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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҚША НЕСИЕЛІК САЯСАТТЫ
БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мақалада Қазақстандағы ақша несиелік саясатты басқару құралдарының қазіргі жaғдaйы
қарастырылған. Мақаланың өзектілігі кез келген елдердің экономикалық тұрақты дамуының
негізгі шарттары болып ақша-несиелік саясатты реттеудің нақты механизмін қалыптастыруды
айтуға болады. Бүгінгі нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстанның ақша-несие саясатының
маңызының артуы шаруашылық жүргізу әдістерінің нығаюы және дамуымен, экономиканың
тұрақты өсуіне көшуімен қамтамасыз етілген. Соған қарамастан бұл саясаттың тиімділігі әлі де
жоғары деңгейде емес.
Мақаланың негізгі мақсаты болып қазіргі таңдағы әлемдік экономика мен ұлттық экономикада
қалыптасқан жағдайларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында жүзеге асырылып
жатқан мемлекеттік реттеудің ақша несие саясатын басқару құралдарын жетілдіру, жүзеге
асыру ерекшеліктеріне бағытталған. Анықталған мақсаттың негізінде мемлекеттік реттеудің
ақша несиелік саясатын басқару құралдарын жетілдіру мәселесі, мемлекеттік реттеудің ақша
несиелік саясатын жүзеге асыру ерекшеліктері, Қазақстандағы ақша-несие саясатын басқарудың
қазіргі заманғы құралдарына талдау жасалды. Мемлекеттік реттеудің ақша несиелік саясатының
басқару құралдарын талдай отырып, қазіргі жағдайдағы басты проблемаларын анықтап, оларды
шешу жолдары, соның ішінде ақша несие саясатының маңызды құралдарын жүзеге асыру
ерекшеліктері зерттелді.
Түйін сөздер: ақша-несие саясаты, инфляция, интервенция, халықаралық валюта қоры,
дүниежүзілік банк.
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Current state and prospects of instruments
of monetary policy management in Kazakhstan
The article examines the current instruments and tools of monetary policy in Kazakhstan. The relevance of the article is the main prerequisite for the sustainable economic development of any country,
which is the formation of a clear mechanism for regulating monetary-credit policy. The growing importance of Kazakhstan’s monetary policy in the modern market economy is provided by the growth and
development of economic management methods and the transition to sustainable economic growth.
Nevertheless, the effectiveness of this policy is still far from high. The main goal of the article is to improve the instruments for managing the monetary and credit policy of state regulation in the Republic of
Kazakhstan, taking into account the current situation in the world economy and the national economy.
On the basis of the identified goal, the issues of improving the management tools of the monetary policy
of state regulation, the specifics of the implementation of the state monetary policy, the analysis of modern monetary policy instruments in Kazakhstan were considered. The instruments of the monetary and
credit policy of state regulation, the main problems in the current situation and the ways of their solution,
including the features of implementing the important instruments of monetary policy.
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Текущее состояние и перспективы инструментов управления
денежно-кредитной политикой в Казахстане

В статье рассматриваются текущие инструменты денежно-кредитной политики в Казахстане.
Актуальность статьи является основной предпосылкой устойчивого экономического развития
любой страны, которая является формированием четкого механизма регулирования денежнокредитной политики. Возрастающее значение денежно-кредитной политики Казахстана в
современной рыночной экономике обеспечивается ростом и развитием методов экономического
управления и перехода к устойчивому экономическому росту. Тем не менее, эффективность этой
политики еще далека от высокой.
Основной целью статьи является совершенствование инструментов управления денежнокредитной политикой государственного регулирования в Республике Казахстан с учетом текущей
ситуации в мировой экономике и национальной экономике. На основе выявленной цели были
рассмотрены вопросы совершенствования инструментов управления денежно-кредитной
политикой государственного регулирования, особенностей осуществления государственной
денежно-кредитной политики, анализа современных инструментов денежно-кредитной
политики в Казахстане. Изучались инструменты денежно-кредитной политики государственного
регулирования, основные проблемы в текущей ситуации и пути их решения, в том числе
особенности реализации важных инструментов денежно-кредитной политики.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инфляция, интервенция, международный
валютный фонд, всемирный банк.

Кіріспе
Қaзipгi зaмaнғы Қaзaқcтaн экономикacы
үшiн aқшa-нecиe caяcaтының мaңыздылығының
дeңгeйi экономикacының тұpaқты дaмyғa
көшyi нeгiзiндeгi шapyaшылықтың нapықтық
әдicтepiнiң дaмyымeн бaйлaныcты. Дeгeнмeн
бүгiнгi тaңдa бұл caяcaттың тиiмдiлiгi 100% (жүз
пaйыз) көлeмiндe жоғapы eмec. Бұлaй болyының
ceбeбi, aқшa-нecиe caяcaтының құpaлдapы
бip-бipiмeн жәнe экономикaлық үдepicтepмeн
жоғapы дeңгeйдe бaйлaныcты eмecтiгiндe.
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
реттеудің ақша-несиелік саясатын басқару құ
ралдары ақшаның саны мен құнына әсер ету
үшін орталық банк жүргізетін мемлекеттік эко
номикалық саясаттың бір бөлігінде қамтиды.
Ұлттық Банк ақша-несие саясатын баға тұрақ
тылығын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге
асырады.
Мақсатқа қол жеткізу үшін Ұлттық Банк
ақша-несие саясатын инфляциялық таргеттеу
режімі 2015 жылғы 20 тамыздан жүзеге асырылып келе жатыр.
Банктік жүйенің қызмет атқаруының, тұ
рақты, сенімді дамуының негізі, Орталық банкке
шаруашылық белсенділікке тиімді ықпал етуге,
банктік институттардың қызметін бақылауға,
ақша айналымының тұрақтануына қол жеткізу
ге мүмкіндік беретін, экономиканы ақша-несие
ISSN 1563-0358

лік реттеудің икемді механизмін құру болып
табылады.
Ақша-несиелік реттеудің Орталық банк
тұрғысынан негізгі объектісі болып экономи
кадағы қолма-қол және қолма-қолсыз ақша массасы болып табылады. Оның динамикасынан
жиынтық төлем қабілетті сұраныстың әртүрлі
компоненттерінің өзгерісі тәуелді болады. Себебі
қазіргі таңда ақша несиелік сипатқа ие, яғни
негізінен ақша массасы банктердің несиелікдепозиттік қызметі процесінде құрылады.
Орталық банк ақша айналымының көлемі мен
құрылымын реттеуді екінші деңгейлі банктік мекемелер операцияларын басқару, тиісті әдістер
мен құралдардың көмегімен несиелік-депозиттік
эмиссия шарттарын анықтау жолымен жүзеге
асырады.
Кез келген қазіргі таңдағы әлеуметтікэкономикалық жүйенің даму шарттарына қа
жеті әдістемелік, ғылыми, институционалдық,
техникалық шешімдер кешенін қамтамасыз
ететін тұрақты қаражат айналымы болып табылады [1].
Тәжірибелік бөлім
Ақша-несие саясаты бағаның тұрақтылығын
қамтамасыз етуге және инфляция бойынша
нысаналы дәлізді 2017 жылғы 6,0-8,0 %-дан
орта мерзімді перспективада 3-4 %-ға дейін
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Қазақстандағы ақша несиелік саясатты басқару құралдарының қазіргі жағдайы және жүзеге асыру ерекшеліктері

