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Негізгі тұжырымдар


Шілде айында 
жылдық инфляция 
өсуін жалғастырып, 
15%-ды құрады.   
Тұтыну инфляциясы 
азық-түлік және азық-
түлікке жатпайтын 
тауарлардың 
қымбаттауына 
байланысты өсті. 


2022 жылдың 
сәуірінде 
Халықаралық Валюта 
Қоры (ХВҚ) атап өткен 
тәуекелдік қауіп-
қатерлердің 
көпшілігінің жүзеге 
асуы дамушы елдер 
үшін ғаламдық 
инфляция бойынша 
болжамдардың 9.5%-
ға (сәуірлік болжамға 
+0.8 п.т.) дейін өсуіне, 
ал ғаламдық 
экономикалық өсім 
бойынша 
болжамдардың 3.2%-
ға (-0.4 п.т.) дейін 
түсуіне әкеп соқты.  


Инфляциялық 
қысымның аздап 
босаңсығаны 
байқалады. Өйткені 
негізгі азық-түлік 
топтарының әлемдік 
бағасы төмендеп 
жатыр.  

Қазіргі әлемдік азық-
түлік және энергетика 
нарықтарындағы 
ахуалға қарап айтар 
болсақ, ғаламдық 
инфляцияның тағы да 
өршіп кету мүмкіндігі 
төмен. 

Өткен кезеңдермен 
салыстырғанда 
барлық құрамдас 
бөліктер бойынша 
айлық инфляцияның 
баяулағаны 
байқалады. Алайда 
Қазақстандағы 
ағымдағы айлық 
инфляцияның деңгейі 
(+1.1%)

өткен жылдардың 
сәйкес кезеңдеріне 
қарағанда жоғары. 


Шілдеде әлемдік азық-
түлік бағалары соңғы 
айлармен 
салыстырғанда – 

140.9 пунктке дейін 
түсіп, 8.6%-ды құрады. 
Алайда азық-түлік 
бағалары өткен 
жылдың сәйкес 
кезеңіндегі мәннен әлі 
де жоғары - 13.1%-ға.



Тұтыну тауарларының 
қымбаттығы тұтыну 
сұранысының даму 
барысын тежейтіндігі 
белгілі. Сондықтан 
сұраныс бірін-бірі 
алмастыратын арзан 
тауарларға ойысады. 
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Основные выводы


Азық-түлік 
инфляциясының 
деңгейі айлық тұрғыда 
1.0%-ды (а/а), ал жылдық 
тұрғыда 19.7%-ды (ж/ж) 
құрады. Көкөністер мен 
жемістердің жаз 
мезгіліндегі арзандауы, 
сондай-ақ жаңа 
өнімдерді жинау 
науқаныны басталған 
соң, ауыл 
шаруашылығы 
өндірушілері 
бағасының түсуі азық-
түлік инфляциясының 
баяулауына ықпал 
етуде.   


Монетарлық саясатты 
біртіндеп қатаңдату 
ерекше жағдай 
туғызады. Яғни, 
базалық мөлшерлеме 
инфляцияның шынайы 
деңгейінің соңынан 
ілесе алмай қалады. Бұл 
нақты пайыздық 
мөлшерлеменің 
инфляция деңгейінен 
төмен қалыптасуына 
әкеп соғады. 

Нәтижесінде 
монетарлық шарттар 
сұраныстың өсуіне әсер 
етеді.     


Геосаяси шиеленістің 
сақталуы және 
монетарлық 
шарттардың ғаламдық 
тұрғыда қатаңдатылуы, 
оның үстіне ішкі 
сұраныстың импортқа 
тәуелділігі айырбас 
бағамының ішкі 
бағаларға өту 
құбылысы арқылы 
азық-түлікке 
жатпайтын 
тауарлардың 
қымбаттауына әсер 
етуде.

