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Инфляциялық 
ахуал жайсыз 
болуда және 
болжам бойынша 
орташа мерзімде 
осылай болып 
қала береді 



Азық-түліктік емес 
инфляцияның 
өсуіне импортқа 
тәуелділік, сауда 
бойынша әріптес-
елдердегі жоғары 
инфляциялық ахуал 
және валюта 
бағамын көшіру 
әсері отқа май құя 
түсуде. 



Энергия 
тасымалдаушыларға 
қатысты сұраныс пен 
ұсыныс теңгерімінің 
өзгерісі геосаяси 
тұрақсыздықтың 
нәтижесі ретінде 
олардың қымбаттауына 
себеп болуда. Бұл ретте 
олардың қымбаттауы 
түпкілікті тауарлар мен 
көрсетілетін 
қызметтердің 
бағаларының 
қалыптасуына әсер 
етеді. 




Тұтыну 
инфляциясының 
негізгі триггері 
ауысты: азық-түлікке 
жатпайтын 
тауарлардың бағасы 
азық-түлік бағасының 
өсу қарқынын басып 
оза бастады. Азық-
түлік инфляциясы 
жеміс-көкөніс 
өнімдерінің 
маусымдық арзандауы 
арқасында уақытша 
тежеліп жатыр.



Елдердің бір-біріне 
(ғаламсыздандыр
уға әкеп соғатын) 
санкция 
жариялауы, 
Қытайдың COVID-19-
ға қатысты нөлдік 
төзімділік саясаты 
әлемдік өндіріс пен 
тауар жеткізу 
тізбегінде іркілістер 
тудырды және 
өндіріс 
факторларының 
қымбаттауына әкеп 
соқтырды. 


Ішкі инфляциялық 
ахуал пессимистік 
болжам және 
тұтыну 
сұранысының артуы 
салдарынан 
нашарлап барады. 
Соңғысы бюджеттік 
шығындармен және 
тұтынушылық 
несиелендіруде 
белсенділіктің 
өскендігімен 
қамтамасыз етілген. 



Негізгі тұжырымдар
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Біз жыл соңына 
дейін инфляцияның 
17-17.5%-ға дейін 
өсетіндігін күтеміз 
(ҚРҰБ жаңартылған 
болжамы бойынша - 
16-18%). 
Инфляциялық 
үдерістердің 
күшеюі және 
инфляцияның одан 
әрі өршіп кету қаупі 
тұтынушылық 
сұраныстың 
аптығын басу үшін 
шаралар 
қабылдауды талап 
етеді.



Ел өңірлерінде 
жылдық инфляция 
13.6-19.2% 
ауқымында болды.  

Өңірлерде 
инфляциялық 
үдерістердің 
әртектілігі  

күшейіп 
жатқандығы 
байқалады 


Маусымдық 
есеңгірету және 
Үкіметтің уақытша 
шектеу 
шараларының 
алынып тасталуына 
байланысты ақылы 
қызметтердің 
жекелеген 
түрлерінің 
нарықтарындағы 
теңгерімсіздіктер 
тұтыну 
инфляциясына 
жағымсыз әсер етті. 



Негізгі тұжырымдар
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Ғаламдық инфляция деңгейі тым жоғары және болжам бойынша 
қысқа мерзімді кезеңде осы күйінде сақталады

Әлемдік тренд


Тамызда сыртқы инфляциялық ахуал 
жоғары болды. Еуроодақ пен Қытайда 
баға өсіп барады. АҚШ пен Ресейде де 
қымбатшылық өршіп тұр. Бұған оларда 
инфляциялық ахуалдың аздап 
бәсеңдегені де көмектесер емес. 

   

Украина төңірегіндегі геосаяси 
шиеленіс, елдердің бір-біріне 
(ғаламсыздандыруға әкеп соғатын) 
санкция жариялауы, Қытайдың 
COVID-19-ға қатысты нөлдік төзімділік 
саясаты әлемдік өндіріс пен тауар 
жеткізу тізбегінде іркілістер тудырды 
және өндіріс факторларының 
қымбаттауына әкеп соқтырды.