төмендетуге бағытталған. Ішкі нарықтағы
ахуалды және сыртқы қаржы және тауар
нарықтарындағы конъюктураны ескере отырып, инфляция бойынша нысаналы бағдарға
қол жеткізу жөніндегі мемлекет тарапынан
ақша-несие саясатының негізгі бағыттары
жыл сайын қалыптастырылып отырады. Инфляция бойынша нысаналы бағдарды Ұлттық
Банк жыл сайын белгілеп отырады. Қазақстан
Республикасы Үкіметі мен Ұлттық Банктің
бірлесіп күш жұмсауы арқылы инфляцияны
төмендету және ол теңгерімді сипатта болады. Қысқа мерзімде Инфляцияны бірден шектеу бойынша қатаң шаралар қолдану арқылы
елдің экономикасына жағымсыз әсерін тигізеді
және оның тұрақты және ілгерілемелі дамуын
қамтамасыз етуге мүмкіндіктерін шектейді, ал
ынталандырушы экономикалық өсу саясаты
инфляциялық үдерістердің қарқынды дамуына
әкеп соқтырады. Орта мерзім кезеңінде ұлттық
валюта теңгеге деген сенімділікті қалпына
келтіру және пайыздық арнаның тиімді жұмыс
жасауы үшін теңге пайдалылығының қисық
сызығын құрастыру ақша-несие саясатының
басты міндеті болып саналады. Ұлттық Банк
банк жүйесінің өтімділігін реттеу, сонымен
қатар, ақша нарығына және таргеттелетін
нарық мөлшерлемесіне әсер ету үшін, базалық
мөлшерлеме белгілейді, бұл инфляция мен айырбас бағамына қатысты күтілетін болжамдарды неғұрлым тиімді реттеуге мүмкіндік береді,
осылайша ақша нарығындағы құбылмалылықты
шектеуге және ұзақ мерзімді пайыздық
мөлшерлемелердің қалыптасуына ықпал етуге
өз септігін тигізеді. Инфляциялық таргеттеуге
көшу және теңгенің еркін құбылмалы айырбас
бағамы саясатын одан әрі жүргізіп жалғастыру
өзгеріп отыратын іргелі факторларға жауап ретінде айырбас бағамын өзгерту арқылы
экономиканың дамуындағы сәйкессіздіктерге
жол бермеуге мүмкіндік береді. Шетел валютасына деген сұраныс пен ұсыныс
арасындағы
арақатынастың
нәтижесінде
теңге бағамы анықталатын болады. Қазақстан
Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкі
инфляцияның қарқынды ұлғаюын болдырмау
және оны жоспарланған объективті дәлізде
ұстап тұру үшін ішкі нарықта бағалардың
тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды іске асыру орын алатын болады. Бәсекеге
қабілетті ішкі нарықтардың қарқынды дамуына,
бағалық келісу және жағымсыз бәсекелестікке
қарсы күресуге жағдайлар жасау үшін азықтүлік тауарлары мен отын бағаларын өсірмей
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ұстап тұруға бағытталған шаралар қабылдануы
керек.
Азық-түлік нарығын реттеу және алыпсатарлық пен бағалардың негізсіз өсуіне жол бермеу, маусымдық ауытқуларды қалыпқа келтіру
үшін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына тауарлық интервенциялар жүргізу, ресурс
тарды тиімді пайдалану және оларды уақтылы
толықтыру бойынша азық-түлік тауарларының
өңірлік тұрақтандыру қорларының жұмысы жандандырылып, азық-түлік тауарларының өңірлік
тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және
пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізіледі [2].
Қазақстандағы ақша-несие саясатының
тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында
ақша-несие саясаты жүйесінің қалыпты жұмыс
істеуіне әсер ететін жүйелі тәуекелдер мен
қатерлерді анықтау, бағалау, қолдан келгенше
төмендету, сондай-ақ макропруденциалды реттеу тәжірибесін жетілдіру жалғасын табатын
болады.
Қазақстан Республикасы үшін мемлекет
дамуының әлеуеті мен мақсаттарына сәйкес,
ақша-несие саясаты мәселелерінің қалыптасуы,
нарықтық дағдылармен белсенді дамуы эконо
микадағы практиктер мен ғалымдардың көз алдында үнемі жүр. Елдің тұрақты экономикалық
дамуының көрсеткіштері келесі 1-кестеде
келтірілген.
Кестедегі көрсеткіштерден келесідей талдау
жасауға мүмкіндік береді:
Біріншіден, халық саны бойынша тоқталатын
болсақ, 2014 жылмен 2015 жыл айырмашылығын
есептейтін болсақ 256,90 мың адамға өскенін, ал
2016 жылмен 2015 жыл аралығын салыстыратын
болсақ 252,90 адамға тағы да жоғарылағанын
көруге болады.
Екіншіден, ЖІӨ млрд.теңгемен есептегенде
2015/2014 жылдардың арақатынасын есептейтін
болсақ, 1 208 300,70 млрд. теңгеге өскен, ал
2016/2015 жылдар арақатынасын есептейтін
болсақ 4 847 974,40 млрд. теңгеге жоғарылаған.
ЖІӨ-нің жан басына шаққандағы көрсеткіштер
2015/2014 жылдар арақатынасы 35530,00
мың теңге, ал 2016/2015 жылдар арақатынасы
239068,10 мың теңгеге жоғарылаған. Инфляция
деңгейін салыстыратын болсақ, 2014 жылы 7,4
пайызды құрап, 2016 жылы 16,7 пайызға жоғары
көрсеткіш көрсетіп, яғни 9,3 пайызға (2 еседен
астамға) жоғарылағанын көруге болады. Бұны
2016 жылы доллардың күрт өсуі, яғни «Ұлттық
Банктің көптеген сыртқы және ішкі факторлары
(ішкі сұраныс, мұнайдың әлемдік бағасы, сауда әріптес елдердегі жағдайымен т.б.) негізінде
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жасаған болжамдары да инфляция көрсеткішінің
болжамды дәліз шегінде болу ықтималдығының
жоғары екендігін растайды». Мұндай ұлттық
экономиканың көрсеткіштері әдетте елдегі

әлеуметтік-экономикалық,
сонымен
қатар
ақша-несие саясатының тиімділігі, нарықтық
институттардың құрылуынан, қаражат айналымын қамтамасыз ету негізіне байланысты.

