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Негізгі тұжырымдар

Ресми деректер

бойынша маусым

айында жылдық

инфляция өзінің

үдетуін жалғастырып, 

14.5%-ды құрады. 

Өйткені бағаларды

тежеу бойынша

мемлекеттік шараларға

қарамастан, Тұтыну

бағалары индексінің

(ТБИ) барлық құрамы

қымбаттады

Маусым айында

тұрғындардың

инфляция туралы

болжамы көңілсіз

сипатта болды. ҚРҰБ 

деректері бойынша

инфляциялық

болжамды бағалау

алдын ала бір жыл

бойынша 14.8%-ды

(мамырда – 11.7%) 

құрады

Ағымдағы жағдайдың

ерекшелігі сондай, ол

ҚРҰБ болжамдық

диапазоны белгіленген

межеден (13.0-15.0%) 

шығып кету және

тұтыну бағаларының

тым ұзақ уақыт жоғары

деңгейде сақталу

қаупін тудырады

Әлемдік нарықтарда

бағалардың уақытша

төмендегені

байқалғанымен, 

сыртқы факторлар

оның өсуіне әлі де 

ықпал ете алады

Жаз мезгілінде

көкөністер пен 

жемістердің бағасы

арзандайды деген

болжамға қарамастан, 

азық-түлік

қоржынындағы барлық

тауарлардың бағасы

өсіп жатыр. Азық-түлік

қоржынының өсуіне

әсіресе қант пен дәнді

дақылдардың бағалары

әсер етуде

Тауар жеткізу

жолдарының бұзылуы, 

қайта қалыптасуы, 

теңгенің әлсіреуі азық-

түлікке жатпайтын

тауарлар бағасының

өсіп кетуіне әсер етеді
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Негізгі тұжырымдар

Ақылы қызметтердің

қымбаттауы оған деген

сұраныстың артуына

және жазғы еңбек

демалыстарына

байланысты өткен

жылға қатысты өсім де 

2021 жылы жазда

енгізілген бірқатар

карантиндік шараларға

байланысты екені

даусыз

Барған сайын күшейіп

бара жатқан

инфляциялық қысымды

тежеу және ұлттық

валютаның

тартымдылығын

арттыру үшін ҚРҰБ 

базалық мөлшерлемені

біртіндеп, бірқалыпты

деңгейде көтергені

абзал

Осы ағымдағы

жағдайда монетарлық

ахуалды қатаңдатуға

алғышарттар бар. ҚРҰБ 

бұл туралы ағымдағы

жылы сәуір айының

соңында базалық

мөлшерлеме бойынша

шешім қабылдау

барысында хабарлған

болатын



Маусым айында азық-түлік тауарлары мен энергия тасымалдаушылар

бойынша әлемдік баға төмендеді. Бұған оларға деген жиынтық

сұраныстың азайғандығы себеп болды

5

Әлемдік үрдіс

2022 жылдың маусымында

экономикалық өсімнің ғаламдық

сипатта құлдырайтыны туралы

қорқыныш сезім сұраныстың

төмендеуіне әкеп соқты. Ал бұл

мұнай бағасының төмендеуіне әсер

етті. Рецессияның болатындығын

күту күшті болғаны соншалық, ол

әлемдік нарықта мұнай ұсынысы

азайып кетуі мүмкін екендігі туралы

жағымсыз сигналдар елеусіз қалды. 

Brent маркалы мұнай бағасы бір ай 

ішінде бір баррель үшін 5.7%-ға, 

яғни 109.0 долларға дейін төмендеді.

Ғаламдық сұраныстың азаюы және

жаз мезгілінде базарларда ауыл

шруашылығы өнімдерінің көбеюі

кейбір азық-түліктердің (дәнді

дақылдар, өсімдік майы және қант) 

бағаларының түсуіне әсер етті. ФАО-

ның (БҰҰ Азық-түлік және ауыл

шаруашылығы ұйымының) азық-

түлік бағаларының композиттік

индексі төмендеп, 154.2 пунктке

жетті (2022 мамырында 157.4 пунк

болған еді). Алайда азық-түлік

тауарлары бойынша жалпы әлемдік

баға әлі де жоғары. Ал жаз мезгіліне

байланысты баға аздап қана түсті

және оны тұрақты деп айтуға

болмайды.

