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Негізгі тұжырымдар

Әлемдік экономика 
тұралауға немесе 
рецессияға жақын. 
Жалпы Ішкі Өнімнің 
(ЖІӨ) өсу қарқыны 
дамыған елдерде ДЕ 
дамушы елдерде де 
төмендеп бара жатыр. 



Украинаға қатысты 
геосаяси шиеленіс 
және бір-біріне 
санкция жариялау 
әрекеттері әлемдік 
экономиканың 
ағымдағы жағдайы 
мен келешегін 
нашарлатады. 


Әлемдік 
экономиканың негізгі 
орталықтарында ауа-
райының шектен тыс 
ауытқуы ЖІӨ-нің 
жаппай өсуіне және 
азық-түлік 
қауіпсіздігіне қауіп 
төндіреді.


Дамыған және 
дамушы елдердің 
көпшілігінде 
инфляция қарқын 
алып барады. 
Сәйкесінше бағаларды 
түсіру бойынша қатаң 
шаралар қолданыла 
бастады. 

Дамыған және 
дамушы елдердің 
орталық банктері 
инфляциямен күресу 
үшін базалық 
мөлшерлемелерді 
көтерді. Бұл ғаламдық 
ЖІӨ өсу қарқынын 
төмендетеді. 

Әлемнің ең ірі 
экономикаларында 
(АҚШ пен Қытай) ЖІӨ 
өсу қарқыны 
төмендеуде. Бұл 
ғаламдық ЖІӨ-нің 
өсуін бәсеңдетеді. 

АҚШ ФРЖ, ЕОБ және 
Англия Банкінің 
негізгі 
мөлшерлемені 
көтергені дамушы 
елдердің ұлттық 
валютасының сатып 
алу қабілетін 
төмендетуде. 

Әлемде 
короновирустың 
қайта бас көтеруі, 
оған қарсы Қытай 
және басқа да 
елдердің қатаң 
шаралар қолдануы 
әлемде іскерлік 
белсенділікті 
баяулатады.

Шикізаттық 
нарықтар геосаяси 
шиеленістер мен 
халықаралық 
санкциялардың 
кесірінен қатты 
құбылмалылық 
жағдайында 
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Әлемдік экономика бұрын-соңды болмаған 
ғаламдық сын-тегеуріндерге тап болуда 

Әлемдік ЖІӨ өсуі 
бойынша болжамдар  
Әлемдік экономика әр түрлі 
кедергілерден көз ашпайтын болды.

Коронавирус пандемиясының одан 
әрі жалғасуына (1) енді Украинадағы 
әскери қақтығыс (2), ірі елдер 
арасындағы өзара санкциялар (3), 
инфляцияның қарқын алуы (4) және 
дамушы елдердің орталық 
банктерінің ақша-несие саясатын 
қатаңдату шаралары қосылды.    

 

Жоғарыда аталған есеңгіретулерге 
ағымдағы жылдың екінші жартысында 
экстремалды ауа-райы (6) қосылуы 
мүмкін. Ол әлемнің экономикалық 
тұрғыда маңызды аймақтарын 
қыспағына алып үлгерді.  


Тоқтамай, жүріп жатқан әлемдік сын-
тегеуріндер ғаламдық ЖІӨ-нің өсун 
тежейді және әлемдік экономиканы 
стагфляцияға немесе рецессияға 
итермелейді. 

 

Осы ретте халықаралық институттар 
жақын келешекте әлемдік 
экономиканың даму барысын едәуір 
пессимистік тұрғыда бағалауда.  

 

Айталық, Дүниежүзілік банк, 
Халықаралық валюта қоры және 

Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымы (ЭЫДҰ) 

ғаламдық ЖІӨ өсуі бойынша 
болжамды төмендету жағына қарай 
бірнеше рет қайта қарап үлгерді.

 


Әлемдік экономиканың өсуі бойынша ХВҚ 
болжамы
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6.1%

2021

2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам

2022 2023

4.4%

3.6%

3.2% 2.9%

3.8%

3.6%

0.4 п.т.

0.8 п.т. 0.2 п.т.

0.7 п.т.



Дүниежүзілік банк өзінің соңғы 
шолуында (2022 маусым) мынадай 
болжам жасады: әлемдік экономиканың 
даму қарқыны 2021 жылғы 5.7%-дан 2022 
жылы 2.9%-ға дейін түседі. Бұл қаңтарда 
жасалған болжамнан (4.1%) әлдеқайда 
төмен. 2023 жылы Дүниежүзілік банктің 
болжамы бойынша әлемдік 
экономиканың өсу қарқыны 3.0% 
деңгейінде болады. 

 

Халықаралық валюта қоры да әлемдік 
экономиканың даму келешегі 
нашарлайтынын және 2023 жылы 
ғаламдық рецессияның болу қаупі арта 
түсетіндігін айтады. Осы жылдың 
шілдесінде қор ғаламдық ЖІӨ-нің өсу 
қарқыны 2021 жылғы 6.1%-дан 2022 
жылы 3.2%-ға дейін баяулайтынын 
болжады. Қордың бұл соңғы болжамы 
биыл сәуірдегі болжамынан 0.4 п. т.-қа 
төмен

Алдағы жылы әлемдік экономиканың 
жорамалданған өсу қарқыны 2.9%-ды 
құрайды. Бұл осы сәуірдегі болжамнан 
0.7 п.т. төмен. 

