ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№19 БАСПАСӨЗ Р Е Л И З І
2010 жылғы 11 тамыз
Қаржы нарығындағы ахуал туралы

1. Инфляция
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ресми деректері бойынша инфляция
2010 жылғы шілдеде 0,2% (2009 жылғы шілдеде – 0,3%) болды. Азық-түлік тауарларының
бағасы өзгеріссіз қалды (2009 жылғы шілдеде – 0,2% арзандады), азық-түлікке жатпайтын
тауарлар бағасы 0,3% (0,4%) өсті, ақылы қызмет көрсету 0,2% (0,8%) қымбаттады.
Азық-түлік тауарлары нарығында өткен айда неғұрлым көп дəрежеде ет жəне ет
өнімдері, темекі бұйымдары - 0,6%-дан, май жəне тоң май, жарма бұйымдары – 0,4%-дан
қымбаттады. Жұмыртқа бағасы – 5,0%, жеміс-көкөніс өнімдері – 1,2%, күріш – 0,5%, сүт
өнімдері – 0,4% төмендегені белгіленді.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар тобында көбінесе, дəрі-дəрмектер бағасы – 0,4%,
үй қажетіне арналған бұйымдар мен жеке бас гигиенасы тауарлары – 0,3% өсті. Бензиннің
бағасы – 0,5%, дизель отыны – 0,1% өсті.
Ақылы қызмет көрсету құрылымында тұрғын үй-коммуналдық салада қызмет
көрсетуге ақы төлеу 0,3% қымбаттады. Бұл ретте қоқыс жинауға ақы төлеу 1,6%, тұрғын үйді
ұстауға жəне жөндеуге – 0,6%, ыстық су үшін – 0,5% қымбаттады. Сондай-ақ көлік қызметі –
1,2% (негізінен теміржол жəне əуе көлігі – тиісінше 4,7% жəне 1,4% қымбаттау есебінен),
денсаулық сақтау қызметін көрсету – 0,6% өсті. Байланыс қызметін көрсету бағасы 3,9%
төмендеді.
2010 жылғы 7 айдың қорытындылары бойынша инфляция 4,6% (2009 жылғы 7 айда –
4,1%) деңгейінде қалыптасты. (1-график).
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2010 жылғы шілденің қорытындылары бойынша инфляция жылдық көрсетуде 6,7%
(2009 жылғы желтоқсанда – 6,2%) болды. Азық-түлік тауарларының бағасы 5,3% (3,0%),
азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 6,2% (8,6%), ақылы қызмет көрсету – 9,0% (8,4%) өсті.
2. Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 1 жартыжылдықтағы төлем
балансы (алдын ала нəтижелер). Төлем балансының алдын ала бағалау бойынша ағымдағы
операциялар шотының профициті 2009 жылғы 1-жартыжылдықтағы (базалық кезең) 3,5
млрд. АҚШ долл. дефицитпен салыстырғанда 2010 жылғы 1-жартыжылдықта (есепті кезең)
5,7 млрд. АҚШ долл. құрады.
2010 жылғы 1-жартыжылдықта орташа алғанда brent сұрыпты мұнайдың əлемдік
бағасы бір баррель үшін 77,67 АҚШ долл. болды, бұл базалық кезеңдегі оның орташа
деңгейінен (бір баррель үшін 52,06 АҚШ долл.) 49% жоғары. Нəтижесінде тауарлар
экспорты 2009 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 70,8% өсті жəне 30 млрд. АҚШ
долл. жуық болды.
Тауарлардың ресми экспорты 29,6 млрд. АҚШ долл. болды, оның ішінде 18,7 млрд.
АҚШ долл. (63% астам) мұнай мен газ конденсаты экспортына тиесілі. Мұнай мен газ
конденсаты экспортының 87% өсуі негізінен келісімшарттық бағаның өсуімен қамтамасыз
етілді. Қара металдар экспортының құны 47%, түсті металдардікі – 57% өсті. Түсті металдар
экспортының ұлғаюы келісімшарттық бағалардың өсуіне байланысты болды, бұл ретте қара
металдар экспортының ұлғаюы сандық көлемнің де жəне келісімшарттық бағалардың да
ұлғаюымен қамтамасыз етілді.