Жылдық инфляцияның 
тоқтаусыз өсуі және 
Ұлттық Банктің 
инфляцияның шарықтау 
шегіне әлі жетпегендігі 
туралы пікірі 

базалық мөлшерлеменің 
тағы да көтерілуіне 
алғышарттар 
қалыптастырады. 
Әйтпесе тұсауланбаған 
инфляциялық 
болжамдар жалпы 
экономикалық 
факторларға қоса 
инфляцияға бейім 
ахуалдың нығаюына 
әсер етеді. 

   


Әкімшілік шектеулер 
кезінде сервистік 
инфляцияның өсу 
қарқынының жоғары 
деңгейде сақталуы 
сыртқы нарықта 
энергия 
тасымалдаушылар
дың қымбаттағанына 
қарамастан, нарықта 
үйлесімсіздік 
қалыптастырады. Бұл 
өз кезегінде 
ағымдағы болжамдар 
мен болашақ 
инфляцияға әсер етуі 
мүмкін. 
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Маусымда ғаламдық рецессияның басталу қаупі 
аясында азық-түлік тауарлары мен энергия 

ресурстарының әлемдік бағалары 

жиынтық сұраныстың қысқаруына 


 байланысты төмендеді  


Әлемдік тренд
Шілденің соңында ХВҚ ғаламдық 
инфляцияның болатындығы туралы  
болжамды жаңғыртты және оның 
ықтималдығын көтерді. Болжам 
бойынша экономикасы дамыған 
елдерде биыл инфляция 6.6%-ға, ал 
дамушы елдерде 9.5%-ға жетеді және 
ұзақ уақыт бойы жоғары күйінде 
сақталады. 



Ғаламдық сұраныстың азаюы, 
Солтүстік жартышарда егін жинау 
науқанының басталуы және 
жанжалдасушы тараптар – Ресей мен 
Украинаның маңызды экспорттық 
порттарды ашу туралы келісімге келуі 
азық-түліктің әлемдік бағаларының 
төмендеуіне септігін тигізді.



ФАО (БҰҰ Азық-түлік және ауыл 
шаруашылығы ұйымының) азық-түлік 
бағалары индексі шілдеде 
төмендеуін жалғастырып, 140.9-ды 
(маусымда -  154.2) көрсетті. Алайда 
бағалардың қазіргі деңгейі бәрібір 
өткен жылғы деректерден жоғары 
(13.1%): 2021 жылдың маусымында 
124.6.



Әлемдік экономиканың одан әрі 
дамуына қатысты әлсіз болжамдар, 
дамушы елдер валютасы 
бағамдарының әлсіздігі және жоғары 
бағалар азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп 
төндіруші тәуекелдер. 






инфляцияның сыртқы факторлары


Жекелеген елдердегі инфляция деңгейі 

мен негізгі мөлшерлеме
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Шілдеде жылдық инфляция соңғы 6 жыл ішінде жаңа 
тарихи деңгейге жетті – 15.0%

Ішкі инфляция

ҰСБ деректеріне сәйкес 2022 
жылдың алғашқы жартысының  
қорытындысы бойынша қысқа 
мерзімді экономикалық 
индикатордың 4.5%-ға (маусымда 
5.7%) өскендігі байқалады. Бұл 2021 
жылдың сәйкес кезеңінен жоғары. 
Инфляция деңгейі шектен тыс 
жоғары және болжам бойынша 
орта мерзімді кезеңде осылай 
болып қала береді. Шілде айында 
тұтыну бағалары маусыммен 
салыстырғанда 0.5 п.т.-қа ұлғайып, 
жылдық есепте 15.0%-ға жетті. Бұл 
ретте айлық инфляцияның 
баяулағаны байқалады. Әдеттегідей 
азық-түлік тауарларының бағалары 
- инфляция өсімінің негізгі бөлігі 
болып қалуда (19.7% ж/ж). 
Инфляцияның өсуіне азық-түлікке 
жатпайтын тауарлардың бағалары 
да елеулі үлес қосты (14.2%).  

Шілдеде ақылы қызметтердің 
бағасы да жоғары өсу қарқынын 
сақтады (9.2%). 



Бұл бұған дейін монетарлық 
талаптарды қатаңдату жеткіліксіз 
болғандығын көрсетеді және 
Ұлттық Банк пайыздық 
мөлшерлемелерді көтеру циклін 
одан әрі жалғастыра беруі керек 
шығар.   