 

Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымы (ЭЫДҰ) да әлемдік 
экономиканың өсу траекториясына 
шығу мүмкіндігіне күмәнмен қарайды. 
Айталық, ғаламдық ЖІӨ-нің өсуі 
бойынша 2022 жылға жасалған болжам 
3.0%-ға төмендеді. Өткен жылдың  
желтоқсанында бұл көрсеткіш 4.5% 
болатын. Төмендеу - 1.5 п.т. ЭЫДҰ 
сарапшыларының бағалауында 2021 
жылы әлемдік экономика 5.8%-ға өсті, 
бірақ келесі жылдан бастап, төмендейді 
делінген. ЭЫДҰ болжамы бойынша 2023 
жылы әлемдік экономиканың өсу 
қарқыны 2.8%-ды құрайды. 
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Халықаралық ұйымдар әлемдік ЖІӨ-нің 
болжамдалған өсу қарқынын төмендетеді

ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨСУ БОЛЖАМЫ, %


Дүниежүзілік банк

ХВҚ

ЭЫДҰ

ООН – БҰҰ

Fitch Ratings

S&P
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2021



5.7

6.1

5.8

5.8

5.7

6.0

2022



2.9

3.2

3.0

3.1

2.9

3.6

2023



3.0

2.9

2.8

3.1

2.7

3.5



6

Ғаламдық тәуекелдер әлемдік экономиканы 
айтарлықтай суытады

Ғаламдық сын-тегеуріндер Салдары

Тәуелсіздік рейтингтерінің 
төмендеуі және елдік 

дефолттар
COVID-19 аурушаңдығы

Украинадағы қақтығыс

Халықаралық санкциялар

Әлемдік инфляцияның өсуі

ФРЖ қаршығалық саясаты

Климаттың қалыптан тыс 
ауытқуы


Әлемдік нарықтардағы 
азық-түлік және тауар 

тапшылығы

Жинақ ақшаның көбеюі үй 
шаруашылықтарының 
шығындарын кейінге 

қалдыру 

Дамыған және дамушы 
елдердегі жұмыссыздық

Инвестицияның және 
дамушы нарықтардың 

инвесттартымдылығының 
төмендеуі

Корпсектордың іскерлік 
және инвестициялық 

белсенділігінің төмендеуі

Әлеуметтік шиеленіс пен 
наразы көңіл-күйдің өршуі

Болжамдар

2021 2022 2023

ХВҚ: әлемдік экономика 
күрт құлдырауы мүмкін

2.9%3.2%

6.1%



Бұл факторлардың өзара үйлесуі 
әлемдік экономиканың ұзаққа созылған 
дағдарыстан шығып, қарыштап 
дамуына кедергі келтіруде.



Көптеген бәтуа-болжамдарға сәйкес, 
жақын болашақта ғаламдық ЖІӨ-нің 
стагфляциялық және рецессиялық 
даму сценарийі жүзеге асуы ықтимал. 
Бұл аздай, АҚШ-та, Ұлыбританияда 
және Германияда рецессиялық 
белгілер көрініп те жатыр.

Стагфляция кезінде (стагнация - 
инфляция) әлемдік экономикада өсу 
нөлдік деңгейде болады. Іскерлік және 
инвестициялық белсенділік баяулайды 
және баға артық өсіп, жұмыссыздық 
белең алады.

  

Рецессия жағдайында іскерлік және 
инвестициялық белсенділік тоқтап, 
инфляция өршиді. Жаппай 
жұмыссыздық басталады. Солардың 
салдарынан әлемдік экономикада ЖІӨ 
төмендейді.

7

Әлемдік экономика қиын жол айрығында тұр:

стагнация немесе рецессия

Стагфляция

Рецессия
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Тәуекелдердің көпшілігі келтіретін залалы мен 
туындау ықтималдығы бойынша қызыл аймақта

Туындау ықтималдығы 

2022 жылы ЭЫДҰ-да 
 9%-ға жетеді. 

Мақсат 2.0% болған. 

 

Жыл соңына дейін 

3.25-3.50-ге дейін өсуі мүмкін. 
Шілдеде 0.75 п.т.-қа – 
2.25-2.5%-ға дейін өсті. 



Еуропада газ 
бағасы мың м³ үшін 2 200 
долларға жетті.


инфляция 

АҚШ-тың 
негізгі мөлшерлемесі 

Өзара санкциялардың 
салдарынан 

Украинадағы соғыс салдарынан

COVID-19 аурушаңдығы тағы       
да өсуде

шектен тыс 
аптап ыстықтар

 
2022 жылы әлемдік экономика 
үшін қапы жіберілген табыстың 
мөлшері 1 трлн долларға жетеді.



.  Ағымдағы жылдың   
күзіне қарай пандемияның жаңа 
толқыны шығуы мүмкін.



2030 жылға қарай 
 әлемдік 

экономиканы 2.4 трлн долларға 
шығынға батырады.




Әлемдік экономика әр 
түрлі салада бұрын-
соңды болмаған 
тәуекелдерге және 
қатерлерге тап болуда

Әлемдік экономиканың басты тәуекелдерінің картасы


Әлемдік экономиканың 
басты тәуекелдері

С
те

п
е

н
ь 

ущ
е

р
б

а



1. Коронавирус 
пандемиясы



ДДҰ әлемде коронавирустың қайта 
өрши бастағанын тіркеуде. Еуропада, 
Америкада және басқа да өңірлерде 
COVID-19 індетінің жаңа толқынының 
тарауы бірінші кезекте Omicron 
коронавирусының BA.4 және BA.5 
түрлерінің өте жұққыштығына 
байланысты болып отыр.  