1-кесте – 2014-2016 жж. Қазақстан Республикасы экономикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын негізгі
көрсеткіштер

Көрсеткіштер

2014 жыл

2015 жыл

2015/2014
салыс-да
(+/-)

2016 жыл

2016/2015
салыс-да
(+/-)

Халық саны, млн.а дам

17160,8

17417,7

256,90

17 670,6

252,90

ЖІӨ, млрд. теңге

39675832,9

40 884133,6

1 208 300,70

45732108,0

4 847 974,40

ЖІӨ жан басына шаққандағы, мың. теңге

2294830,2

2330360,2

35530,00

2569428,3

239068,10

Инфляция, %

7,4

13,6

6,2

16,7

3,1

Жұмыссыздық

5,0 (470,7)

5,04 (451,94)

0,4

4,9 (441,317)

-0,14

Ақша массасы, млрд. теңге

12816554
(10,5%)

17697100
(34,5%)

4880546,00

19912578
(15,7%)

2215478,0

ЖІӨ, млрд.АҚШ

221417,7

184387,0

-37030,70

133657,1

-50729,90

ЖІӨ жан басына шаққандағы, долл. АҚШ

12806,7

10509,9

-2296,80

7509,4

-3000,50

Экспорт, млрд, долл АҚШ

79459,8

45955,8

-33504,00

36775,6

-9180,20

Импорт, млрд, долл АҚШ

41295,5

30567,7

-10727,80

25174,8

-5392,90

Ескерту: [3] Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі, статистика комитетінің мәліметтері негізінде
алынған

Ақша-несие саясаты – бұл айналыстағы ақша
жиынын, несие көлемін, сыйақы мөлшерлемесін
өзгертуге, жалпы банк жүйесінің қызметін реттеуге бағытталған шаралар жиынтығы болған
дықтан, мемлекеттің экономикалық жағдайын,
ахуалын реттеудегі механизмінің рөлі ерекше
[4].
Бұл көбiнece, тpaнcмиccионды мexaнизм
peтiндe aтaлaтын экономикaның қызмeт
eтyiнe жәнe ұйымдacтыpылyынa aқшa-нecиe
лiк әcep eтy cұpaқтapының отaндық әдeбиeт
тepдe тeоpeтикaлық жәнe пpaктикaлық түpдe
әлciз қapaлyымeн дe бaйлaныcты. Отaндық
экономикaдaғы тpaнcмиccионды модeлдi құpac
тыpyдың өзeктiлiгi экономикaны peттeyдeгi
мәceлeлepмeн aнықтaлaды. Қaзaқcтaн Pecпyб
ликacының Ұлттық Бaнкi тapaпынaн жүpгiзi
лeтiн экономикaны aйқын aқшa-нecиeлiк
peттey үшiн қapжылық жәнe нaқты ceктоpдың
көpceткiштepiнiң өзapa қaтынacының тpaнc
миccиондық үдepiciн aнық түciнy кepeк. Қазақ
стан Республикасының ақша-несие саясатының
мақсаты баға тұрақтылығы, ЖІӨ өсу қар
қындылығының тұрақты болуымен негізделеді.
ISSN 1563-0358

Жалпы айтқанда, Қазақстан Республикасындағы
қаражат айналымының дамуы барлық негізгі параметрлерге қарағанда біріншіден, бүкіләлемдік
тенденцияларға сәйкес келеді, екінші жағынан
келесідей мәселелерге ұшырайды: жоғары инфляция қарқындылығына, экономиканың төмен
деңгейдегі монетизациясына, ал екінші жағынан
келесідей мәселелерді туғызады: елдің даму
нарығының әлемдік қаржы жүйесіне жаһандану
процесінің күшіндегі жетекші әлемдік серік
тестіктегі іскерлік қарқындылықтың байланыс
тылығына алып келеді. Ұлттық банктің пайымдауынша және соның ішінде 2016 жылы
экономика өсуін 6-7% деңгейінде қамтамасыз
етілсе, жан басына шаққандағы ЖІӨ 239068,10
мың теңгеге жеткен. Ал орта мерзімді келешекте
инфляцияны 3-4% дейін төмендету көзделген.
2030 жылға дейінгі қаржы секторының
даму концепциясын дайындау жоспарланған
міндеттер бойынша жүзеге асырылуы керек [5].
Осы міндеттерді орындауда Ұлттық банк
жүргізіп жатқан дамыған елдер саясатына жа
қындатылған ақша-несие саясатының құрал
дары 1-суретте көрсетілген.
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Қазақстан Республикасының Ұлттық
банкінің ақша-несие саясатының
құралдары

Міндетті
резервтер

Тұрақты
механизмдер

Валюталық
интервенция

Несиелік
механизм

Коммерциялық
вексельдерді қайта
есепке алу

Ашық нарықтағы
операциялар

Депозиттік
механизм

1. РЕПО; 2. Кері РЕПО; 3. ҚҰБ қысқа мерзімді ноталарын шығару

1-сурет – ҚР Ұлттық банкінің ақша-несие саясатының құралдары
Ескерту – [6] дерек көзі мәліметтері негізінде құрастырылған

Орталық банк банктік қызметтің мақсаттары
мен басымдылықтарын таңдайды, тиісті әдістер
мен құралдарды таңдаудан тұратын ақша-не
сиелік саясаттың тиісті стратегиясы мен тактикасын әзірлейді. 2016 жылы Қазақстан экономикасы
әлемдік нарықтарда ахуалдың едәуір өзгеруі, негізгі
экспорт тауарларының әлемдік бағаларының
төмендеуі, әлемдегі геосаяси тұрақсыздық жағ
дайында дамыды. Осындай жағдайлар аясында
Қазақстанның экономикалық белсенділігі бір
тіндеп бәсеңдеп, бірақ орнықты даму траектория
сын сақтап қалды. 2015 жыл мен 2014 жылды салыстыратын болсақ ЖІӨ 3% өскендігін, ал 2016

47000000
46000000
45000000
44000000
43000000
42000000
41000000
40000000
39000000
38000000
37000000
36000000
ЖІӨ, млрд. теңге

2014 ж.
39675832,9

жыл мен 2015 жылдың көрсеткіштерін есептейтін
болсақ ресми деректер бойынша Қазақстанның
жалпы ішкі өнімінің көлемі (бұдан әрі – ЖІӨ)
45732108 млрд. теңгені құрап, 11% өскендігін
көруге болады. Бағалау бойынша жан басына шаққандағы ЖІӨ 2016 жылы 133657,1 АҚШ
долларға жеткен. Бұл ретте сыртқы жағдайдың
әлсіреуі аясында ел экономикасының өсуі ішкі
сұраныс пен инвестициялық белсенділіктің
сақталуы, ауыл шаруашылығында, құрылыс саласында және өнеркәсіптің бірқатар салаларында
өнім шығарудың ұлғаюы есебінен қамтамасыз
етілген (2-сурет).