Тауарлар импорты базалық кезеңдегі деңгейде қалыптасты жəне 13,4 млрд. АҚШ
долл. құрады, оның ішінде ресми импорт 13,0 млрд. АҚШ долл. болды (2009 жылғы 1жартыжылдықта – 13,2 млрд. АҚШ долл.). Импорттық номенклатураның негізгі тауар
топтары бойынша ресми импорт құнының төмендеуі инвестициялық тауарлар топтары
бойынша ғана (25%), басым дəрежеде құбыр өнімдерін əкелудің төмендеуі есебінен
белгіленді (базалық кезеңде өнімнің осы түрінің импорты Қазақстан-қытай құбыры бойынша
жұмыстың жандануына байланысты өсті). Есепті кезеңде импорттың құнында барынша көп
үлесті құраған аралық өнеркəсіптік тұтыну тауарларының импорты 24%-ға, тұтыну
тауарларының импорты 10%-ға ұлғайды. Тұтынушылық импорттың құрылымында азықтүлік жəне азық-түлікке жатпайтын тұтыну тауарлардың жиынтық əкелінуі тиісінше 22%-ға
жəне 2%-ға өсті.
Жиынтығында есепті кезеңде сауда балансы базалық кезеңдегімен салыстырғанда 4
есе ұлғайып, 16,5 млрд. АҚШ долл. оң сальдомен қалыптасты.
Қызмет көрсету балансының дефициті 2,8 млрд. АҚШ долл. құрады. Базалық
кезеңмен салыстырғанда 11,3%-ға өсу (базалық кезеңде 2,5 млрд. АҚШ долл.) Қашаған кен
орнындағы тəжірибелік-өнеркəсіптік əзірлемелердің жандануына байланысты қызмет
көрсету импортының ұлғаюына негізделді.
Экспорттан түсімдердің өсуі дəстүрлі түрде экономиканың тиісті салаларындағы
шетелдік тікелей инвесторларға тиесілі кірістердің ұлғаюымен қоса жүрді. Тікелей
инвестициялау қатынастарына байланысты емес кредиторларға сыйақы төлеу айтарлықтай
төмендеген кезде (1,8 млрд. АҚШ долларынан 1,2 млрд. АҚШ долл. дейін) тікелей
инвесторларға төлемдер 6,9 млрд. АҚШ долл. жетіп, 2 есеге жуық ұлғайды, бұған кірістер
балансының базалық кезеңдегі 4,1 млрд. АҚШ долл. қарағанда 7,3 млрд. АҚШ долл. дейінгі
теріс сальдоның өсуі себепші болды.
Алдын ала бағалаулар бойынша есепті кезеңде капиталмен жəне қаржымен
операциялар шоты бойынша 0,8 млрд. АҚШ долл. нетто-ағын болғаны байқалды.
Қазақстанға шетелдік тікелей инвестициялардың (ШТИ) таза түсуі 5,1 млрд. АҚШ долл.
құрады. Шетелге тікелей инвестициялар бойынша 0,4 млрд. АҚШ долл. нетто-ағын
«Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ өзінің еншілес кəсіпорындары (АМК) алдындағы міндеттемелерінің
1,5 млрд. АҚШ долл. жуық сомаға еурооблигациялар шығаруы (2-тоқсанда) есебінен болды.
Нəтижесінде тікелей инвестициялау операциялары бойынша оң баланс алдын ала 5,5 млрд.
АҚШ долл. бағаланады.
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2010 жылғы 2-тоқсанда банктердің сыртқы міндеттемелерін қайта құрылымдауға
байланысты операциялар жалғасты. Екі отандық банктің («Альянс Банк» АҚ жəне
«Темiрбанк» АҚ) борышының бір бөлігін сыртқы кредиторлардың жоюы (кешіруі) 2010
жылғы 1-жартыжылдықта тұтастай алғанда капиталмен операциялар шоты бойынша 3,2
млрд. АҚШ долл. дейін өсуге алып келді.