2. Украинадағы әскери 
қақтығыс



Украинадағы әскери қақтығысқа 
әлемдік нарыққа көптеген маңызды 
ресурстарды жеткізетін елдер 
тартылған. Еуропаның орталығындағы 
әскери қақтығыс онсыз да 
коронавирустан зардап шеккен әлемдік 
экономиканың қайта қалпына келуін 
белгісіз мерзімге кейінге қалдырды. 

Сарапшылардың болжамы бойынша 
ағымдағы жылдың күзінде осындай 
құбылыс сақталатын болса, әлемді 
індеттің жаңа толқыны шарпиды. Соған 
қатысты эпидемияға қарсы шаралар 
әлемдік экономикаға кері әсер етеді. 
Қытайда мұндай шаралар енгізіліп те 
жатыр. 

2020 жылы JP Morgan қызметкерлері  пандемия коронавирусы 

әлемдік экономикаға 5.5 трлн доллар көлемінде залал келтіретіндігін 

есептеген. Бұл бүкіл бір елдің, мысалы, Жапонияның әлемдік экономика 

жүйесінін тыс қалғанымен бірдей.


Дүниежүзілік банк пен ЭЫДҰ Ресей-Украина әскери қақтығысы 
салдарынан тек 2022 жылдың өзінде әлемдік экономика үшін қапы 
жіберілген табыстың мөлшері 1 трлн долларға жететіндігін есептеді.

Одан басқа, әлемдік экономика күн 
сайын елеулі түрде материалдық 
шығынға батады. 



Екі елдің қақтығысы ұзаққа созылуы 
мүмкін. Нәтижесінде ғаламдық ЖІӨ-нің 
тұрақты өсімге қайта келуі тағы да ұзақ 
мерзімге кейінге қалайын деп тұр. 
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Коронавирустың жаңа штаммдары және 
Украинадағы әскери қақтығыс салдарынан 

экономикалық есеңгіретулер туындады
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Украинадағы қақтығыс және санкциялар әлемдік 
экономика үшін соққы үстіне соққы болды


3. Өзара санкциялар 
алмасу



Санкциялар көп жылдар бойы 
қалыптасқан және жұмыс істеп келе 
жатқан маңызды өндірістік және 
көліктік тізбектерді бұзды. Әлемдік 
экономиканың тамақ өнеркәсібінен 
бастап, әлемдік энергетикаға дейінгі 
барлық секторлары зардап шекті. 


4. Әлемдік бағалардың 
өршуі



Тұтыну бағаларының индексі дамыған 
және дамушы елдерде және соңғы 
бірнеше жыл ішінде жаңа рекордтар 
орнатып жатыр. 

Шикізаттың әлемдік бағалары тым 
құбылмалы және болжауға келмейтін 
болып бара жатыр.


Мысалы, Ресей қазір энергия 
тасымалдаушылар мен шикізаттық 
тауарларды Еуропа нарықтарынан 
азиялық нарықтарға шығаруға күш 
салуда. Еуропа елдері де өз кезегінде 
шикізаттық тауарларды жеткізушілер 
базасын әртараптандырып жатыр. 
Осылайша әлемдік сауданың маңызды 
секторлары мен салалары бойынша 
Мәскеуге тәуелділікті азайтуда.


Дүниежүзілік банктің президенті Дэвид Мэлпассфтың пікірінше 
әлемдік Украинадағы қақтығысқа қарағанда, Ресейге қарсы 
жарияланған санкциялардың салдары әлемдік экономикаға аса 
ауыр тиетін болады.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінде 
ағымдағы жылы инфляцияның мақсатты деңгейі – жылдық 2%. 
ЭЫДҰ елдерінде инфляцияның болжамдалған нақты деңгейі 2022 
жылы - 9%.

Айталық, шикізаттық тауарлардың 
бағасы дүркін-дүркін тарихи 
максималды көрсеткіштерге жетіп, 
әлемдік сұраныстың төмендеу және 
әлемдік экономиканың баяулау қаупіне 
байланысты қайта төмендеп жатыр. 
Шикізат бағасы және тауар 
нарықтарының құбылмалылығы бәрібір 
бизнес пен тұтынушыларға арналған 
түпкі тауарлар мен қызметтерге әсер 
етеді. 



11

ОБ жаңа саясаты және қалыптан тыс ауа-райы 
әлемдік ЖІӨ өсімін бәсеңдетеді

5. Монетарлық саясаттың 
қатаңдатылуы


Әлемдік экономика дамыған елдердің 
орталық банктерінің ақша-несие 
саясатының жаңа фазасына еніп жатыр. 
Инфляция ғаламдық тұрғыда өршіп тұрған 
шақта орталық банктер өте қатаң 
монетарлық саясат жүргізуге мәжбүр 
болуда. Бұл тіпті рецессияның басталуына 
түрткі болса да. 



6. Ауа-райының қалыптан 
тыс ауытқулары 



Ауа-райының қалыптан тыс өзгерістері 
дамыған және дамушы елдердің көпшілігін 
шарпыған климаттық аномалиялар әлемдік 
ЖІӨ даму сценарийін түбегейлі өзгертуі 
мүмкін. Қазір әлемнің барлық дерлік 
аймақтарында (Еуропа, Азия, Америка) 
шектен тыс ыстық ауа-райы байқалуда. 


Әлемдік өсім үшін қолайлы ультра 
жұмсақ ақша-несие бағытының орнына 
монетарлық консерватизм дәуірі 
басталғалы тұр. АҚШ ФРЖ, Англия 
Банкі және Еуропа Орталық Банкі (ЕОБ) 
шектен тыс өсіп жатқан инфляцияны 
ауыздықтау үшін пайыздық 
мөлшерлемені көтеретін болады.  