2015 ж.
40884133,6

2016 ж.
45732108

2-сурет – Нaқты ЖIӨ-нiң динaмикacы, млрд. теңге
Ескерту – [3] дерек көзі мәліметтері негізінде құрастырылған
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Aқшa-нecиe caяcaтының жүpгiзiлy құpaл
дapынa бaйлaныcты оpтaлық бaнк aқшa-нecиe
caяcaтының мaқcaттapын aйқындaйды. Қaтaң
aқшa caяcaты – aқшa мaccacын бeлгiлi бip дeңгeй
дe ұcтaп тұpyғa бaғыттaлғaн caяcaт. Икeмдi aқшa
caяcaты – пaйыздық бaғaмды бeлгiлi дeңгeйдe
ұcтayғa бaғыттaлғaн caяcaт. Aқшa caяcaтының
түpiн aнықтay aқшaғa дeгeн cұpaныcтың
өзгepyiнiң ceбeбiнe бaйлaныcты aнықтaлaды.
Eгep aқшa aйнaлымының жылдaмдығы өзгepce
икeмдi aқшa caяcaты, aл мұндaй ceбeптepдiң
қaтapынa инфляцияның жоғapылayы жaтca, ондa
қaтaң aқшa caяcaты қолдaнылaды. Aқшa-нecиe
caяcaтының түpi eлдeгi жaғдaйғa бaйлaныcты.
Eгep экономикaдa құлдыpay оpын aлып,
жұмыccыздықтың жоғapы дeңгeйi болca, мұндaй
жaғдaйдa apзaн aқшa caяcaты қолдaнылaды. Бұл
caяcaт тұтынy нecиeciнiң apтып, экономикaны
инвecтициялayды жоғapылaтyғa әкeлeтiн ccy
дaлық пaйыздық бaғaмды төмeндeтyгe бaғыт
тaлғaн. Ccyдaлық пaйыз бaғaмын төмeндeтy
aқшa ұcыныcының apтy ceбeбiнeн болaды. Бұл
жaғдaйдa оpтaлық бaнк мeмлeкeттiк бaғaлы
қaғaздapды caтып aлy, мiндeттi peзepвтep ноp
мacын төмeндeтeдi, eceптiк бaғaмды төмeн
дeтy cияқты шapaлapды жүpгiзeдi. Инфля
цияның күшeюi жaғдaйындa жиынтық шығын
мeн жиынтық cұpaныcты қыcқapтyғa бaғыт
тaлғaн қымбaт aқшa caяcaтын жүpгiзeдi. Бұл
caяcaттың мәнi коммepциялық бaнктepдiң
apтық peзepвтepiн қыcқapтy болып тaбылaды.
Бұл жaғдaйдa оpтaлық бaнк мeмлeкeттiк бaғaлы
қaғaздаpды caтaды, мiндeттi peзepвтep ноpмacын
жоғapылaтaды, eceптiк cтaвкaны жоғapылaтaды.

Aқшa-нecиe caяcaты бүгiнгi тaңдa нecиeлeyгe
болaтын экономикa ceктоpын дұpыc тaңдaй
бiлyгe, cондaй-aқ нecиe бepy мүмкiндiгi тypaлы,
төлeм бaлaнcы cұpaқтapын шeшyдe бaнк үшiн
бipiншi peттiк мaңызы бap бacқa фaктоpлap
мeн қapыз aлyшының нecиeлiк қaбiлeтiнe
қapaп өз клиeнтiн тaңдayдaғы бiлiктiлiгiнe
нeгiздeлeдi.
Мeмлeкeт өндipicтiк caлaғa тiкeлeй әcep
eтe aлмaйды, ол кәciпкepлiк шeшiмдepгe тeк
жaнaмa peттey apқылы әcep eтeдi. Cондықтaн
aқшa-нecиe caяcaты мeмлeкeттiң өндipicкe әcep
eтyiнiң тиiмдi әpi икeмдi әдici болып тaбылaды.
Aқшa-нecиe caяcaтының мaқcaты – ұлттық
шapyaшылықтың тұpaқты дaмyы мeн тeпeтeңдiктe болyын қaмтaмacыз eтy, инфлияция
ны төмeндeтy жәнe тeңгeнiң тұpaқтылығын
қaмтaмacыз eтy. 2004 жылдaн бacтaп, Қaзaқcтaн
Pecпyбликacының Ұлттық Бaнкiнiң қолдaнып
отыpғaн aқшa-нecиe caяcaтының құpaлдapы eкi
топқa бөлiнeдi (3-сурет).
1. Тiкeлeй құpaлдap (нecиe бaғacы мeн нeмece
cомacынa тiкeлeй бaқылayғa apнaлғaн):
– нecиe бaғacын (P – cыйaқы мөлшepлeмeciн)
нe caнын (Q) бeлгiлey нeмece шeктey;
– коммepциялық бaнктepдiң бaлaнcынa
қaтыcты нecиeлiк лимиттep бeлгiлey.
2. Жaнaмa құpaлдap (нapыққa ықпaл eтy
apқылы aқшaғa дeгeн cұpaныc пeн ұcыныcқa
ықпaл eтyгe apнaлғaн):
– ашық нapықтaғы опepaциялap;
– мiндeттi peзepвтiк тaлaптap;
– нecиeлeyгe жәнe вeкceльдepдi қaйтa
eceпкe aлyғa бaйлaныcты опepaциялap.

Ақшa-нecиe caяcaтының құpaлдapы

Тiкeлeй құpaлдap
(нecиe бaғacы нeмece cомacынa тiкeлeй
бaқылayғa apнaлғaн):

- нecиe бaғacын (P – cыйaқы
мөлшepлeмeciн) нe caнын (Q) бeлгiлey
нeмece шeктey;
- коммepциялық бaнктepдiң бaлaнcынa
қaтыcты нecиeлiк лимиттep бeлгiлey.