Резидент еместердің Ұлттық Банктің ноттарын өтеумен жəне сатумен қатар Ұлттық
қордың, банктердің жəне басқа секторлардың портфельдік активтерінің өсуі өткен
тоқсандағы 4 млрд.АҚШ долл. таза ағынға қарағанда 2010 жылғы 2-тоқсанда портфельдік
инвестициялар бойынша 2,9 млрд. АҚШ долл. теріс сальдоға алып келді. Бұл негізінен
Қазақстандық банктердің арнайы мақсаттағы кəсіпорындарының (АМК) еурооблигациялар
бойынша эмитентін ауыстыруға (3,7 млрд. АҚШ долл.) жəне міндеттемелерді қайта
құрылымдау мақсатында «Альянс Банк» АҚ-ның еврооблигациялар шығаруына негізделді.
Нəтижесінде портфельдік инвестициялар бойынша нетто-ағын есепті кезеңде 1,1 млрд. АҚШ
долл. қалыптасты.
«Альянс Банк» АҚ-ның жəне «Темiрбанк» АҚ-ның ұзақ мерзімді несиелері бойынша
берешектерін қайта құрылымдау, еврооблигациялар бойынша эмитентті ауыстыру, сондайақ «БТА Банк» АҚ 2-тоқсанда мерзімі өткен берешегінің өсуі (төлем балансында басқа
қысқа мерзімді міндеттемелер ретінде жіктелген) банктердің басқа инвестициялар бойынша
ұзақ мерзімді міндеттемелерінің 10,4 млрд.АҚШ долларға азаюының үлкен бөлігін құрады.
3. Халықаралық резервтер жəне ақша агрегаттары
2010 жылғы шілдеде Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 27,2 млрд. АҚШ
долл. дейін 4,4% ұлғайды (жыл басынан бастап – 20,8% өсті). Үкіметтің сыртқы борышына
қызмет көрсету жөніндегі операциялар, банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы
корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың төмендеуі валютаның Үкіметтің Ұлттық
Банктегі шоттарына түсуімен ішінара бейтараптандырылды. Нəтижесінде, таза валюта
қорлары (ЕАВ) 2010 жылғы шілдеде 5,1% өсті, алтындағы активтер 1,6% азайды.
2010 жылғы шілдеде тұтастай алғанда, елдің халықаралық резервтері Ұлттық қордың
шетел валютасындағы активтерін (27,0 млрд. АҚШ долл.) қоса алғанда 3,1% өсіп, 54,8 млрд.
АҚШ долл. құрады (жыл басынан бастап – 15,4% өсті).
Ақша базасы 2010 жылғы шілдеде Ұлттық Банктің таза ішкі активтерінің төмендеуі
есебінен 5,1% тарылып, 2 600,0 млрд. теңгені құрады (жыл басынан бастап – 6,1% кеңейді).
Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін
есептемегендегі ақша базасы 7,0%-ға тарылып, 2064,2 млрд. теңгені құрады (жыл басынан
бастап – 5,2% кеңейді).
2010 жылғы маусымда ақша массасы банк жүйесінің ішкі активтерінің өсуі есебінен
8287,9 млрд. теңгеге дейін 2,9%-ға өсті (жыл басынан бастап –10,7% өсті).
2010 жылғы маусымда айналыстағы қолма-қол ақшаның көлемі 4,4% өсіп (жыл
басынан бастап – 13,2%), 1034,0 млрд. теңгені құрады, банк жүйесіндегі депозиттер 7254,0
млрд. теңгеге дейін 2,7% өсті (жыл басынан бастап – 10,3%). Депозиттердің өсуімен
салыстырғанда айналыстағы қолма-қол ақша көлемі өсуінің басым қарқыны ақша
массасының құрылымындағы депозиттер үлесінің 2010 жылғы мамырдағы 87,7%-дан 2010
жылғы маусымның қорытындысы бойынша 87,5%-ға дейін төмендеуіне себепші болды.
Ақша массасының өсуімен салыстырғанда ақша базасы кеңеюінің басым қарқыны
салдарынан ақша мультипликаторы 2010 жылғы мамырдағы 3,20-дан 2010 жылғы маусымда
3,03-ке дейін төмендеді.
4. Валюта нарығы
2010 жылғы шілдеде теңгенің АҚШ долларына бағамы 1 АҚШ доллары үшін 147,25147,73 теңге диапазонында өзгерді. 2010 жылғы шілдеде теңге 0,1% əлсіреп, айдың аяғында
теңгенің биржалық бағамы бір АҚШ доллары үшін 147,69 теңге болды.