Азық-түлік тауарлары бойынша ФАО-ның бағалар индексі
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Ішкі инфляция

ҚР стратегиялық жоспарлау және

реформалар агенттігі Ұлттық

статистика бюросының (ҰСБ) ресми

деректеріне сүйенсек, Қазақстанда

инфляциялық үдерістер әрі қарай

қарқын алады. 

Маусым айының қорытындысы

бойынша жылдық инфляция 

14.5%-ға жетті. Мамыр айында ол

14.0%-ды құрған болатын.  

Инфляцияның үдеуі оның барлық

құрамдарында орын алды. Азық-түлік

және азық-түліктік емес тауарлардың

бағасы сәйкесінше 19.2%-ға

(мамырда – 19.0%)

және 13.2%-ға (11.9%) өсті. 

Азық-түлікке әлемдік бағалар

тарапынан көрсетілген қысымның

сақталуы, ұлттық валютаның әлсіреуі

және логистикалық қиындықтарға

байланысты импорттық өнімдерді

жеткізуге қатысты шығындардың

өсуі тұтыну қоржынының

қымбаттауына әкеп соқты.  

Ақылы қызметтердің жылдық

инфляциясы 9.2%-ға дейін өсті. 

Оның үстіне жаз мезгілі ақылы

қызметтердің көптеген түрлеріне

деген сұранысты арттырды. 

Сәйкесінше олардың бағасы

қымбаттайды. 

Маусым айында жылдық инфляция 14.5%-ға жетті. Бұл ҚРҰБ 

болжамдық диапазоны (13.0-15.0%) бойынша нақты инфляцияның

белгіленген межеден асып кету қаупін тудырады

Инфляция, % ж/ж
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Өткен жылдың жазында орын алған

жоғары базаның әсері себебінен

биыл да инфляция түседі деп

күтілгенімен, 2022 жылдың

маусымында инфляция керісінше

өсті. Бұл инфляциялық ахуалдың

күшейгендігін білдіреді.

Мамыр айында инфляция 1.6%-ды

(мамырда – 1.4%) құрады. Айлық

инфляцияның үдеуі азық-түлік

тауарлары бағаларының 1.9%-ға

(мамырда – 1.7%), азық-түліктік емес

тауарлар бағаларының 1.9%-ға (1.4%) 

өсуіне ықпал етті.

Коммуналдық қызметтер

тарифтерінің өсуіне қарсы

жарияланған мораторийдің

арқасында ақылы қызметтердің

бағасы тежеліңкіреп өсті. Соның

нәтижесінде баға өсімі өткен

айдағыдай болды (0.8%).

Теңге әлсіреп, сыртқы экономикалық ахуал нашарлап жатқан шақта

инфляцияның өсетіндігі туралы халық сенімі нығая түседі. Ал бұл

монетарлық шарттарды одан әрі қатаңдату қажеттілігін тудырады

Тұтыну инфляциясының серпіні
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Азық-түлік инфляциясы

Маусым айында азық-түлік

тауарлары бағасының өсімі

өнімдердің барлық негізгі

санаттарында байқалды және 1.9%-

ды (19.2% ж/ж) құрады. 

Дәнді дақылдарға қатысты әлемдік

бағалардың біртіндеп түсіп

жатқанына қарамастан, нан-тоқаш

бұйымдары мен жарманың бағалары

3.0%-ға (23.6%) өсті. Ет және сүт

өнімдері өндірістік шығындар

(жемдік астық, құрама жем) 

бағасының өсуіне байланысты

қымбаттады.

Қант бағасы бір ай ішінде 12.8%-ға

(77.7%) өсті. Ол қысқа азық дайындау

науқанының басталуына (тосап

қайнату)және ішкі нарықта

жетіспеушілігіне байланысты

қымбаттауда. Қант тапшылығына

қатысты толығырақ "Қант өндірісінің

диабеті" материалында жазған едік.

Маусым айында көкөністер мен 

жемістердің бағасы да біршама түсті. 

