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Қазақстан Республикасының 2015 жылғы
9 айдағы төлем балансын және теңгенің 2015 жылғы 10 айдағы
нақты айырбастау бағамын алдын ала бағалауды жариялау туралы
2015 жылғы 11 қараша
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Республикасының төлем балансын алдын ала бағалауды жариялау практикасына қайта оралды.
Ақпарат Ұлттық Банктің www.nationalbank.kz сайтында орналастырылды.
Ағымдағы операциялар шотының тапшылығы өткен жылғы 9 айдағы 6,1 млрд. АҚШ
доллары мөлшеріндегі профицитпен салыстырғанда 2015 жылғы 9 айда 4 млрд. АҚШ долларын
құрады.
Сауда балансы 2015 жылғы 9 айда оң болып қалыптасты және өткен жылғы 9 айдағы
көрсеткішпен (30,6 млрд. АҚШ доллары) салыстырғанда 65%‐ға төмендей отырып, 10,7 млрд. АҚШ
долларын құрады.
Тауарлар экспорты 2015 жылғы 9 айда 36,4 млрд. АҚШ долларын (өткен жылғы 9 айда – 62,7
млрд. АҚШ доллары), тауарлардың импорты 25,7 млрд. АҚШ долларын (өткен жылғы 9 айда – 32,1
млрд. АҚШ доллары) құрады.
Кірістердің теріс сальдосы 2014 жылғы 9 айдағы 19,9 млрд. АҚШ долларымен салыстырғанда
10,9 млрд. АҚШ долларын құрады. Тапшылықтың қысқаруы экспортерлер кірістерінің және,
тиісінше, бейрезиденттердің тікелей инвестициялардан түскен кірістерінің төмендеуі нәтижесінде
болды. Халықаралық қызметтердің теріс сальдосы 3,8 млрд. АҚШ долларын құрады.
2015 жылғы 9 айда қаржы шоты бойынша капиталдың таза әкелінуі (қателер мен қалып
қойғандарды есептемегенде) 8,4 млрд. АҚШ доллары болды.
2015 жылғы 9 айдағы тікелей инвестициялармен операциялар бойынша таза әкелу 3,6 млрд.
АҚШ долларын құрады.
Төлем балансының 2015 жылғы 9 айдағы соңғы нәтижелері есепті кезеңнен кейін (2015
жылғы 31 желтоқсан) 90‐шы күні жарияланатын болады, бұл халықаралық статистика қағидаларына
сәйкес келеді. 2015 жылғы төлем балансының алдын ала бағалауын жариялау күні – 2016 жылғы 5
ақпан.

НАҚТЫ АЙЫРБАСТАУ БАҒАМЫ БОЙЫНША
2015 жылғы 10 айда нақты көрсеткіш бойынша теңге 24,7%‐ға (34 елдің валюталарына
қатысты нақты тиімді айырбастау бағамының индексі базасында) әлсіреді, ал 2014 жылдың басынан
бастап 2015 жылғы қазан аралығында – 20%‐ға әлсіреді.
2015 жылғы 10 айда теңгенің Ресей рубліне қатысты нақты көрсеткіш бойынша (нақты
айырбастау бағамы) әлсіреуі 27,6%‐ды құрады, ал 2014 жылдың басынан бастап 2015 жылғы қазан
аралығында дерлік рубльге теңдестігіне жетті (+0,5%).
Негізгі сауда әріптестерінің валюталары бойынша алдын ала деректер кестеде келтірілген.
Кесте. Теңгенің нақты айырбастау бағамы индексінің өзгеруі
Валюта

2015 жылғы қаңтар‐ қазан

2014 жылғы қаңтар – 2015
жылғы қазан

Ресей рубліне қатысты

27,6%‐ға әлсіреу

0,5%‐ға нығаю

АҚШ долларына қатысты

29,7%‐ға әлсіреу

36,5%‐ ға әлсіреу

Еуроға қатысты

21,9%‐ға әлсіреу

20,8%‐ ға әлсіреу

Қытай юаніне қатысты

28%‐ға әлсіреу

34,2%‐ға әлсіреу

Беларусь рубліне қатысты

2,9%‐ға нығаю

6,4%‐ға әлсіреу

Қырғыз сомына қатысты

17%‐ға әлсіреу

19,3%‐ға әлсіреу
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