Арзан ақша дәуірі инфляцияны салқындатуы мүмкін. Бірақ ол 
сондай-ақ әлемдік экономиканы стагфляция мен рецессияға 
итермелеуі де мүмкін.  

Халықаралық еңбек ұйымының деректері бойынша 2030 жылға 
қарай ыстық климат әлемдік экономиканы 2.4 трлн долларға 
шығынға батыруы мүмкін. 

Әлемнің экономикалық тұрғыда 
белсенді аймақтарын қамтыған аптап 
ыстық ауа-райы мен құрғақшылықтар 
азық-түліктің тапшылығына әкеп соғуы 
мүмкін. Ол бұған қоса азық-түлік 
инфляциясын өршітіп, әлеуметтік 
толқуларға түрткі болуы ықтимал. 
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Дамыған елдерде бір мезетте ЖІӨ өсу 
қарқыны төмендеп, инфляция өсуде

1. Нақты ЖІӨ өсу қарқыны 
төмендеді



Халықаралық ұйымдар табысы жоғары 
елдердің экономикалық ахуалын және 
даму келешегін қайта қарай отырып, 
нашарлайтынын мәлімдеді. Айталық, 
көптеген бәтуа-болжамдарға сәйкес 
өткір сыртқы шоктар әлемдік 
экономиканың дамыған 
орталықтарында ЖІӨ өсу қарқынының 
күрт бәсеңдеуіне әкеп соғады. 

 

Болжам бойынша жақын болашақта 
АҚШ-та, еуроаймақтың, сондай-ақ 
Ұлыбритания, Германия және 
Жапонияда экономика құлдырайды. 
Мысалы, Еуропаның ең ірі экономикасы 
– Германияда іскерлік сенім индексі 
көрсеткеніндей, бұл елдің экономикасы 
рецессия қарсаңында тұр. Осыған 
байланысты дамыған елдердің 
үкіметтері экономикалық соққыны 
жұмсартып, экономиканың 
рецессиялық үдеріске еніп кетпеуіне 
күш салуда. 







Развитые страны

2. Инфляцияның 

үдеуі



Геосаяси шоктар, Ресейдің Украинаға 
қарсы әскери агрессиясы, өзара 
санкциялар және шикізаттық 
нарықтардағы аласапырандар соңғы 
бірнеше жылда дамыған елдерде 
инфляцияның үдеуіне әкеп соқты.   

Айталық, ЭЫДҰ мен еуроаймақта нақты 
және болжалдалған тұтыну бағалары 
ТБИ-дың 2.0%-ды құрайтын орташа 
жылдық мақсаттық деңгейінен бірнеше 
есеге жоғары.  

  

 

Әлемдік бағалардың өсуіне түрткі 
болған бірінші жағдай – ол, әлемдегі екі 
ең ірі экономика – АҚШ-пен Қытай 
арасындағы сауда соғысы. Ол кезде 
АҚШ Президенті Дональд Трамп 
болатын. Одан кейінгі жылдары 
дамыған елдерде бағалардың өсуіне 
коронавирус пандемиясы мен Ресейдің 
Украинағы қарсы  жасаған әскери 
шабуылы себеп болды. 





13

ОБ монетарлық саясатты қатаңдатуы 
жұмыссыздықтың өсуіне әкеп соғуы мүмкін

3. Жұмыссыздықтың 
өсуі.



Экономикасы дамыған елдерде 
жұмыссыздық деңгейі соңғы он жылда 
тарихи тұрғыда ең төмен дәрежеде. 

 

Табыс деңгейі жоғары елдерге 
жұмыссыздықтың күрт өскендігі әсер 
етпеді. Бұған індетке қарсы егу 
шараларының ойдағыдай жүзеге асуы, 
мемлекет тарапынан кең ауқымды 
қолдау көрсетілгендігі және 
экономикада қызмет көрсету 
секторының басымдыққа ие болуы 
арқасында қол жеткізілді. Бұл ретте 
қызмет көрсету саласы қатаң карантин 
кезінде еңбек нарығына 
қатысушыларға қашықтан жұмыс 
істеуге мүмкіндік берді.    

 

2022 жылдың 6 айының қорытындысы 
бойынша дамыған елдердің еңбек 
нарықтарының көрсеткіштері әлі де 
төмен дәрежеде сақталуда. Дегенмен 
орталық банктердің жоғары 
инфляцияға қарсы шешімді әрекеттері 
дамыған елдердің экономикасының 
дамуын тежеп жатыр. Бұл сөзсіз еңбек 
нарығына кері әсер ететін болады.    








4. Жаңа монетарлық 
саясат. 



Асау инфляцияны ауыздықтау үшін 
дамыған елдердің орталық банктерінің 
монетарлық саясаты барған сайын 
«қаршығалық» сипатқа ие бола 
бастауда. 

 

Мысалы, АҚШ ФРЖ жыл басынан бері 
базалық мөлшерлемені үш рет көтерді. 
Одан кейін Англия Банкі сандық 
жұмсарту бағдарламасын жапқандығын 
мәлімдеді. 

 

Еуропа құрлығында ЕОБ соңғы 11 жыл 
ішінде тұңғыш рет пайыздық 
мөлшерлемені бірден 50 базистік 
тармаққа – жылдық 0.5%-ға көтерді. 