Өйткені базарлар мен дүкендердің

сөрелеріне биылғы жылдың өнімдері

(-6.4%) қойыла бастады. Тауық

жұмыртқасының бағасы да мемлекет

тарапынан қаражаттандырудың

арқасында (-1.2%) арзандады.

Бағаларды тежеуге қатысты мемлекеттік шараларға қарамастан, азық-

түлік тауарлары бойынша бағалардың жылдық өсімі тауарлардың

көптеген түрлерінде байқалды

Азық-түлік инфляциясының серпіні

https://jusananalytics.kz/kz/diabet-saharnogo-proizvodstva/
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Азық-түліктік емес

инфляция

Маусым айының қорытындысы

бойынша азық-түліктік емес тауарлар

бағасының өсімі 1.9%-ды (+13.2% 

ж/ж) құрады. Салыстырып қарайтын

болсақ, 2022 жылдың мамырында

бағалар бар болғаны 1.4%-ға өсті.

Бағалардың айтарлықтай өсімі жеке

пайдалануға арналған тауарларда –

3.6% (23.0%), жуғыш және тазартқыш

заттарда – 3.4% (20.8%), тұрғын

жайға қызмет көрсету және

жөндеуге арналған материалдарда –

2.7% (18.6%) және тұрмыстық

аспаптарда – 1.7% (19.7%) байқалды.

Азық-түліктік емес тауарлар

бағасының қымбаттауын маусым

айында теңгенің 13.0%-дан астамға

әлсіреуімен, жалпы ғаламдық

инфляцияның өсуі аясында

импорттық бағалардың өсуімен және

тауар өндіру және тасымалдаудың

ғаламдық тізбектерінде орын алған

іркілістермен түсіндіруге болады.

Бензин және дизель отынының

бағасына қатысты әкімшілік

шектеулердің арқасында бұл

тауарлардың бағасы бұрынғы

деңгейінде қалды.

Азық-түліктік емес инфляцияның барысы

Тауар жеткізу жолдарының бұзылуы, Қазақстанның негізгі сауда

әріптестерінде инфляцияның өсуі, тұтынушылық несие беруді қолдауға

байланысты теңгеге артық сұраныстың сақталуы аясында теңгенің

әлсіреуі азық-түліктік емес тауарлар бағасының өсуіне де септігін

тигізеді
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Ақылы қызмет инфляциясы

Ақылы қызметтер саласында бағалар 

бір ай ішінде 0.8%-ға өсті (+9.2% 

ж/ж).

Маусым айында бағалардың 

айтарлықтай өсімі мына қызметтерде 

байқалды, яғни: 

• әуе көлігіне қатысты көрсетілетін 

қызметтер - 15.9%-ға (21.1%),

• шипажай қызметтері – 3.2%-ға

(13.7%), 

• тұрғын жайға қызмет көрсету 

және жөндеу қызметтері – 2.1%-

ға (15.0%), 

• емханалық қызметтер – 1,8% 

(14.7%), 

• мейрамхана және қонақ үй 

бизнесі қызметі– 1.5% (15.8%),

• қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарының қызметі -

1.5%-ға (15.9%) өсті. 

Ақылы қызметтердің көптеген

түрлері бойынша бағалардың өсуі

өткен жылмен салыстырғанда

эпидемиялогиялық ахуалдың

жақсаруымен және жазғы демалыс

кезінде оның өсетіндігімен

түсіндіріледі.

реттемелі коммуналдық қызметтер

бойынша тарифтердің өсуіне қарсы

жарияланған мораторий сервистік

инфляцияны тежеуге септігін тигізуде. 

Мораторийдің қолданылу мерзімі

2022 жылдың шілдесінде аяқталады.

Маусым айында сервистік инфляцияның өсу қарқыны бұрнағы айдағы

көрсеткішке тең болды. Коммуналдық қызметтер бойынша

тарифтердің өсуіне қатысты жарияланған мораторийдің әрекеті басқа

да қызметтер бойынша өсіп жатқан бағалардың ықпалына тосқауыл

болуда
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Өңірлік инфляция

Өңірлік тұрғыдан алып қарағанда, 

Шығыс Қазақстан облысын

қоспағанда, 2022 жылдың

маусымында барлық облыстар мен 

республикалық маңызға ие

қалаларда жылдық инфляцияның

қарқыны үдей түсті. 