 


2021 желтоқсан 2022маусым
 2022шілде

*Құраушы бөліктер бойынша (олардың ТБИ-дағы үлесі 
ескерілген) инфляция

Инфляция, ж/ж % 

Инфляция, ж/ж % 

ақылы қызметтер
азық-түлікке жатпайтын тауарлар

азық-түлік тауарлары

тұтыну инфляциясы

ҚРҰБ мақсат тұтқан дәлізі

6

1

5

10

15

20

Азық-түлік 

тауарлары

Азық-түлік 

емес тауарлар

Ақылы

қызметтер

Тұтыну 

инфляциясы



Шілдеде тұтыну инфляциясының 
баяулағандығының алғашқы белгілері пайда болды 




Айлық инфляция шілдеде 
бәсеңдеп, 1.1%-ды көрсетті 

(маусымда – 1.6% болған еді). Бірақ 
әлі де мейлінше жоғары.  

Жаз айында көкөністер мен жемістер 
бағасының әдеттегідей түсуі және 
азық-түлікке жатпайтын кейбір 
тауарлар бағасының тұрақтағандығы 
тұтыну инфляциясының өсуін 
тежеуші факторға айналды. 

  

Мысалы, шілдеде азық-түлік 
тауарлары 1.0%-ға (маусымда – 1.9%) 
өсті. 


Азық-түлікке жатпайтын 
тауарлардың бағасы бір ай ішінде 
1.5%-ға (1.9%) өсті. Ақылы қызметтер 
бағасының өсу қарқыны біршама 
тұрақты болып, өткен айдағы 
көрсеткішке сәйкес келді – 0.8%.

 

Тұтыну тауарларының қымбаттығы 
тұтыну сұранысының даму барысын 
тежейтіндігі белгілі. Сондықтан 
сұраныс бірін-бірі алмастыратын 
арзан тауарларға ойысады. 

Тұтыну инфляциясының серпіні


ТБИ спрэді ж/ж

инфляция а/а жатықтырылған m=3      

азық-түлікке жатпайтын тауарлар       

ТБИ а/а

азық-түлік тауарлары


ақылы қызметтер
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Азық-түлік тауарларының ағымдағы жоғары деңгейі 
инфляцияның болатындығы туралы халық 

болжамын растай түседі. 

Шілдеде азық-түлік тауарлары 
бағасының өсуі жалғасты. 

Алайда бағалардың өсу қарқыны 
өткен айларға қарағанда төмен. 

Азық-түлік инфляциясының деңгейі 
а/а 1.0%-ды құрады (ж/ж 19.7%). 

Айлық азық-түлік инфляциясының 
бәсеңдегені барлық азық-түлік 
топтарында байқалды. Бұған 
көкөністер мен жемістер бағасының 
маусымнан бергі маусымдық 
төмендеуі әсер етті. 



Сүт өнімдері мен нан-тоқаш 
бұйымдары бағаларының тұрақтауы 


ауыл шаруашылығы өндірушілері 
бағаларының өсу қарқынының 
төмендеуіне септігін тигізді. Бұған 
жаңа егін жинау науқанының 
басталуы және азық-түліктің әлемдік 
бағалары тарапынан түсетін 
қысымның босаңсығаны да әсер 
етті.



Қанттың бағасы озық қарқынмен 
өсіп жатыр – 6.1% (ж/ж 86%). Қант 
тапшы. Бұған Ресейден қант әкелуге 
шектеу қойылғандығы әсер етуде 
(тамыздың соңында шектеу мерзімі 
аяқталады).