Инфляция деңгейі және 
жекелеген елдердің негізгі 

мөлшерлемелері

ФАО азық-түлік тауарлары 
бағаларының индексі

Энергия тасымалдаушыларға қатысты 
сұраныс пен ұсыныс теңгерімінің 
өзгерісі олардың бағасының жоғары 
болуына ықпал етеді. Мұның барлығы 
геосаяси шиеленістің нәтижесі. Бұл 
ретте қымбатшылық жанама түрде 
түпкілікті тауралар мен көрсетілетін 
қызметтердің бағаларына әсер етеді.



ФАО азық-түлік бағаларының индексі 
тамызда 138.0-ге түсті. Шілдеде ол 140.9 
болған еді. Төмендеп жатқанына 
қарамастан, оның мәні 2021 
тамызындағы пункттен 7.9%-ға жоғары 
және азық-түліктің ішкі бағасының 
одан әрі қымбататуына ықпал етеді.

ФАО композиттік индекс
қант

дәнді дақылдар
сүт өнімдері
ет өсімдік майы
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Тамызда ішкі инфляция өсімінің триггері ауысты 

Ішкі инфляция

Тамызда тұтыну бағалары жылдық 
тұрғыда 16.1%-ға дейін өсті.

Оның бұлай үдеуіне бюджеттік 
шығындардың көбеюі, тұтынушылық 
несие беру белсенділігінің артуы (+3.5% 
ж/ж), теңге бағамының әлсіздігі және 
пессимистік инфляциялық болжам 
себеп болды. Осылайша тұтыну 
сұранысының өсуі елде инфляциялық 
ахуалдың қалыптасуына әкеп соқты.   



Азық-түлікке жатпайтын тауарлардың 
бағасы азық-түлік тауарлары бағасын 
басып озуда.

Азық-түлік инфляциясы жеміс-көкөніс 
өнімдерінің маусымдық арзандауы 
арқасында уақытша тежеліп жатыр. Бұл 
ретте азық-түлікке жатпайтын 
инфляцияда тежеуші факторлар жоқ. 
Бірақ импортқа тәуелділік және сауда 
бойынша әріптес елдерде инфляцияның 
жоғары болуы оның деңгейін арттырып 
жатыр.     

Оған қоса коммуналдық қызметтер 
бағасының күрт өсуі де ықпал етті. 
Өйткені оларға қатысты әкімшілік 
шектеулер алынып тасталды. Бұл да 
тұтыну тауарларының қымбаттауына 
әсер етіп отыр.

Тұтыну инфляциясы, % ж/ж

азық-түлік тауарлары
азық-түлікке жатпайтын тауарлар
ақылы көрсетілетін қызметтер

ҚРҰБ мақсатты дәлізі 
инфляция ж/ж



7

Тамызда айлық инфляция үдей бастады. Әдетте 

жылдың бұл айында ол бұлайша өспейтін.

Тамызда айлық инфляция 1.4%-ды 
(шілдеде +1.1%) құрады.



Көкөніс пен жеміс-жидек бағаларының 
жаз мезгілінде арзандауы азық-түлік 
бағаларының ушығып кетуін тежейді. 
Сондықтан бағалардың өсу қарқыны 
бұрынғы жоғары деңгейінде қалды 
(+1.0%). Қолайсыз ауа-райна 
байланысты бидайдың әлемдік 
бағасының жоғары болуы және оны 
тасымалдаудағы қиындықтар негізгі 
азық-түлік бағаларының қымбаттауына 
әсер етеді. 

Сондықтан жаз аяқталған соң азық-түлік 
өнімдері қайта қымбаттауы бек мүмкін. 



Тамызда азық-түлікке жатпайтын 
тауарлардың бағасы шілдеге қарағанда 
(+1.5%) өсті (+1.8%).

 

Тамызда ақылы қызмет инфляциясы да 
шілдеге қарағанда (+0.8%) 1.6%-ға 
жоғарылады. Әкімшілік шараның 
күшімен шектеліп отырған баға, ол 
алынып тасталған соң, қайтадан өсе 
бастады. 

Тұтыну инфляциясы %, а/а 

* бағалардың тамыздағы өсімі (а/а)

** тамызда тұтыну бағаларының өсуіне үлес

азық-түлікке жатпайтын 
тауарлар
ақылы көрсетілетін 
қызметтер 

ТБИ а/а
ТБИ а/а
ТБИ спрэді ж/ж азық-түлік тауарлары
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Бидайдың әлемдік бағасының жоғары болуы отандық ұн 
тартушылар үшін шикізаттың қымбаттауына әкеп соқты. Оған қоса 

іргелес салалардың өнімдері де қымбаттап кетті. 