Бұл ретте жылдық инфляцияның ең

жоғары өсу қарқыны Маңғыстау

(+1.8%) және Ақмола облыстарында

(+1.4%) тіркелді. Нұр-Сұлтан қаласы

мен Павлодар облысында жылдық

инфляцияның өсу қарқыны өткен

аймен салыстырғанда бәсеңдегені

байқалады (+0.2%).

Сонымен ең жоғары айлық өсім

мына облыстарда тіркелді:

• Маңғыстау облысы – 2.6%,

• Жетісу және Атырау облыстары –

2.4%,

• Ақмола және Солтүстік Қазақстан

облыстары – 2.2%.

Инфляцияның ең төменгі деңгейі

мына облыстарда тіркелді:

• Түркістан облысы – 1.1%,

• Абай, Жамбыл, Шығыс Қазақстан

облыстары және Шымкент 

қаласы – 1.3%.

Азық-түлік тауарлары мен ақылы

қызметтерге қатысты бағалардың

қозғалу барысы өңірлер бойынша

біркелкі болған жоқ. Дегенмен азық-

түлік тауарларының бағасы барлық

өңірлерде өсті. 

Әсіресе Маңғыстау, Атырау және

Жетісу облыстарында өсу қарқыны

жоғары болды. Тек елордада ғана

азық-түлік бағасы шамалы ғана өсті. 

Өңірлер бойынша азық-түліктік емес

тауарлар 1.0%-дан 3.4%-ға дейін

қымбаттады. 

Ақылы қызметтің ең жоғары бағасы

Ақмола (1.5%) мен Қызылорда (1.5%) 

облыстарында тіркелді. Бұл ретте

Нұр-Сұлтан қаласында ақылы

қызметтің бағасы мамыр айының

деңгейінде сақталды. 

Еліміздің 16 өңірінде инфляцияның жылдық өсімі үдей түсуде. Бұл

ретте Тұтыну бағалары индексінің азық-түлік және сервистік

бөлімдерінің даму барысы өңірлер бойынша біркелкі емес
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Өңірлер тұрғысында тұтыну инфляциясы, %, а/а

2021 жылдың маусымы мен 2022 жылдың маусымындағы
инфляцияның айлық өсімінің айырмашылығы

Өңірлік бағаны жалпы республикалық

бағамен салыстырғанда

төмен

Инфляцияның бәсеңдеуі Инфляцияның үдеуі
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Өңірлік бағаны жалпы республикалық бағамен салыстырғанда