*Шілдедегі инфляция (  2022 ж. маусымымен салыстырғанда)▼▲

и
н

ф
л

яц
и

я,
 %

 ж
/ж

и
н

ф
л

яц
и

я,
 %

 а
/а

Азық-түлік 
инфляциясы

Азық-түлік инфляциясы

8

2.9%
Нан-тоқаш 

бұйымдары 

Сүт 
өнімдері


Көкөністер 
мен 

жемістер


Өсімд. ж/е 
жануар 

майлары*

Жұмыртқа

Қант

Ет
1.7%

-4.3%

1.4%

2.4%

6.1%

1.4%

Нан-тоқаш өнімдері мен жарма  

Ет (ет өнімдерін қосқанда)            


Сүт өнімдері 

Көкөністер мен жемістер 

Қант
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Геосаяси шиеленістің сақталуы және монетарлық 
шарттардың ғаламдық тұрғыда қатаңдатылуы, оның 

үстіне ішкі сұраныстың импортқа тәуелділігі азық-түлікке 
жатпайтын тауарлардың қымбаттауына әсер етуде.

Шілдеде азық-түлікке жатпайтын 
тауарлар бағасының өсуі аздап 
қарқын алып, 1.5%-ды (ж/ж +14.2%) 
құрады. Салыстырар болсақ, өткен 
айда бағалар 1.4%-ға өскен болатын. 


Азық-түлікке жатпайтын 
тауарлардың тұтыну құрылымында 
импорттық тауарлардың үлесі 
басым болғандықтан, бағалар 
бірінші кезекте импорттық 
бағалардың өсуіне байланысты 
қымбаттап отыр. 

Олардың өсуіне сыртқы 
инфляциялық қысым, теңге 
бағамының әлсіреуі (шілдеде 1.4%) 
және жүк тасымалдау тарифтерінің 
айтарлықтай жоғарылауы (шілдеде 
1.9%) ықпал етеді.



Бензин мен дизель отыны 
бағаларына мемлекет тарапынан 
шектеу қою тұтыну тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтердің барлық 
санаттарында бағалардың 
бірқалыпты өсуіне септігін тигізеді. 
Шілденің екінші жартысында бұл 
шектеу тағы 180 күнге ұзартылды.


Жуғыш және тазартқыш заттар 


4.2%

3.1%

2.7%

2.5%

1.4%

0.7%

-0.4%

Тұрмыстық аспаптар (ж/ж)

Жеке пайдалануға арналған тауарлар


Тұрғын жайға қызмет көрсету және 
жөндеуге арналған материалдар

Автокөлік құралдарын сатып алу

Фрмацевтикалық препараттар

Киім-кешек және аяқ киім


Тұрғын жайға қызмет көрсету және жөндеуге 
арналған материалдар материалдар


Жуғыш және тазартқыш заттар

Жеке пайдалануға арналған тауарлар


Тұрмыстық аспаптар (а/а)

Азық-түліктік емес 
инфляция

Азық-түліктік емес инфляцияның серпіні
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22.6

26.3

23.5

18.6



Әкімшілік шектеулер кезінде сервистік инфляцияның өсу 
қарқынының жоғары деңгейде сақталуы сыртқы нарықта 

энергия тасымалдаушылардың қымбаттағанына 
қарамастан, нарықта үйлесімсіздік қалыптастырады. Бұл өз 
кезегінде ағымдағы болжамдар мен болашақ инфляцияға 

әсер етуі мүмкін.


 шаштараз және жеке көрсетілетін 
қызметтер – 1,5%-ға (13.0%) өсті.



Шілденің қорытындысы бойынша 
сервистік инфляция өсімінің негізгі 
драйверлері өзгеріссіз сол күйінде 
қалды. 

 

Ақылы қызметтердің көптеген  
түрлері бойынша бағаның өсуі 
тұтыну сұранысының артуымен 
түсіндіріледі. Өйткені қазір жазғы 
еңбек демалысы маусымы жүріп 
жатыр

Әуе көлігі (ж/ж)

14.9%

15.9%

1.6%

1.5%

1.5%

1.5%

1.1%

-0.4%

Темір жол көлігі


Қоғамдық тамақтандыру қызметтері

Мейрамханалар мен қонақ үйлер

Ыстық су

Білім беру

Шипажайлар қызметі 

Шаштараз және жеке қызмет көрсету мекемелерінің қызметтері

Мейрамханалар мен қонақ үйлер


Қоғамдық тамақтандыру қызметтері

Әуе көлігі 



Темір жол көлігі  (а/а)

Ақылы қызметтер 
инфляциясы

Сервистік инфляция серпіні
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26.6

19.0

16.8

16.6

2021 2022

Ақылы қызметтер саласында 
бағалар бір ай ішінде 0.8%-ға өсті 
(+9.2% ж/ж).