Жaнaмa құpaлдap (нapыққa ықпaл eтy
apқылы aқшaғa дeгeн cұpaныc пeн
ұcыныcқa ықпaл eтyгe apнaлғaн):

- ашық нapықтaғы опepaциялap;
- мiндeттi peзepвтiк тaлaптap;
- нecиeлeyгe жəнe вeкceльдepдi қaйтa
eceпкe aлyғa бaйлaныcты опepaциялap.

3-сурет – ҚР қолданыстағы ақша-несие саясатының құралдары
Ескерту – [2] дерек көзі мәліметтері негізінде құрастырылған
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Қaзipгi yaқыттa жоғapыдa aтaлғaн құpaл
дapдың iшiндe ic жүзiндe қолдaнылып отыp
ғaндapы: pecми cыйaқы мөлшepлeмeлepiн бeл
гiлey, қыcқa мepзiмдi нотaлapды эмиccиялay,
aшық нapықтaғы опepaциялap.
Aқшa-нecиe caяcaтының нeгiзгi cyбъeктici
– Оpтaлық бaнк (Ұлттық Бaнк). Ол үкiмeттiк
инcтитyт болмaғaнымeн оның нұcқayлapын
оpындaйды. Aлaйдa Ұлттық Бaнктiң мeмлeкeттiк
caяcaтты жүзeгe acыpyдaғы pөлi мeн мaңызынa
көңiл ayдapaтын болcaқ, ол өз aлдынa дepбec
ұйым болып тaбылaды. Cондықтaн оның
өздiгiнeн шeшiм қaбылдayғa толық құқы бap [7].
2015 жылы Қазақстанның экономикасы қиын
сыртқы экономикалық шарттардың әсерімен дамыды, бұл барлық басты макроэкономикалық
көрсеткіштердің өзгеруіне әсерін тигізді.
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Қазақстан экономикасына әлемдік нарықтағы
мұнай мен металдар бағасының біршама
төмендеуі, Ресей, Қытай мен Еуроаймақтың
экономикасы өсуінің рецессиясына және
бәсеңдеуіне байланысты Қазақстанның экспортталатын өнімдеріне сұраныстың төмендеп кетуі
ауқымды кері әсерін тигізді.
Халықаралық валюта қорының (бұдан әрі –
ХВҚ) деректері бойынша 2015 жылы Ресейдің
ЖІӨ 3,7 %-ды, Қытайдың ЖІӨ 7,3 %-ды, ал
Еуроаймақ экономикасының өсуі 1,5 %-ды
құрады (4-сурет).
Халықаралық валюта қорының (бұдан әрі –
ХВҚ) деректері бойынша 2015 жылы Ресейдің
ЖІӨ 3,7 %-ды, Қытайдың ЖІӨ7,3%-ды, ал Еуро
аймақ экономикасының өсуі 1,5%-ды құрады
(4-сурет).

2015 жыл

Ресей

Қытай,

Еуроаймақ

4-сурет – Көршілес елдердің экономикалық өсуінің динамикасы
Ескерту: [8] болжам негізінде алынған

Дүниежүзілік банк (бұдан әрі – ДБ) мәлі
меттерін қарайтын болсақ, 2015 жылы «Brent»
маркасының мұнай бағасының орташа әлемдік
бағасы барреліне 52,4 АҚШ долларын құрады,
бұл өткен жылғы деңгейден 47,1 %-ға төмен.
Металдардың әлемдегі бағасының 21,1 %-ға
төмендегенін көруге болады.
Қазақстан экономикасының барлық жетекші
салалары мен аяларына сыртқы факторлар
айтарлықтай тау-кен өнеркәсібін қоса алғанда
әсерін тигізді. Сұраныстың төмендеуі салдарынан бөлшек сауда, көлік және байланыс
салаларындағы көрсетілетін қызметтер көлемі
қысқарды.
2015 жылы тау-кен өнеркәсібінде өнімді
шығарудың 2,5 %-ға азаюы есебінен 1,5 %-ға
төмендеді. Өңдеуші өнеркәсіп 0,2 %-ға ұлғайды.
Металлургия өнеркәсібін мемлекеттік қолдау
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көрсету есебінен аталған саланың өсудің оң тенденциясы байқалады.
Бөлшек сауда көлемінің 0,4%-ға азайғанына
назар аудару қажет, ал өткен 5 жылда ол бойынша орташа өсу 13,4 %-ды құрады. Инфляция, тұрғындардың айқын табыстарының азаюы
жиынтық сұраныстың қысқаруы негізгі себепке
айналды. Соңғы 5 жылдағы 10,2%-ға орташа
өсуге қарамастан 2015 жылы жүк айналымының
7,5%-ға төмендеуі алаңдаушылық туғызады.
2015 жылы ауыл шаруашылығында 4,4 %-ға,
құрылыста 4,3 %-ға өсу байқалды. 2015 жылы
барлығы 8939,9 мың шаршы метр тұрғын
үй пайдалануға берілді, бұл 2014 жылдың
деңгейінен 18,9 %-ға артық.
Қазақстан Республикасындағы ақша-несие
саясатының жүргізілуі барысында экономиканың
өсуіне шаруашылық жүргізуші субъектілердің

Хабаршы. Экономика сериясы. №4 (122). 2017

Барлықов Е.К.