 

Табыс деңгейі жоғары мемлекеттерде 
ақша-несие саясатының қатаңдатылуы 
экономикада инфляциялық 
тәуекелдерді барынша азайтқанға деін 
жалғаса беретін болады. Әлемдік 
экономиканың дамыған 
орталықтарында «Қаршығалық» 
монетарлық саясат ұзақ уақытқа 
сақталады. 
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Дамыған елдердің негізгі 

экономикалық көрсеткіштері

Экономикасы дамыған елдердің ЖІӨ-нің нақты өсімі, % 

Экономикасы дамыған елдердегі инфляция, %

Экономикасы дамыған елдердегі жұмыссыздық, %

ЭЫДҰ


АҚШ


Еуроаймақ


Ұлыбритания

ЭЫДҰ


АҚШ


Еуроаймақ


Ұлыбритания

ЭЫДҰ


АҚШ


Еуроаймақ


Ұлыбритания
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АҚШ 1871 жылдан бері әлемдегі 

ең ірі экономика

АҚШ-тың ғаламдық ЖІӨ-дегі 
үлесі 25 трлн доллардан 
асады. 


Ел экономикасы стагнация 
және рецессияға жақын қауіпті 
аймақта болуы мүмкін. 


АҚШ экономикасының 
негізгі көрсеткіштері 


ЖІӨ

-0.9% ж/ж 9.1% ж/ж 3.6% ж/ж 2.25-2.50%

Инфляция Жұмыссыздық АҚШ ФРЖ
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АҚШ экономикасында төмендеу 

нышаны байқалуда

Ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында 1.6%-ға түскен 
америкалық экономика екінші 
тоқсанда тағы да 0.9%-ға қысқарды.  


 

Экономикада ЖІӨ-нің екі тоқсан 
бойы төмен түсуі дәстүр бойынша 
рецессияның басталғанын білдіреді. 
Алайда АҚШ Сауда министрлігі бұл 
ұғымға терең түсінік береді.  

 

Сонымен рецессия – бұл 
экономиканың көптеген 
секторларында іскерлік 
белсенділіктің қатарынан бірнеше ай 
бойы елеулі түрде және кең көлемде 
төмендеуі. Ол жұмыссыздықтың 
деңгейі, өндіріс көлемі және үй 
шаруашылықтарының табыстарына 
кері әсер етеді.    


ЖІӨ

The Wall Street Journal сауалдарына 
жауап берген экономистердің 
болжамы бойынша америкалық 
экономика екінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша кемінде 
0.4%-ға өсуі керек болған.   

 

Салыстырып қарайтын болсақ, 2021 
жылдың соңғы тоқсанында өсу 
қарқыны жылдық есепте 6.9%-жетті. 
Бұл соңғы 40 жыл ішіндегі рекордтық 
көрсеткіш еді. Сонда сарапшылар 
экономиканың пандемиядан қайта 
қалпына келгендігін жарыса айтқан 
болатын.  

 

Екінші тоқсанда америкалық ЖІӨ-нің 
өсу қарқынының баялауғаны бөлшек 
сауда көлемі азайып, мемлекеттік 
шығыстар қысқарып, жылжымайтын 
мүлікке жүмсалатын  инвестиция 
азайып, босалқы қорларға жеке 
инвестицияның тартылуының 
төмендегендігімен түсіндіріледі. 


Ағымдағы жылдың екінші тоқсанында америкалық экономикада 
дәстүрлі анықталымға сәйкес рецессия басталды 
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Международные организации несколько раз 
снижали прогнозы роста экономики США

Халықаралық ұйымдар америкалық 
экономиканың өсімін төмен жағына 
қарай қайта қарауда. Айталық, ЭЫДҰ-
ның соңғы маусымдық бағалауына 
сәйкес америкалық экономиканың 
өсу қарқыны 2022 жылы 2.3-2.5%-ға 
дейін бәсеңдейді. Өткен жылы ол 
5.7% болған еді. 2023 жылы әлемдегі 
ең ірі экономиканың ЖІӨ-і 1.2%-ға 
ұлғаяды.  

 

Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) 
өзінің шілдедегі баяндамасында 
америкалық ЖІӨ-нің өсу қарқыны 
ағымдағы жылы 2.3%-ға, ал алдағы 
жылы 1.0%-ға төмендейтіндігі туралы 
болжам жасады. 


ЖІӨ

Financial Times сауалдарына жауап 
берген экономистердің 70%-ы 

алдағы жылы америкалық экономика 
рецессияға енеді деп санады.  



Америкалық экономиканың 
жағымсыз сипатта дамуына мына 
жәйттер себеп болды:  

 халықаралық геосаяси 
шиеленістердің ушығуы;

 шикізаттық тауарлардың 
рекордтық дәрежеде қымбаттауы;

 дағдарысқа қарсы 
ынталандырулардың тоқтатылуы; 

 тұтынудың төмендегені;

 инфляциялық қысымның артуы 
және алдағы уақытта АҚШ ФРЖ-
сының монетарлық саясатының 
қатаңдатылуына байланысты 
инвестицияның құлдырауы.



5.7%

2021 2022 2023

4.0%

3.7%

2.3% 1.0%

2.6%

2.3%

1.4 п.т.

0.4 п.т.

1.3 п.т.

0.3 п.т.

АҚШ ЖІӨ өсуіне қатысты ХВҚ болжамы

2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам
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Жұмыссыздықтың рекордтық төмен деңгейі 
инфляцияның өсуіне әкеп соғады

АҚШ-та жұмыссыздық деңгейі 
маусымда 3.6%-ды құрады. Яғни 
ағымдағы жылдың наурызынан бері 
өзгерген жоқ. Елде жыл басынан 
бері жұмыссыздық 4.0%-дан 0.4 
пайыздық тармаққа дейін түсті. 
Америкалық экономикада 
жұмыспен қамту деңгейі соңғы 50 
жылда тарихи тұрғыда рекордтық 
көрсеткішке ие.