Азық-түлік инфляциясы

Тамызда азық-түлік тауарларының 
бағасы бұрынғы деңгейінде қалды – 1.0%. 
Ал жылдық есепте 20.8%-ға жетті. 
Көкөністер мен жемістер бағасының жаз 
мезгілінде 4.4%-ға (14.8% ж/ж) арзандауы 
бағалардың өсуін айтарлықтай тежеді. 
Азық-түлік өнімдері себетіндегі басқа 
тауарлар санаты қымбаттап жатыр. Бұл 
жерде ет, сүт өнімдері, өсімдік майлары 
мен жануар майларының бағалары 
қарқынды түрде өсіп жатыр. 



Бұған себеп – өндірістің қысқаруы және 
ауыл шаруашылығы өндірушілері 
өнімдерінің қымбаттауы.

Әлемдік азық-түлік нарықтарында 
қысымның бәсеңдегені бағаның түсуіне 
әсер етер емес.        



Қант бағасының өсу қарқыны 3.1%-ға а/а 
дейін (91.9%) бәсеңдеді. Бұған жаңа 
піскен көкөністер мен жемістерді 
консервілеу маусымының біртіндеп 
аяқтала бастағаны, сондай-ақ қант 
тапшылығына байланысты 
писихологиялық фактордың да әлсіреуі 
себеп болды. 

Азық-түлік инфляциясының 
серпіні

Азық-түлік инфляциясы (оң жақ өс)

Қант
Жемістер мен көкөністер
Сүт өнімдері
Ет (ет өнімдерін қосқанда)
Нан-тоқаш бұйымдары және жарма

*тамыздағы инфляция (  2022 жылдың 
шілдесімен салыстырғанда)


▼▲
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Азық-түліктік емес инфляцияның айтарлықтай өсуіне кейбір 
азық-түлікке жатпайтын тауар түрлеріне маусымдық сұраныстың 
жоғары болуы және тұтынудың импортқа өте тәуелділігі әсер етті

Азық-түліктік емес 
инфляция

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар 
бағасының айлық өсімі 1.8%-ды (+15.5% ж/
ж) құрады. Өткен шілде  айында бағалар 
1.5%-ға өскен болатын. 



Сауда-саттық бойынша негізгі әріптес 
елдердегі жоғары инфляция, импорттық 
тауарлардың келу жолдарын өзгерту 
қиындықтары, теңгенің әлсіздігі, 
тауарлардың тасымалдау және қоймаға 
жинап қою шығындарының артуы азық-
түлікке жатпайтын тауарлар бағасының 
өсуіне әсер етті. 


Автокөліктердің бағасын қоспағанда 
көптеген тауарлардың бағасы екі ай 
қатарынан бері қымбаттап жатыр - 0.1% 
(14.6%). 

 

Ал автокөліктердің бағасы аздап 
дефляцияны көрсетті. Жаңа оқу жылы 
қарсаңында кеңселік тауарлардың 
бағасы айтарлықтай өсті. 

 

Коммуналдық қызметтердің тарифі 
қымбаттады. Бұл әсіресе жеке, бөлшек 
сауда сатушыларына қолайлы болды. 
Олардың тауар бағасынан алатын 
маржасы ұлғаяды.


Азық-түліктік емес инфляцияның 
серпіні, %
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Коммуналдық қызметтер нарығындағы монополистер шілде-тамызда 
коммуналдық желілерді жөндеу және қызмет көрсету шығындарының 
өсуіне байланысты бағаларды қайта жоспары туралы хабарлады. Бұл 

тұтыну инфляциясының одан әрі үдеуіне әкеп соғады.

Ақылы көрсетілетін 
қызметтер инфляциясы

Тамызда сервистік инфляция шілдемен 
салыстырғанда екі есеге ұлғайып, 1.6%-
ды көрсетті (10.1% ж/ж). Тамызда 
сервистік инфляцияда өсу драйверлері 
орын ауыстырды.