инвестициялық белсенділігінің сақталуы жағ
дайында іске асырылды. 2015 жылдың қоры
тындысы бойынша негізгі капиталға инвес
тициялар 7024,7 млрд. теңгені құрады, бұл
2014 жылға қарағанда нақты мәнде 3,7%-ға
жоғары. Өткен 5 жылдағы орташа жылдық өсу
3,0%-ды құрады. Өсу Индустрияландыру картасына қосылған индустриялық-инновациялық
және инфрақұрылымдық жобаларды, сонымен қатар «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық
дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мем
лекеттік бағдарламасын (бұдан әрі – «Нұрлы
жол» мемлекеттік бағдарламасы) іске асырумен
қамтамасыз етілетін болады.
2015 жылы Қазақстанның сыртқы сауда
айналымы 37,1%-ға (экспорт 42,5%-ға, 45,7
млрд. АҚШ долларына дейін, импорт 26,9%-ға,
30,2  млрд. АҚШ долларына дейін) төмендеді.
Экспорт бойынша едәуір төмендеу Еуропалық
Одақ елдеріне 45,3%-ға, Қытайға 44,0%-ға, Ресейге 32,0%-ға байқалады.
Тауар айналымының төмендеуі, көмірсуте
гіне бағаның түсуі, сонымен қатар ресей рублінің
айтарлықтай әлсіреуі төлем балансы мен қаржы
секторының жағдайына теріс әсер етті.
Ұлттық Банктің мәліметтері бойынша 2015
жылы 6,4 млрд. АҚШ долларының профицитіне
қарағанда төлем балансының ағымдағы шоты
ның тапшылығы 5,8 млрд. АҚШ долларын
құрады. Сонымен бірге, қаржы шоты 10,6 млрд.
АҚШ долларымен теріс сальдода қалыптасты.
2015 жылы экономикаға кредит беру сер
пінінің төмендеуі байқалады: жыл бойы берілген
кредиттер көлемі 10599,3 млрд. теңгеден 9350,5
млрд. теңгеге дейін, 11,8 %-ға кеміді.
Банк жүйесіндегі депозиттер көлемі 2016
жылдың 1 қаңтарына 15970,5 млрд. теңгені құ
рап, 36,6%-ға ұлғайды. Тұрғындардың депозит
тері 6792,7 млрд. теңгені құрап, 54,5%-ға өсті.
Елдің халықаралық резервтері 2016 жылдың
1 қаңтарына 91,4 млрд. АҚШ долларын құрап,
жыл бойына 10,8 %-ға төмендеді, оның ішінде
Ұлттық қордың активтері 13,3%-ға, 63,5 млрд.
АҚШ долларына дейін төмендеді. Ұлттық банк
тің алтын-валюта активтері 27,9 млрд. АҚШ
долларын құрап, 4,6%-ға төмендеді.
Жоғарыда айтылып кеткендей, жұмыссыздық
деңгейі 2015 жылы 5,0 %-ды құрады.
Жұмыссыздықтың төмен деңгейіне қара
мастан, инфляцияның өсуіне байланысты нақты
жалақының индексі 2014 жылғы 103,9%-дан
2015 жылы 97,6%-ға дейін бәсеңдеген. Орта
номиналды жалақы 2015 жылы бағалау бойынша 125335 теңгені құрады, бұл 2014 жылға
ISSN 1563-0358

қарағанда 4,1 %-ға артқанын көруге болады.
2015 жылдың желтоқсанында 2014 жылдың
желтоқсанына қарағанда инфляция 13,6 %-ды
құрады. Инфляцияға 7,0 пайыздық тармақ
(бұдан әрі – п.т.) негізгі үлесті азық-түлік емес
тауарлардың 22,6 %-ға қымбаттауы қосты. Азықтүлік тауарларының бағалары 10,9 %-ға (үлесі –
4,2 п.т.), ақылы көрсетілетін қызметтерге 8,1%ға (үлесі – 2,4 п.т.) өсті.
2016 жылы әлемдік экономиканың өсуі
төмен жағдайда, сұраныс пен инвестициялық
шығыстардың нашар серпінімен, инфляцияның
төмен қарқынымен, жұмыссыздықтың жоға
ры деңгейімен сипатталады. Сонымен қатар
Қазақстан экономикасы үшін жағымды үрдіс
терде бар: 2016 жылдың алты ай ішінде мұнай
28,5%-ға, металдар 4,6 %-ға қымбаттады.
Сыртқы факторлардың теріс әсеріне қара
мастан, Қазақстан экономикасы 2016 жылғы
қорытындысы бойынша оң аймаққа өтті, ЖІӨнің өсуі 0,1%-ды құрады.
Сонымен қатар, ЖІӨ-нің өсуіне өнеркәсіп
өндірісінің 1,6%-ға, ішкі сауданың 4,9%-ға,
ақпарат пен байланыстың 4,1%-ға төмендеуі
теріс әсер етті.
Әлемдік экономикадағы белгісіздік жағ
дайының орын алуы және Қазақстанның негізгі
сауда серіктестерінде ұлғаюдың құлдырауы
мемлекеттің сыртқы сауда айналымына теріс
әсер етті, ол ағымдағы жылдың қаңтар-мамы
рында 29,9%-ға, 23,0 млрд. АҚШ долларына
дейін, оның ішінде экспорт 31,8%-ға, 13,7 млрд.
АҚШ долларына дейін, импорт 27,0 %-ға, 9,2
млрд. АҚШ долларына дейін азайды.
Экономикалық өсу қарқының әлсіреуіне
қарамастан, инвестициялық белсенділіктің 8,5%ға, құрылыс индустриясынның 6,6%-ға, көлік
саласының 4,3%-ға, ауыл шаруашылығының
2,7%-ға өсуі байқалады.
2016 жылғы маусымында 2015 жылдың
желтоқсанына қарағанда инфляция 4,6%-ды
құрады, оның ішінде азық-түлік тауарларға
баға 5,0%-ға, азық-түлік емес тауарларға –
4,7%-ға, ақылы көрсетілетін қызметтерге –
4,1%-ға өсті.
Ағымдағы жылы экономиканың өсуі 0,5%
деңгейінде бағаланады. Экономиканың өсуінің
негізгі көздері өңдеу өнеркәсібі, агроөнеркәсіптік
кешеннің салалары, құрылыстың ықпалы зор.
Тұтастай алғанда, сыртқы факторлардың
жағымсыз әсерін нивелирлеу мен елдің қалыпты
дамуы ағымдағы жылы «5 институционалдық
реформаны іске асыру жөніндегі 100 қадам»
Ұлт жоспарын, «Нұрлы жол» мемлекеттік бағ
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Қазақстандағы ақша несиелік саясатты басқару құралдарының қазіргі жағдайы және жүзеге асыру ерекшеліктері

дарламасын, Қазақстан Республикасы Үкіметі
мен Ұлттық Банктің экономикалық және
әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ететін
дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспарын іске асыру есебінен қамтамасыз етілетін болады [9].

2014 жыл әлемнің жетекші экономикалары үшін өтпелі жыл болды. Дамушы елдердегі
экономикалық өсу баяулаған кезде, АҚШ және
Еуроаймақ сияқты дамыған елдер біртіндеп
қайта қалпына келе бастады (5-сурет).