 

АҚШ ФРЖ-ның маусымдағы 
болжамдарына сәйкес 2022 жылдың 
соңына қарай елде жұмыссыздық 
орта есеппен 3.7%-ды құрайды. Ал 
2024 жылға қарай 4.1%-ға жетеді. 
Салыстырып қарайтын болсақ, өткен 
жылдың қорытындысы бойынша 
америкалық экономикада 
жұмыссыздық үлесі орташа есеппен 
5.3%-ды құрады.


Жұмыссыздық Инфляция

АҚШ-та инфляция жаңа рекордтар 
жасауда. Айталық, тұтыну 
бағаларының индексі (ТБИ) 
маусымда жылдық есепте  9.1%-ға 
өсті. Бұл соңғы 40 жыл ішіндегі ең 
жоғары көрсеткіш. 



Құраушы бөліктер тұрғысынан алып 
қарасақ, бағаның шарықтауына 
энергия тасымалдаушылар мен азық-
түлік өнімдері көп үлес қосты.  

Мысалы, отынның бағасы жылдық 
есепте 60%-ға, ал өткен аймен 
салыстырғанда 11.2%-ға жоғарылады. 


 

Тағамдық өнімдер өткен жылға 
қарағанда 10.4%-ға қымбаттады. АҚШ 
ФРЖ-ның ағымдағы жылдың 
маусымында жасаған соңғы 
болжамына сәйкес 2022 жылы елдегі 
инфляцияның орташа жылдық мәні 
5.2%-ды, ал 2023 жылы 2.6%-ды 
құрайды. Бұл ретте инфляцияның 
мақсатқа алған деңгейі орташа 
жылдық мәні - 2.0%. 

 

Жалпы, Экономикалық 
ынтымақтастық және даму 
ұйымының (ЭЫДҰ) мәліметінше 
Америка инфляцияның экономика 
түсірген қысымы бойынша «үлкен 
жетілікке» мүше басқа елдерді басып 
озуда.
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АҚШ ФРЖ «қаршығалық» монетарлық 

саясат жүргізуде

Қазір елде жұмсақ монетарлық 
саясат жүргізу тоқтатылуда. Өйткені 
америкалық экономикада инфляция 
барған сайын өршіп барады. АҚШ 
ФРЖ 27 шілдедегі отырысының 
қорытындысы бойынша пайыздық 
мөлшерлемені 0.75 пайыздық 
тармаққа көтеріп, 2.25-2.50%-ға 
жеткізді. Негізгі мөлшерлеме дәл 
осылай осымен екінші рет көтерілді. 
Бұған дейін америкалық реттеуші 
мөлшерлемені ағымдағы жылдың 
маусымында көтерген болатын. 

 

АҚШ ФРЖ Ашық нарықтар бойынша 
комитеті мүшелерінің болжамынша 
2022 жылы негізгі мөлшерлеме 
3.25-3.50%-ға жетуі мүмкін. 

 

Алдағы жылы америкалық реттеуші 
болжам бойынша негізгі 
мөлшерлемені қосымша тағы 
3.50-3.75%-ға дейін көтереді. 


Негізгі 
мөлшерлеме


Жалпы ақша-несие саясатын 
қатаңдату осы жылдың наурыз 
айында басталды. Сол кезде 
америкалық орталық банк 
мөлшерлемені 25 базистік пунктке 
көтеріп, 0.25-0.50%-ға жеткізген 
болатын. 

 

Оған қоса 1 маусымнан бастап, 
америкалық орталық банк өзінің 
теңгеріміндегі активтердің көлемін 
қысқартуға көшті. 

 

Ағымдағы жылы АҚШ ФРЖ Ашық 
нарықтар комитетінің үш отырысы 
өтеді. Онда әлемдегі ең ірі 
экономиканың ақша-несие 
саясатының бағыты айқындалатын 
болады.
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Еуроаймақтың экономикасының өсімі 

қалпына келе бастады

Еуроаймақ экономикасы 
қайта қалпына келіп, өсу 
жолына түсті. Ол сонысымен 
АҚШ-тан ерекшеленеді.


Алайда еуроаймақтың 
бірқатар елдерінде бәрібір 
стагнация және рецессиялық 
құбылыстар байқалуда 

Еуроаймақ 
экономикасының

негізгі көрсеткіштері

ЖІӨ

4.0% ж/ж  8.9% ж/ж 6.6% ж/ж 0.50%

Инфляция Жұмыссыздық ЕОБ
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Сыртқы есеңгіртеулерге қарамастан, ЕО 
экономикасы қайта қалпына келіп, өсуде

Еуростат деректеріне сәйкес 
ағымдағы жылдың екінші тоқсанында 
еуро аймақта ЖІӨ өсу қарқыны 
0.7%-ды көрсетті.  Одан үш ай бұрын 
көрсеткіштер жылдық есепте 4.0%-
ға тең болатын. Осы көрсетілген 
кезеңде ЖІӨ өсімі нарықтың 
болжаған көрсеткішінен де жоғары 
болып шықты. Айталық, салалық 
талдаушылар екінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша еуроаймақ 
экономикасының өсімін орта есеппен 
0.2%-ға, жылдық есепте тоқсан 
бойынша 3.4%-ға тең болады деп 
есептеген еді.  



Еуро аймағына енетін елдердің 
тұрғысында (19 ел) ең жоғары өсім 

Испанияда (+1.1% тқс/тқс), Италияда 
(+1.0% тқс/тқс) және Францияда (+0.5% 
тқс/тқс) тіркелді. Еуропаның ең үлкен 
экономикасы – Германия екінші 
тоқсанда нөлдік өсімді көрсетіп, 
стагнацияға енді, яғни тұралай 
бастады. 