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Қазақстан Қор биржасындағы биржалық операциялар көлемі қосымша саудасаттықтағы мəмілелерді ескере отырып 2010 жылғы маусыммен салыстырғанда 12,1%
төмендеп, 4,8 млрд. АҚШ долл. болды (жыл басынан бастап – 32,9 млрд. АҚШ долл.).
Биржадан тыс валюта нарығында операциялар көлемі 41,8% төмендеп, 3,1 млрд.
АҚШ долл. құрады (жыл басынан бастап – 32,6 млрд. АҚШ долл.).
5. Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы
2010 жылғы шілдеде Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарын
орналастыру бойынша 5 аукцион болды. Оларға 12 айлық МЕККАМ (17,8 млрд. теңге), 4
жылдық МЕОКАМ (10,6 млрд. теңге), 10, 13 жылдық МЕУКАМ (тиісінше 14 млрд. теңге
жəне 13 млрд. теңге ), 17 жылдық МЕУЖКАМ (15 млрд. теңге) орналастырылды.
Орналастырылған бағалы қағаздар бойынша тиімді кірістілік 12 айлық МЕККАМ
бойынша - 1,99%, 4 жылдық МЕОКАМ бойынша - 4,55%, 10 жəне 13 жылдық МЕУКАМ
бойынша - 6,50%, 17 жылдық МЕУЖКАМ бойынша- инфляция деңгейінен 0,01% болды.
Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі алдыңғы аймен
салыстырғанда 3,1% ұлғайып, 2010 жылғы шілденің аяғында 1544,5 млрд. теңге болды.
Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары. Ұлттық Банк ноталарының
эмиссия көлемі 2010 жылғы маусыммен салыстырғанда 2010 жылғы шілдеде 40,4%
ұлғайып, 245,2 млрд. теңге болды.
Қысқа мерзімді ноталардың кірістілігі 2010 жылғы маусымдағы 1,28%-ден 2010
жылғы шілдеде 1,33%-ға дейін өсті.
Айналыстағы ноталардың көлемі 2010 жылғы маусыммен салыстырғанда 2010 жылғы
шілденің аяғында 2,7% азайып, 963,7 млрд. теңге болды.
6. Банкаралық ақша нарығы
2010 жылғы шілдеде орналастырылған банкаралық депозиттердің жалпы көлемі 2010
жылғы маусыммен салыстырғанда 17,8% азайды жəне баламасы 3159,0 млрд. теңге болды.
Орналастырылған банкаралық теңгелік депозиттердің көлемі 24,2% төмендеп, 1120,2
млрд. теңгені құрады (орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 35,5%-ы). Бұл ретте
орналастырылған банкаралық теңгелік депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы
ставкасы 2010 жылғы маусымдағы 0,83%-дан 2010 жылғы шілдеде 0,74%-ға дейін төмендеді.
Ұлттық Банктің банктерден тартқан депозиттерінің көлемі 2010 жылғы маусыммен
салыстырғанда 2010 жылғы шілдеде 1097,9 млрд. теңгеге дейін 20,4% төмендеді.
2010 жылғы маусыммен салыстырғанда 2010 жылғы шілдеде орналастырылған
доллардағы депозиттердің көлемі 6,9% азайып, 11,7 млрд. АҚШ долл. құрады
(орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 54,8%-ы). Орналастырылған доллардағы
депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы ставкасы 0,36%-дан 0,20%-ға дейін төмендеді.
2010 жылғы шілдеде еуромен орналастырылған депозиттердің көлемі 1,5 млрд.
еуроны құрай отырып, 43,0% төмендеді (орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің
8,8%-ы). Еуромен орналастырылған депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы ставкасы
0,26%-дан 0,42%-ға дейін өсті.
Рубльдегі депозиттерге орналастыру көлемі аз ғана мөлшерде қалып отыр –
орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 0,9%-ы.
Шетел валютасындағы банкаралық депозиттердің үлесі 2010 жылғы шілдеде
орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінен 61,5%-дан 64,5%-ға дейін өсті. Резидент
емес банктерде орналастырылған шетел валютасындағы депозиттердің үлесі 61,4%-дан
64,1%-ға дейін ұлғайды.