5-сурет – Әлемдік экономиканың өсуі
Ескерту – [7] мәліметтері негізінде құрастырылған

Әлемдік экономиканың өсуі көптеген халық
аралық ұйымдар төмендеу жағына қарай қайта
қарастырған. Әлемдік экономика 2015 – 2016
жылдары 3,4-тен 3,8%-ға дейінгі қарқынды өсіп,
консенсустық көрсеткішті көрсетіп отыр.
Өткен жылы басталған оң экономикалық
үрдістер ағымдағы жылы да сақталады. АҚШ
пен Еуроаймақтағы жағдайдың жақсаруының
арқасында дамыған елдер әлемдік экономиканың
негізгі қозғаушы өсу күші болды.
Дамыған мемлекеттер тарапынан өсіп
отырған сұраныс аясында нарығы қалыптасып
келе жатқан елдер мен дамушы елдер экспорт
көлемінің ұлғаюы есебінен (2015 – 2016 жылдарға
тиісінше 4,4-5,2 %) дамыған. Дамыған мемлекеттер қатарынан табылу бүгінгі таңдағы Қазақстан
Республикасының жаһандану жағдайында өмір
сүру маңызымен ерекшеленеді.
Жаһандану үрдісі барысында, кез келген
мемлекеттің экономикасы тұрақты əрі тиімді
дамуға, халықтың əл-ауқатын жақсартуға,
халықаралық кеңістікте бəсекеге қабілетті
болу мен əлеуметті жауапты қоғам орнатуға
бағытталады. Заманауи əлемдік ахуал көпте
ген елдердің экономикасына əсер етуші
дағдарыстардың орын алып отырғанын көрсетіп
келеді. Осы тұрғыда мемлекет қабылдаған
салиқалы саясат қана дағдарыстық жағдайдан
залалсыз шығып, ілгері индустриаландыру
мен инновациялық дамуға жол бастайды. ҚР
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Президенті Н.Ə. Назарбаев 2015 жылдың 30
қарашасындағы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің ең негізгі дағдарысқа қарсы
стратегиясы үш қарапайым, алайда маңызды
түсініктермен: өсім, реформалар жəне даму барабар екендігін атап өтті. Біріншісі – бұл өсім,
ең алдымен, экономикалық өсім. Ағымдағы
мəселелерге қатысты, біз Қазақстанның əлемнің
аса дамыған отыз елі қатарына кіруін қамтамасыз
ететін экономикалық өсімнің қарқындарын
қайта қалпына келтіру қажетпіз. Екіншіден –
бұл реформалар. Олар экономиканың, қоғамның
жəне мемлекеттің тұрақтылығын қамтамасыз
етеді. Бізге мемлекеттік жəне корпоративтік
менеджментті, қаржы жəне фискалды секторларды аса терең реформалау өмір үшін маңызды
болып тұр. Үшінші – бұл даму. ХХІ ғасырда
дамудың басты факторы қоғамның барлық
салаларының үздіксіз модернизациялау болып
табылады. Біз барлық мемлекеттік, қоғамдық
жəне жеке институттардың Жалпыға ортақ еңбек
қоғамы, жоғары əлеуметтік жауапкершілік,
халықтың əлжуаз таптарына бағытталған
көмек қағидаларында кең ауқымды түбегейлі
өзгерістер жөнінде жұмыс істеп келеміз [10].
Қазіргі таңда Қазақстан экономикасы
өсуінің драйверлері болып инновациялық индустриаландыру шеңберінде құрылып жатқан
экономиканың жаңа секторлары саналады.
Қазақстан экономикасының барлық жетекші
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салалары мен аяларына сыртқы факторлар
айтарлықтай тау-кен өнеркәсібін қоса алғанда
әсерін тигізді. Сұраныстың төмендеп кетуі
себебінен бөлшек сауда, көлік және байланыс
салаларындағы көрсетілетін қызметтер көлемі
де едәуір қысқарды. Біздің экономика жаһандық
дағдарыстардың негативті əсерлерін басынан
кешіргеніне қарамастан, отандастарымыздың
əл-ауқатын арттыру бойынша əрқашан ісшаралар жүргізіліп келеді. Соңғы он жыл ішінде
əлеуметтік салаларға мемлекеттік шығындар
нақты шамада 3 есеге артты. Əлеуметтік сала мен
мемлекеттік басқару саласында жұмыс бастылар саны 1,2 миллион адамнан асады. Мемлекет
жəрдемақылар мен төлемдердің үлкен көлемін
қамтамасыз етіп келеді. Оларды 1,5 миллионнан
астам азаматтар алып жатыр [8]. Қазақстанда
мемлекет – əлеуметтік жаңғырту үдерістерінің
бастамашысы жəне басты қозғаушы күші.
Мемлекеттің стратегиясы əлеуметтік қор
ғаудан əлеуметтік прогреске бағытымен
құрылады. Бұл масылдыққа жол жоқ дегенді
білдіреді. Əлеуметтік жаңғырту жолындағы
айтарлықтай кедергі əлеуметтік инфантилизм
секілді кең тараған құбылыс болып табылады.
Оның негізінде 90-шы жылдардағы «жабайы
капитализмнің» өтпелі бастапқы кезеңінде
«жабысқан» еңбекке өңі айналдырылған, теріс
көзқарас жатыр. Бұл игілікке жетудің алдамшы
формуласы – «аз жұмыс істеп, көп табу», «ауа
дан ақша жасау» жəне тағы басқаларды абсолютке көтерді. Əлеуметтік инфантилизммен
зор айтылған дөрекі тоғышарлық жаңғыртудың
тежегіші болуға қабілетті. Біз көп жағдайда
масылдық деңгейін төмендеттік. Сондықтан
Қазақстанға, əлеуметтік реформалардың көш
басшысы ретінде, өзіне бастамашылдық алып,
біздің еуразиялық интеграция бойынша барлық
əріптестеріміз үшін тартымды болып табылатын
əлеуметтік жаңғыртудың біртұтас моделін жасау маңызды [10].
Кез келген экономиканың тиімділігі оның екі
құраушыларының болуымен анықталады, олар
– жеке тұлғалардың жасампаз жəне іскер күші
жəне мемлекет реттейтін шаруашылық тетігінің
икемділігі [11].
Осылайша, басты назар экономикалық
саясат курсы туралы емес, ақша-несие саясатын басқарудағы құралдарды таңдау, оларды қолданудың қарқындылығы мен бірізділігі
туралы болып отыр. Біз экономикалық жəне
əлеуметтік жаңғырту барынша синхронды жүруі
тиістігін ескеруіміз қажет. Жаңа өндірістер, білім
беру мен ғылымның жаңа жүйелері, орта тапISSN 1563-0358