Маусымда бағалардың айтарлықтай 
өсімі мына қызметтерде байқалды: 

 темір жол көлігіне тиесілі 
қызметтер - 15.9%-ға (19.0%), әуе 
көлігі бойынша - 15.9%-ға (26.6%), 



 қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындары қызметтері – 1.6%-
ға (16.8%), 

 мейрамхана ж/е қонақ үй бизнесі 
қызметтері – 1.5%-ға (16.6%), 







Өңірлер бойынша инфляциялық үдерістердің серпіні 
біркелкі болған жоқ

Өңірлік тұрғыдан алып қарағанда, 
2022 жылдың шілдесінде көпшілік 
облыстар мен республикалық 
маңызға ие қалаларда жылдық 
инфляция қарқыны үдей түсті.



Жылдық инфляцияның ең жоғары 
өсу қарқыны Атырау (+1.9%), Абай 
(+1.2%) және Шығыс Қазақстан 
облыстарында (+1.3%) тіркелді. 
Алматы облысында жылдық 
инфляцияның өсу қарқыны 
айтарлықтай бәсеңдеді (-0.9%). 
Қарағанды және Жетісу 
облыстарында бесеңдеу жақсы 
сезілді (сәйкесінше (-0.2% және 
-0.1%).



Сонымен ең жоғары айлық өсім 
мына облыстарда тіркелді: 

 Атырау облысы – 2.1%,
 Павлодар облысы – 1.7%, 
 Шығыс Қазақстан облысы – 1.6%.


 

Инфляцияның ең төменгі деңгейі 
мына облыстарда тіркелді:



 Алматы облысы – 0.5%,
 Түркістан облысы – 0.7%,
 Алматы қаласы, Жетісу және 

Қарағанды облыстары – 0.9%.


Жылдық тұрғыда азық-түлік 
инфляциясының бәсеңдеуі мына 
облыстарда байқалды: Алматы 
облысы (-1.2%), Ұлытау және 
Түркістан облыстары (сәйкесінше 
-0.8% және -0.7%). 



Өткен аймен салыстырғанда азық-
түлік инфляциясының өсімі мына 
облыстарда тіркелді: Абай облысы 
(+2.2%), Шығыс Қазақстан (+1.8%), 
Павлодар және Атырау 
облыстарында (+1.4%).



Азық-түлікке жатпайтын 
тауарлардың бағалары Алматы 
облысын қоспағанда (-0.2%) барлық 
өңірлер бойынша бір ай ішінде 0.2%-
дан 3.7%-ға дейінгі дипазонда үдей 
түсті.



Ақылы қызметтер бағасы бәрінен 
бұрын Алматы облысында өсті 
(+2.5%). Бұл ретте жылдық сервистік 
инфляцияның бәсеңдеуі ел 
өңірлерінің жартысында байқалды. 
Түркістан және Абай облыстарында 
ақылы қызметтердің бағасы 2022 
жылдың маусымы деңгейінде 
сақталды.   




Өңірлік 

инфляция
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Өңірлер тұрғысында тұтыну инфляциясы, %, а/а

2022 ж. шілдесі мен 2021 ж. шілдесіндегі тұтыну 
инфляциясының айлық өсімінің айырмашылығы, п.т. 