ЖІӨ
Бірінші тоқсанда 0.8%-дық өсімді 
көрсеткен еді. Елде рецессиялық 
құбылыс басталуы мүмкін.     

Дегенмен Украинадағы әскери 
қақтығыстан туындайтын 
экономкалық, геосаяси және 
энергетикалық есеңгіретулер еуро 
аймаққа мүше елдердің 
экономикасын тарылуға әкеп соғуда. 
Сонымен ХВҚ шілдедегі болжамына 
сәйкес еуроблоктың ЖІӨ өсу 
қарқыны 2022 жылы 2.6%-ға түседі. 
Бұдан бір жыл бұрын 5.4%-ға өскен 
еді. 2023 жылы еуроаймақтың 
экономикасы жылдық есепте 1.2%-ға 
түсіп, әрі қарай бәсеңдеуін 
жалғастырады. Украинаның 
айналасындағы геосаяси 
шиеленістер, Ресеймен арадағы 
санкциялық алмасулар, сондай-ақ 
ЕО-ның ең ірі сауда әріптесі - 
Қытайда экономикалық өсу 
қарқынының төмендеуі 
еуроаймақтың ЖІӨ-нің өсу қарқынын 
бәсеңдетеді. 

 

5.4%

2021 2022 2023

3.9%

2.8%

2.6% 1.2%

2.5%

2.3%

0.2 п.т.

1.1 п.т.

1.1 п.т.

0.2 п.т.

Еуроаймақ ЖІӨ өсімі бойынша ХВҚ 
болжамы

2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам
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Еуроаймақта жұмыссыздық пен инфляция 
жоғары деңгейде

Еуроаймақта жұмыссыздық деңгейі 
төмен серпінді көрсетуде.

Айталық, соңғы деректер бойынша, 
2022 жылдың мамырында 
жұмыссыздық деңгейі ағымдағы 
жылдың сәуірімен салыстырғанда 0.2 
п.т. -қа түсіп, 6.6%-ды құрады. 2020 
жылдың қыркүйегімен 
салыстырғанда (8.6%) бұл көрсеткіш 
2.0 п.т.-қа түсті. 

 

ЭЫДҰ болжамы бойынша 
еуроаймақта жұмыссыздық деңгейі 
биыл қосымша 7.1%-ға түседі. Ал бір 
жыл бұрын 7.7%-ға өскен еді. Болжам 
бойынша алдағы жылы бұл 
көрсеткіш 7.4%-ды құрайды. 

 

Алайда еуропалықтардың әлеуметтік 
әл-ауқаты мен жұмыссыздық деңгейі 
сыртқы сауда-экономикалық және 
геосаяси факторлардың, шиказатқа 
деген әлемдік бағалардың 
құбылмалылығының, ЕОБ 
монетарлық саясатының және ЖІӨ 
серпінінің ықпалында екенін 
ұмытпаған жөн.   


Жұмыссыздық Инфляция

Еуроаймаққа мүше-мемлекеттерде 
инфляция 1997 жылдан бері жаңа 
тарихи максималды деңгейге жетті. 
Айталық, еуро аймақта ТБИ жылдық 
есепте 8.9%-ға өсті. Өткен айда 8.6% 
болған еді. Мақсат етілген орташа 
жылдық көрсеткіш - 2.0%. Шілдедегі 
ТБИ (ж/ж) Еуропа экономикасының 
маңызды орталықтарында: 
Германияда 7.5%-ды, Францияда 
6.8%-ды және Италияда 7.9%-ды 
құрады.  

 

Еуро аймақта бағалардың 
шарықтауына әсіресе энергия 
тасымалдаушылар, азық-түлік және 
көрсетілетін қызметтер ықпал етті. 
Айталық, Украинада әскери қақтығыс 
басталғалы бері отындық шикізаттар 
орта есеппен 40%-ға өсті. Еуропаның 
тауарлық биржаларында газдың 
бағасы тарихи тұрғыда өте жоғары 
деңгейде. Мысалы, Brent маркалы 
мұнай бағасының бір баррелі 110 
долларға дейін көтерілді. Газдың 
бағасы 1000 текше м3 үшін 2 100 
доллардан жоғары. Өйткені 
Ресейден газ жеткізілімі қысқарды. 
Одан басқа, ағымдағы жылдың 1 
тамызынан бастап, ресейлік көмірдің 
еуроодаққа жеткізілуіне тыйым 
салынды.
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ЕОБ монетарлық саясатты өте сақ жүргізуде

Еуропа орталық банкі (ЕОБ) АҚШ 
ФРЖ-ның «қаршығалық» монетарлық 
саясатының, Англия Банкінің және 
бірқатар дамыған елдердің қаржы 
реттеушілерінің ықпалында әрекет 
етуде.     

 

Өйткені бұған әлемдік нарықтағы 
геосаяси, энергетикалық және 
экономикалық ауытқулар ықпал етіп, 
еуроаймақта инфляциялық 
тәуекелдерді күшейтуде. 

 

Рекордтық деңгейдегі жоғары 
инфляция жағдайында ЕОБ жұмсақ 
ақша-несие саясатын тоқтатуға 
кірісті. Мысалы, ағымдағы жылдың 
шілдесінде еуропалық орталық банк 
соңғы 11 жыл ішінде тұңғыш рет 
негізгі мөлшерлемені 50 базистік 
пунктке көтеріп, жылдық 0.5%-ға 
жеткізді. Осылайша нөлдік және 
теріс сипаттағы мөлшерлеме 
кезеңіне нүкте қойды. 