Тұрғын үйді жалға беру бағасының 
елеулі түрде өскендігі байқалады. 
Өйткені студенттер тарапынан 
(жатақханада орындардың жетіспеуі) 
және тұрғындар тарапынан сұраныс 
күшеюде. 

  

Жылжымайтын мүлік бағасының өсуі, 
жеңілдікпен ипотекалық несие беру 


бағдарламаларының қысқаруы тұрғын 
үйді сатып алуды барған қолжетімсіз 
етеді және сұранысты суытып жібереді. 
ҰСБ деректері бойынша 2022 жылдың 
қаңтар-тамызында тұрғын үйді сату-
сатып алу мәмілелерінің саны өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 23.2%-ға азайып кетті. 

 

Сонымен қатар тұрғын үйді күтіп ұстау 
бағасы мен коммуналдық қызметтер де 
елеулі түрде қымбаттады. Ақылы 
көрсетілетін қызметтердің басқа 
түрлерінің бағасы да өсіп жатыр. 
Өйткені бұл қызметтерді көрсетуге 
кететін шығындардың құны және 
сұраныс артуда. 

Сервистік инфляцияның 
серпіні, %
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Өңірлік тұрғыда инфляциялық үдерістердің әртектілігінің 
күшейіп жатқандығы байқалады 


Өңірлік инфляция


Еліміздің оңтүстік облыстарында 
инфляция деңгейі жалпы 
республикалық деңгейден әжептеуір 
төмен болса, Маңғыстау облысы мен 
орталық өңірлерде инфляция өсімі 
республика бойынша орташа 
деңгейден әлдеқайда жоғары болды. 

 

Алматы облысында осымен екінші ай 
қатарынан инфляция деңгейі жылдық 
(13.6%) және айлық тұрғыда (0.6%) еліміз 
бойынша ең аз мөлшерді көрсетуде. 
Бұл облыста тұтыну инфляциясының 
барлық құрамдас бөліктері өңірлердегі 
орташа инфляция деңгейінен 
әлдеқайда төмен. Алайда ағымдағы 
жылы айлық инфляция тамызда 0.6%-
ға аздап үдеді. Шілдеде бұл 0.5%-ды 
құраған еді. 

 

Ұлытау облысында инфляция шілде 
айында 1.4% (15.7%) болса, тамызда 2.7%-
ға (18.6%) үдеді. Бұған еліміз бойынша 
ақылы көрсетілетін қызметтердің 
бағасы 6.3%-ға (15.8%) өскендігі ықпал 
етті. 

 

Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан 
және Қызылорда облыстарында 
тұтыну инфляциясының өсу қарқыны 
бәсеңдеп жатыр. Негізгі себебі – азық-
тауарлары бағасының баяу өсуі.   



Абай облысында инфляция 
деңгейінің еліміз бойынша орташа 
деңгейден аздап қана жоғары 
болғанына қарамастан, тұтыну 
инфляциясының өсу қарқыны үдеп 
жатыр. Өйткені азық-түлікке 
жатпайтын тауарлардың бағасы 
қымбаттап жатыр.     

 

Қазақстанның елордасында азық-
түлікке жатпайтын тауарлардың 
бағасы 3.2%-ға қымбаттады. Айта 
кетелік, еліміз бойынша орташа 
көрсеткіш - 1.8%. Бұл ретте Астанада 
тұтыну бағаларының жалпы деңгейін 
азық-түлік инфляциясының баяу өсуі 
тежеуде.  
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Өңірлік тұрғыда тұтыну инфляциясы, %, а/а

Қазақстан - 0.3

Қазақстан - 1.4

Астана қ. - 1.9

Алматы қ. - 1.6

Шымкент қ. - 1.4

Астана қ. - 0.8

Алматы қ. - 0.7

Шымкент қ. - 0.3

2022 шілдесі мен 2022 тамызындағы тұтыну инфляциясының 
айлық өсімінің айырмашылығы 


Жалпы републикалықпен 
салыстырғанда өңірлердегі бағалар

жоғарытөмен

Инфляцияның 
бәсеңдеуі

Инфляцияның 
үдеуі
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Өңірлік тұрғыдағы тұтыну 

инфляциясы, %

Жалпы републикалықпен 
салыстырғанда өңірлердегі бағалар

жоғарытөмен
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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. 


