпал етті. Өткен 12 айда
тауарлар мен қызметтердің бағасы бұрынғыға қарағанда тез өсті деп санайтын
респонденттердің үлесі тамыздағы 41%-бен салыстырғанда қыркүйекте 42,5% болды.
«Алайда тұтастай алғанда инфляцияны қабылдаудың төмендеу үрдісі сақталуда»,
– деді ол.
Базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім 2018 жылғы 3 желтоқсанда Астана
уақыты бойынша сағат 17:00 жарияланатын болады.
Данияр Ақышев телевизиялық БАҚ үшін брифинг барысында негізгі
макроэкономикалық көрсеткіштер туралы айтып берді
Ішкі сұраныстың кеңеюі жалғасуда. Халықтың нақты кірістері 8 айда 3,5%-ды
құрады. Орта мерзімді кезеңде аталған фактордың проинфляциялық қысымы ең төменгі
жалақы деңгейінің алдағы өсуімен нығайтылатын болады. Бұл туралы телевизиялық БАҚ
үшін брифинг барысында Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр Ақышев айтып
берді.
Ол, сондай-ақ ішкі сұранысты ынталандыруға тұтынушылық мақсаттарға
кредиттеудің өсуі қолдау көрсететінін айтты. Тамызда тұтынушылық кредиттер
портфелінің өсуі жылдық көрсеткіш бойынша 12%-ды құрады.
«Экономиканың нақты өсуінің оның әлеуетті деңгейінен асуын көрсете отырып,
ІЖӨ-нің оң айырмасы сақталды. Қысқа мерзімді экономикалық индикатордың мәні 2018
жылдың 9 айында 104,8%-ды құрады. Тау-кен өндіру және өңдеуші өнеркәсіптер, көлік
және сауда өсуге оң үлес қосты», - деді ол.
Д.Ақышев, сонымен қатар сыртқы сектордағы ахуал, біріншіден, жетекші орталық
банктердің монетарлық талаптарды қатаңдатуымен сипатталатынын айтты. Сондай-ақ,
жекелеген дамушы елдерде негізгі мөлшерлемелердің өсуі байқалды, себебі АҚШ
долларының тартымдылығының өсуі дамушы нарықтардан капиталдың әкетілуіне және
олардың ұлттық валюталарының әлсіреуіне әкелді. Аталған жағдай Қазақстанға да әсерін
тигізді.
«Екіншіден, Қазақстанның негізгі сауда-саттық әріптестері болып табылатын
елдерге қатысты сауда-саттықтағы келіспеушіліктер мен санкциялық шаралардың күшеюі
аясында осы елдердегі инфляцияның өсуі байқалып отыр», - деді Д.Ақышев.
Оның айтуынша, осы елдердегі инфляцияның нысаналы көрсеткіштерден жоғары
деңгейге дейін одан әрі үдемелі өсуін күту ағымдағы және келесі жылдарда
Қазақстандағы проинфляциялық қысымның негізгі факторларының бірі болып қалмақ.
Данияр Ақышев қаржы нарығының негізгі көрсеткіштері туралы айтып берді
Ұлттық Банктің алтынвалюта резервтері 2018 жылғы 9 айда алдын ала деректер
бойынша 30 млрд. АҚШ долларын құрады. Еліміздің халықаралық резервтері (Ұлттық
қордың активтерін қоса алғанда) 86,4 млрд. АҚШ долларына жетті. Бұл туралы

телевизиялық БАҚ үшін брифинг барысында Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы Данияр
Ақышев айтып берді.
«Ақша нарығында көбінесе ноттар шығарудан алынатын артық өтімділік сақталуда.
Ұлттық Банктің өтімділікті таза алуы 12 қазанда 3 трлн теңгені құрады. Айналымдағы
қысқа мерзімді ноттардың көлемі 3,8 трлн теңге болды. Қазан айында ноттар бойынша
кірістілік мерзімділігіне қарай 8,40%-8,45% мөлшерінде қалыптасты», - деді Қазақстан
Ұлттық Банкінің басшысы.
Д. Ақышев журналистердің назарын ақша нарығының мөлшерлемесіне аударды.
«Ұлттық Банк үшін таргеттелетін индикатор болып табылатын «TONIA индикаторы 2018
жылғы 12 қазандағы қорытынды бойынша 8,03% деңгейінде, яғни пайыздық дәліздің
төменгі шегінде қалыптасты» - деп түсіндірді ол.
«Ұлттық Банк бұл индикатордың осылайша орын алуы дұрыс емес деп есептейді,
себебі ол ақша-кредит саясатын жүргізу кезінде мақсаттарға қол жеткізуді шектейді», деді Д.Ақышев.
«Сондықтан ақша нарығында біздің операцияларымыздың тиімділігін арттыру
мақсатында біз TONIA таргеттелетін индикаторын базалық мөлшерлемемен
жақындастыру қажет деп санаймыз. Аталған шара ақша нарығындағы мөлшерлемелердің
болжамдылығын арттырады. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін біз әртүрлі
мүмкіндіктерді, оның ішінде пайыздық дәліздің шекарасын тарылтуды зерделейміз» - деп
сөзін қорытындылады Ұлттық Банк басшысы.
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