ты дамыту, əлеуметтік кепілдемелерді кеңейту
қазақстандықтар санасында үлкен өзгерістер
қалыптастыруы тиіс. Ал бұл əлеуметтік қаты
настың барлық жүйесін дер кезінде түзетуді талап
ететін болады. Қазақстанның əлеуметтік саясаты
халықтың əл-ауқатын жақсартуға, мемлекеттік
институттардың жергілікті қоғаммен тиімді өзара
байланысы мен жауапкершілікке негізделгенін
көреміз. Алдында атап өткендей, халықтың əлауқатын жақсарту, жұмыссыздықтың алдыналу, бизнес үшін қолайлы орта қалыптастыру
мемлекеттік инвестициялық, фискалдық жəне
ақша-несие саясаттарымен тікелей байланыс
ты. Аталған саясаттардың дұрыс əрі ұтымды
жүргізілуі ұзақ мерзімді тұрақтылық пен ілгері
дамуға өз септігін беретіні сөзсіз. Осы тұрғыда
ақша-несие саясатын мемлекеттік реттеу маңызы
мен еліміздегі оның орны ерекше. Ұлттық
шаруашылықтың тұрақты тепе-тең дамуының
қажетті шарттарының бірі ақша-несие саясатын
реттеудің айқын тетігін қалыптастыру болып саналады.
Мемлекеттің ақша – несие саясаты – бизнес
жүйесінің көптеген субъектілерінің егемендігін
бұзбайтын, экономикаға əсер етуші өте
демократиялық құрал болып табылады [12].
Жалпылай айтқанда, ақша-несие саясаты бағалар тұрақтылығын, толық жұмысбас
тылықты жəне экономикалық өсуді қамтамасыз
етуі қажет – бұлар оның ең жоғарғы жəне
қорытынды мақсаттары. Ақша-несие саясаты
негізгі макроэкономикалық параметрлердің
өзгерісіне əкеледі: жалпыұлттық табыс, инфляция, жұмыссыздық деңгейі [13].
Бұл монетарлық əдістер арқылы эконо
микалық жүйеде ақша ұсынысын өзгертуі
көмегімен орын алады. Ақша-несие саясатының
ұлттық шаруашылық кешенінің негізгі айнымалыларына əсер ету тетігі, сондай-ақ ақша
массасын арттыру мен экономика жағдайы
арасындағы корреляция нəтижесі кейнстік жəне
монетаристік теорияларда əр түрлі бағаланып,
ақша билігі үшін практикалық шешім
қабылдау барысында əр түрлі қолданылады
[14]. Сəтті жəне келешекті даму үшін банк
тер, ең алдымен, өздерінің сапалық дамуына
– яғни қызмет тиімділігін арттыруға қаржылық
тұрақтылық деңгейі мен ішкі жəне халықаралық
нарықтардағы бəсекеге қабілеттілік деңгейін
арттыруға, сондай-ақ экономиканың нақты секторын қаржыландырудағы өз ролін нығайтуға
ерекше назар аударуы керек. Ақша-несиелік
реттеу көмегімен мемлекет экономикалық
дағдарысты жеңілдетуге, инфляция өсімін
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Қазақстандағы ақша несиелік саясатты басқару құралдарының қазіргі жағдайы және жүзеге асыру ерекшеліктері

тоқтатуға ұмтылады, бұл мақсатта мемлекет
ел экономикасының əр түрлі салаларына капитал салуды ынталандыру үшін несиелерді
қолданады. Еліміздің ақша-несие тетігінің
экономиканың дағдарыстан жандану мен өрлеуге
күйзеліс арқылы шығуына даярлығы – ұлттық
экономиканың кілт мəселесі. Өз кезегінде, бұл
инфляциялық спекулятивтік курстан инвес
тициялар курсына, тауарлар мен қызметтер
өндірісінің артуына əкелетін салаларға қызмет
етуге қайта бағытталуға даярлық мемлекет
пен банктердің үйлесімді əрекеттеріне байланысты. Мемлекеттік институттардың қаржыэкономикалық климатқа əсер етуінің тиімділігі
бірінші ретті маңыздылыққа ие болып келеді.
Қазақстан Республикасындағы ақша-несие
саясатын мемлекеттік реттелуі бойынша артық
шылықтары келесі тұжырымдармен айтуға
болады.
Біріншіден, фискалды саясатпен салыс
тырғанда тез жəне икемді болуы. Орталық
банк жəне басқа қаржы-ақша саласын реттеуші
органдар күн сайын құнды қағаздардың сатылымы жөнінде шешім қабылдай отырып,
ақшаның жағдайы мен пайыздық үстемеге əсер
етіп отырады. Ал фискалды саясат қолданысы
заңнамалық мəселелер бойынша ұзақ уақытқа
кейін қалдырылуы мүмкін.
Екіншіден, бұл саясат саяси қысымнан
алшақтатылған, əсіресе дамыған елдерді осындай үрдісті байқауға болады. Сонымен қатар,
ақша-несие саясаты өз табиғаты бойынша
жұмсақ жəне саяси қатынаста айтарлықтай
қолданбалы. Саясаттың негативті жақтары туралы айтатын болсақ, құнды қағаздар саясаты
банктер несиелер көлемін шектеуге мəжбүр болатындай резервтерді төмендете алады. Ал бұл
дегеніміз ақша ұсынысын шектеуді білдіреді.

Құнсыз арзан ақшалар саясаты коммерция
лық банктерге қажетті резервті қамтамасыз етуі
мүмкін, алайда бұл ақша ұсынысының артуына
кепілдік бермейді [15].
Осындай ахуалда бұл саясаттың қолданысы
тиімсіз болады. Аталған құбылыс циклдік ассимметрия деп аталады жəне ол ақша-несиелік
реттеуге
бірқатар
тосқауылдар
жасауы
мүмкіндік береді. Екінші теріс фактор ол ақша
айналымының жылдамдығы ақша ұсынысына
қарама-қарсы бағытта өзгеру үрдісіне ие, осылайша ол мемлекеттік саясаттың ақша ұсынысын
реттеуі бойынша шараларға кері əсер етеді.
Яғни арзан ақшалар барысында ақша айналымы төмендейді, нəтижесінде жалпы шығындар
да қысқарады, ал бұл саясаттың мақсаттарына
қарама-қарсы болып келеді [16].
Қорытынды
Қазақстан Республикасының индустриялық
дамуын жетілдіру үшін мемлекеттік реттеу құралдарының, атап өтсек, əлеуметтік
жауапкершілік пен ақша-несие саясатының
тиімділігі, артықшылықтары мен кемшіліктері,
сондай-ақ қазіргі ахуалы мен даму ерекшеліктерін
қамтиды. Осыларға байланысты Қазақстан
үшін аймақтық саясат мақсаты – аудандар
арасындағы əлеуметтік-экономикалық даму
қарқынын реттеу, əр аймақтың басымдықтарын
ескеру барысында жоғарғы нəтижеге қол
жеткізу міндеттері осы мақсаттарға жету барысында табиғи-экономикалық ресурстарды
рационалды пайдалану, аймақ тұрғындарының
əлеуметтік-экономикалық жағдайларын көтеру,
бастысы мемлекеттік реттеудің ақша-несиелік
саясатын дұрыс басқару мен оны жүзеге асыру
ерекшеліктерін айқындау қажет.
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