7. Депозит нарығы
Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы салымдарының жалпы көлемі 2010 жылғы
маусымда 7254,0 млрд. теңгеге дейін 2,7% өсті (жыл басынан бері – 10,3%). Заңды
тұлғалардың депозиттері 5266,0 млрд. теңгеге дейін 2,8% (жыл басынан бері – 12,5%), ал
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жеке тұлғалардың салымдары 1988,0 млрд. теңгеге дейін 2,5% ұлғайды (жыл басынан бері –
5,0% өсті).
2010 жылғы маусымда шетел валютасындағы депозиттердің көлемі 2877,5 млрд.
теңгеге дейін 3,9% өсті, ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі 4376,5 млрд. теңгеге дейін
2,0% өсті. Теңгедегі депозиттердің үлес салмағы 2010 жылғы маусымда мамырмен
салыстырғанда 60,8%-дан 60,3%-ға дейін төмендеді.
Халықтың (резидент еместерді қоса алғанда) банктердегі салымдары бір айда 2040,2
млрд. теңгеге дейін 2,5% өсті (жыл басынан бері – 5,4% өсті). Халықтың салымдары
құрылымында теңгедегі депозиттер 1066,3 млрд. теңгеге дейін 4,0%, шетел валютасындағы
депозиттер 973,9 млрд. теңгеге дейін 0,9% ұлғайды. Нəтижесінде теңгедегі депозиттердің
үлес салмағы 51,5%-дан 52,3%-ға дейін көтерілді.
2010 жылғы маусымда банктік емес заңды тұлғалардың теңгедегі мерзімді депозиттері
бойынша тартылған орташа алынған сыйақы ставкасы 4,4%-дан 3,3%-ға дейін, ал жеке
тұлғалардың салымдары бойынша 10,0%-дан 8,8%-ға дейін төмендеді.
8. Кредит нарығы
Банктердің экономикаға кредиттері бойынша негізгі борышының жалпы көлемі 2010
жылғы маусымда 1,2%-ға 7476,4 млрд. теңгеге дейін (жылдың басынан – 2,2%-ға) төмендеді.
Ұлттық валютадағы кредиттер бойынша борыштың көлемі 0,3%-ға төмендеп, 4034,3
млрд. теңгені құрады, ал шетел валютасындағы – 2,1%-ға төмендеп, 3442,1 млрд. теңге
болды. Теңдегі кредиттердің үлес салмағы 2010 жылғы мамырмен салыстырғанда 2010
жылғы маусымда 53,5%-дан 54,0%-ға дейін ұлғайды.
Ұзақ мерзімді кредиттеу 2010 жылғы маусымда 1,4%-ға 6270,9 млрд. теңгеге дейін
төмендеді, қысқа мерзімді – өзгерген жоқ, ол 1205,5 млрд. теңге болды. Нəтижесінде ұзақ
мерзімді кредиттердің үлес салмағы 2010 жылғы мамырмен салыстырғанда 2010 жылғы
маусымда 84,1%-дан 83,9%-ға дейін азайды.
Заңды тұлғаларға кредиттер бойынша борыш сомасы 2010 жылғы маусымда 1,6%-ға
(жылдың басынан – 1,2%-ға) азайып, 5354,8 млрд. теңгені, жеке тұлғалар бойынша - 0,1%-ға
азайып, 2121,6 млрд. теңгеге (жылдың басынан - 4,7%-ға) дейін төмендеді. Нəтижесінде жеке
тұлғаларға кредиттердің үлес салмағы бір айда 28,1%-дан 28,4%-ға дейін ұлғайды.
Шағын кəсіпкерлік субъектілерінің кредиттік борышы мамырмен салыстырғанда 2010
жылғы маусымда 0,8%-ға 1743,1 млрд. теңгеге (жылдың басынан – өсу 2,0%-ға) дейін
ұлғайды, бұл экономикаға кредиттердің жалпы көлемінің 23,3% құрайды.