төмен жоғары

Ел өңірлері

Тұтыну

инфляциясы, %

Азық-түлік

инфляциясы, %

Азық-түліктік емес

тауарлар, %

Ақылы

қызметтер, %

ж/ж а/а ж/ж а/а ж/ж а/а ж/ж а/а

Қазақстан

Республикасы
14.5 1.6 19.2 1.9 13.2 1.9 9.2 0.8

Абай облысы 14.3 1.3 16.8 1.6 14.3 1.5 10.7 0.4

Ақмола облысы 15.3 2.2 20.0 2.3 14.6 2.6 9.2 1.5

Ақтөбе облысы 14.5 1.6 21.1 2.3 12.5 1.8 7.0 0.2

Алматы облысы 14.3 1.5 19.2 2.3 12.7 1.4 8.8 0.5

Атырау облысы 14.1 2.4 20.1 3.5 13.9 2.1 6.0 1.1

Батыс Қазақстан

облысы
14.4 1.8 18.8 2.5 12.6 2.0 9.7 0.5

Жамбыл облысы 13.7 1.3 19.6 1.2 12.0 1.8 7.1 1.0

Жетісу облысы 15.0 2.4 20.1 3.3 13.8 2.8 8.8 0.6

Қарағанды облысы 15.5 1.5 18.5 1.2 15.3 2.4 11.3 1.2

Қостанай облысы 14.2 1.8 19.1 2.1 12.6 2.1 8.6 0.9

Қызылорда облысы 14.1 2.0 18.3 2.1 13.4 2.2 8.8 1.5

Маңғыстау облысы 17.0 2.6 23.6 3.8 15.1 2.3 9.6 0.9

Павлодар облысы 13.8 1.4 18.3 1.7 12.6 1.9 8.7 0.5

Солтүстік Қазақстан

облысы
14.2 2.2 19.3 2.0 13.8 3.4 7.4 1.4

Түркістан облысы 15.7 1.1 21.0 1.3 12.2 1.0 11.4 0.9

Ұлытау облысы 15.3 1.4 18.8 1.5 14.8 1.9 10.8 0.6

Шығыс Қазақстан

облысы
14.3 1.3 16.5 1.5 13.9 1.3 11.3 0.9

Нұр-Сұлтан қаласы 14.6 1.4 18.0 1.1 16.4 3.1 7.8 0.0

Алматы қаласы 14.2 1.4 19.5 1.9 11.4 1.4 9.2 0.6

Шымкент облысы 13.9 1.3 19.5 1.2 10.8 1.6 9.1 1.4



Тәуекелдер мен келешек

• Ұзаққа созылған геосаяси жанжал, 

Ресейге қарсы ауыр санкциялар

тауар жеткізу ісіне қиындықтар

тудыруда. Бұл өз кезегінде тауарлар

мен көрсетілетін қызметтердің

өндірісі мен логистикасы

бағаларының өсуіне әкеп соғады;

• доллар индексінің өсуі себебінен

теңгенің әлсіреуі, әлемдегі жетекші

экономикалардың монетарлық

талаптарды қатаңдатуы тұтыну

бағалары индексі қоржынына

кіретін тауарлар мен көрсетілетін

қызметтердің әрі қарай

қымбаттауына негіз болады;

• Ішкі инфляциялық үдерістер оның

ішінде фискалдық ынталандырулар

арқасында күшейе береді. 

Фискалды ынталандыру шаралары

ел ішінде экономикалық

белсенділіктің

төмендегені/бәсеңдегені

байқалмаса да қолданылып жатыр;

• Бағалардың өсуін тежеу бойынша

қабылданған әкімшілік шараларға

қарамастан инфляцияның

үдейтіндігіне қатысты халықтың

ішкі түйсігі күшейе береді. Адамдар

жүзеге асырылып жатқан

шаралардың уақытша сипатқа ие

екендігін түсінеді;

• Шілде айының басында Табиғи

монополияларды реттеу бойынша

комитет басшысының жасаған

мәліметінше қазақстандықтар

жылдың соңына дейін электр қуаты

тарифтерінің 10-15%-ға өсетіндігін

күте берулеріне болады. 

Мораторий аяқталған соң

коммуналдық қызметтер

бағасының өсетіндігі сервистік

инфляцияның өсуіне тікелей әсер

ететін болады. Сөйтіп өндірілетін

тауарлар мен көрсетілетін

қызметтердің өзіндік құндарының

қымбаттауына ықпал етеді. 

Біздің пікірімізше, жақын болашақта

ішкі және сыртқы нарықтарда

инфляциялық сипаттағы ахуалды

еңсеретіндей алғышарттар табыла

қоймайды. Ағымдағы жағдайда біздің

болжамымыз бойынша инфляция әрі

қарай үдейді және оның деңгейі

ҚРҰБ 2022 жылдың маусымында

ұсынған болжамдық мәндерінен

жоғары болады. Осы айтылған

факторлар мен тәуекелдер

монетарлық талаптардың одан әрі

қатаңдатуға алғышарттар болып

табылды. ҚРҰБ монетарлық саясатты

қатаңдату бойынша ағымдағы

жылдың сәуірінде базалық

мөлшерлеме бойынша қабылдаған

шешімінде мәлімдеген болатын.
14
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Jusan Analytics - «Jusan Bank» АҚ аналитикалық құрылымдық бөлімшесі.

Бұл таза ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics 

тарапынан қандай да бір есеп-қисап беру емес, сондай-ақ іскерлік, қаржылық, 

инвестициялық, заңдық, салықтық немесе басқа да кәсіптік консультациялар және
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«Jusan Bank» АҚ Jusan Analytics тұлғасында жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты

түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал дәлсіздіктерді түзету үшін өзіне

міндеттеме алмайды. Осы ретте аталмыш жұмыстың құрамындағы мәліметтер
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