Жалпы республикалық бағалармен 

салыстырғанда өңірлердегі бағалар 

төмен

Инфляцияның 

бәсеңдеуі         

Инфляцияның

үдеуі

жоғары 

Нұр-Сұлтан - 1.1

Алматы - 0.9

Шымкент - 1.1

Нұр-Сұлтан - 1.1

Алматы - 0.9

Шымкент - 1.1

Қазақстан – 0.4

Қазақстан – 1.1
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Жалпы республикалық бағалармен 

салыстырғанда өңірлердегі бағалар 


төмен жоғары 



Жылдық инфляцияның үдеуі және Ұлттық Банктің 
инфляцияның шарықтау шегіне әлі жетпегендігі туралы 

пікірі базалық мөлшерлеменің одан әрі көтерілуіне немесе 
бағамның әлсіреуіне және экономикалық агенттер 
тарапынан пайыздық мөлшерлемелерге қосымша 

сыйлықақылар қосылуына алғышарттар қалыптастырады. 

 


Инфляциялық қысымның анық 
азайғаны байқалады. Ол негізгі 
азық-түлік тауарлары бойынша 
бағалардың түсуі аясында орын 
алуда.   

Әлемдік азық-түлік және энергетика 
нарықтарындағы қазіргі ахуал 
ғаламдық инфляцияның үдеуінің 
жаңа толқынының пайда болу 
ықтималдығын төмендетеді.   

 

2022 жылдың сәуірінде 
Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ) 
атап өткен тәуекелдік қауіп-
қатерлердің көпшілігінің жүзеге 
асуы дамушы елдер үшін ғаламдық 
инфляция бойынша болжамдардың 
9.5%-ға (сәуірлік болжамға +0.8 п.т.) 
дейін өсуіне және бір мезетте 
ғаламдық экономикалық өсім 
бойынша болжамдардың 3.2%-ға 
(-0.4 п.т.) дейін түсуіне әкеп соқты.  

 

Тұтыну тауарларының қымбаттығы 
тұтыну сұранысының даму барысын 
тежейді және сәйкесінше оның 
құрылымын анағұрлым арзан 
тауарларға бағыттайды. 

Геосаяси шиеленістің одан әрі 
сақталуы және монетарлық 
шарттардың ғаламдық тұрғыда 
қатаңдатылуы азық-түлікке 
жатпайтын тауарлардың 
қымбаттауына әсер етуде.

Бұл ішкі сұраныстың импортқа 
тәуелділігі және айырбас бағамының 
ішкі бағаларға өту құбылысы 
себебінен болып отыр.  



Инфляцияны бақылау бойынша 
мемлекеттің монетарлық емес 
шаралары аясында сервистік 
инфляцияның өсу қарқынының 
жоғары деңгейде сақталуы сыртқы 
нарықта энергия 
тасымалдаушылардың 
қымбаттағанына қарамастан, 
нарықта үйлесімсіздік 
қалыптастырады. Бұл болашақ 
инфляцияның траекториясына кері 
әсер етуі мүмкін.



Базалық мөлшерлемені көтеру 
траекториясы әзірге инфляцияның 
деңгейінің соңынан ілесе алмауда. 
Мұндай монетарлық шарттар 

сұраныс және несие беру тарапынан 
инфляцияны төмендетуге 
айтарлықтай алғышарттар 
қалыптастырмайды. 

Тәуекелдер 

мен келешектер
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Жауапкершіліктің шектелуі:  

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 
көрсетілетін қызметтер ұсыну бойынша ұсынысқа немесе қандай да бір ұмтылысқа 
жатпайды. Материал біз сенімді деп санаған, шынайы әрі ашық ақпарат 
көздерінен алынған мәліметтерге негізделген. Алайда біз келтірілген мәліметтерді 
мінсіз деп айта алмаймыз. 

 

Оқырмандар дербес қаржылық шешім қабылдау үшін осы жұмыстағы 
мәліметтерді пайдаланғандары үшін біз жауапты болмаймыз. «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 
толық, түпкілікті болып саналмайды және алдын ала ескертусіз кез келген уақытта 
өзгертілуі мүмкін.     



Бұл жұмстағы жарияланған ақпарат жеке пайдалануға қолжетімді, 

бірақ коммерциялық тұрғыда таратуға арналмаған және Jusan Analytics-тің алдын 
ала жазбаша рұқсатынсыз оны толығымен немесе ішінара қайта жаңғыртуға, 
жолдауға және жариялауға болмайды. 