Банктердің экономикаға кредиттері бойынша неғұрлым айтарлықтай борыш сомасы
салалар бойынша алғанда экономиканың сауда (жалпы көлемдегі үлесі - 23,3%), құрылыс
(18,9%), өнеркəсіп (9,7%) жəне ауыл шаруашылығы (3,8%) сияқты салаларына тиесілі болды.
2010 жылғы маусымда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген
кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы ставкасы бұрынғы деңгейде қалып отыр
(14,2%), ал жеке тұлғалар бойынша – 20,4%-дан 20,0%-ға дейін төмендеді.
9. Экономиканың нақты секторы кəсіпорындарының мониторингі нəтижелері
туралы
Ел экономикасының негізгі салаларын көрсететін мониторингке қатысушы
кəсіпорындардың саны 2010 жылғы шілдеде 2022-ден 2078-ге дейін, оның ішінде орта жəне
ірілерінің саны – 1223-тен 1237-ге дейін ұлғайған.
Кəсіпорындарға тоқсан сайынғы жүргізілген сауалнама нəтижелері қалыптасып келе
жатқан экономикалық ахуал жəне экономиканың нақты секторында 2010 жылғы 2тоқсандағы негізгі үрдістер туралы мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
2008 жылдың 4-тоқсанынан бастап бірінші рет жалпы экономика бойынша
кəсіпорындардың дайын өніміне сұраныс ұлғайды. Сауалнама жүргізілген кəсіпорындар
көрсеткіштің ұлғаюын 28,1% кəсіпорын (2010 жылғы 1-тоқсанда – 15,0%), төмендеуін –
18,9% кəсіпорын (2010 жылғы 1-тоқсанда – 33,2%) атап өтті.

5

Кəсіпорындардың дайын өнімінің бағасы жалпы алғанда салыстырмалы түрде
тұрақты болды: өткен тоқсанмен салыстырғанда кəсіпорындардың 74,3% бағаның
өзгермегендігін атап өтсе (2010 жылғы 1-тоқсанда – 68%), 17,4% - бағаның өсуін (2010
жылғы 1-тоқсанда – 21,1%), 7,5% - бағаның төмендеуін (2010 жылғы 1-тоқсанда – 9,9%) атап
өтті.
Шикізат пен материалдар бағасының өсуі жалғасуда, алайда көрсеткіштің өсу
қарқыны айтарлықтай төмендеген: 44,7% кəсіпорын бағаның өскендігін атап өтті (2010
жылғы 1-тоқсанда – 48%).
Кəсіпорындардың
инвестициялық
белсенділігі
ұлғайды:
инвестициямен
қаржыландырылмаған кəсіпорындардың үлесі айтарлықтай төмендеді жəне осы мақсат үшін
меншік қаражатын жəне банктердің кредиттерін пайдаланған кəсіпорын саны ұлғайды.
Кəсіпорындар айналым активтерін өз есебінен меншік қаражатымен қаржыландыру
үрдісі сақталып отырғандығын 79,6% кəсіпорын (2010 жылғы 1-тоқсанда – 78,2%) атап өтті.
Экономика бойынша сатудың рентабельділігі (салық салынғанға дейін) 46,4%-ға
(48,7%-дан – 2010 жылғы 1-тоқсанда) төмендеген. Көрсеткіштің төмендеуіне сатылған
өнімнің өзіндік құнының өсуі ықпал етті.
Теңгемен алынған кредиттер бойынша пайыздық ставка іс жүзінде өзгерген жоқ –
15% (14,9% - 2010 жылғы 1-тоқсанда), жəне шетел валютасындағы кредиттер бойынша
пайыздық ставка – 13,3%-ға төмендеген (2010 жылғы 1-тоқсанда – 13,6%). Банктік кредиттер
алған кəсіпорын саны айтарлықтай – 20,7%-ға (2010 жылғы 1-тоқсанда 17,7%-дан) дейін
ұлғайды.
Теңгенің АҚШ долларына, еуроға жəне Ресей рубліне шаққандағы бағамының өзгеруі
кəсіпорындардың шаруашылық қызметіне теріс ықпалының төмендеуі жалғасып отыр: 2010
жылғы 1-тоқсанда 16,1%, 11,2% жəне 12,3%-дан 2010 жылғы 2-тоқсанда тиісінше 14,2%,
10% жəне 10,5%.
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