Негізгі мөлшерлеме

ЕОБ басшысы тұрақты жоғары баға 
сақталған жағдайда ақша-несие 
саясатын қатаңдату одан әрі 
жалғасуы мүмкін екендігін атап 
көрсетті. 

 

Дейтұрғанмен, еуроблокта ақша-
несие саясатын ретке келтіру өте 
күрделі жұмыс. Ол басқа дамыған 
елдерге қарағанда үлкен шеберлікті 
талап етеді. Өйткені еуроаймақ 19 әр 
түрлі мүше-мемлекеттерден 
құралған. Еуропалық одаққа 
Германия және Франция секілді 
алдыңғы қатарлы мемлекеттермен 
қатар, Греция, Италия және Италия 
да кіреді. Ал олардың мемлекеттік 
қарызы ЖІӨ-нің 100%-ын құрайды. 
ЕОБ пайыздық мөлшерлемені 
көтерген жағдайда, бұл елдердің 
мемлекеттік қарызы бойынша 
көрсетілетін қызметтер де 
қымбаттайды. Бәтуа-болжам 
бойынша ЕОБ негізгі мөлшерлемесі 
биыл 1.5%-ға жетіп, 2023 жылы 1.8%-ға 
өседі.
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Ұлыбритания экономикасында стагфляциялық 
және рецессиялық белгілер байқалуда

Ұлыбритания экономикасы 
стагфляциялық немесе 
рецессиялық траекторияға енді.


�Ел экономикасы ЕО-дан 
шығудың жағымсыз әсерін 
және геосаяси айқынсыздықты 
бастан кешуде 


Ұлыбритания экономикасының 
негізгі көрсеткіштері 


ЖІӨ

3.8% ж/ж9.1% ж/ж-0.6% ж/ж 1.25%

Инфляция Жұмыссыздық Англия Банкі
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ЕО-дан шығу және геосаяси шиеленіс Британия 
экономикасына жағымсыз әсер етеді

Украинадағы әскери қақтығыстың 
зардабы құрлықтық Еуропа елдеріне 
ғана емес, Ұлыбритания секілді 
әлемдегі ең дамыған елдерге де 
таралуда. Британия сауда 
палатасының бағалауы бойынша 
ағымдағы жылдың екінші және 
үшінші тоқсанында Біріккен 
корольдіктің ЖІӨ-нің үш айлық өсімі 
тоқсандық тұрғыда нөлдік деңгейде 
болады деп күтілуде. 



Жыл соңында британдық 
экономиканың өсу қарқыны 0.2%-ға 
төмендеп, теріс аймаққа енеді. 

ЖІӨ

ХВҚ шілдедегі болжамына сәйкес 
Біріккен корольдіктің экономикасы 
екі еседен астамға қысқарады: 2021 
жылдың қорытындысы бойынша қол 
жеткізген 7.4%-дан ағымдағы жылы 
3.2%-ға дейін түседі.    

 

2023 жылы британдық экономиканың 
өсу қарқыны, ХВҚ консервативті 
болжамы бойынша 0.5%-ға дейін 
түседі. Ал ЭЫДҰ-ның маусымдағы 
пессимистік болжамына сәйкес 
алдағы жылы Ұлыбритания ЖІӨ-нің 
өсу қарқыны нөлдік деңгейде 
болады.  


Біріккен корольдік стагнация немесе рецессияға салалық сарапшылар 
мен талдаушылар болжаған уақыттан бұрын енуі мүмкін
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Ұлыбритания – Еуропаның ЖІӨ төмендеп 
жатқан ең ірі мемлекеттерінің бірі

Британдық экономиканың 
траекториясына ішкі және сыртқы 
факторлар жағымсыз әсер етуде.  

 

2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 
Ұлыбритания ресми түрде 
Еуропалық одақтың құрамынан 
шықты. Лондон мен Брюссель 
арасында экономикалық және сауда-
саттық қарым-қатынастың жаңа 
едәуір қатал ережесі күшіне енді.  

 

Тұтыну құрылымында энергия 
тасымалдаушыларды импорттау 
үлесінің жоғары болуы тұманды 
Альбион үшін экономикалық 
шығындарды көбейте түседі.

2022 жылдың соңына қарай ел 
үкіметі ресейлік отынды 
импорттаудан толығымен бас 
тартуды жоспарлап отыр. Қазір 
Мәскеу елде қолданылатын көмірдің 
27%-ын, мұнайдың 11%-ын және 
газдың 4%-ын жеткізеді.  

 

Корольдікте тұтыну сенімі төмендеп, 
шығындар артуда. Өйткені инфляция 
өсіп жатыр. Ол экономикалық 
белсенділікті төмендетеді. Айталық, 
тұтыну сенімінің индексі маусымда 
93.2 пунктке дейін түсті. Бұл 2014 
жылдан бері ең төмен мән болып 
табылады. 


7.4%

2021 2022 2023

4.7%

3.7%

3.2% 0.5%

2.3%

1.2%

0.5 п.т.

1.0 п.т.

0.7 п.т.

1.1 п.т.

Ұлыбритания ЖІӨ өсімі бойынша ХВҚ болжамы

2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам
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Жұмыссыздық ең төменгі рекордтық 
деңгейде, ал инфляция шарықтап барады

Стагфляция

Рецессия

Коронавирус пандемиясы кезінде 
көрсетілген ауқымды мемлекеттік 
қолдаулар британдық еңбек 
нарығын жұмыссыздықтың өршіп 
кетуінен сақтады. Пандемия 
жалғасуда, ал Британияда кадрлар 
жетіспеушілігі байқалады. Ағымдағы 
жылдың наурыз-мамырында елде 
жұмыссыздық ақпан-сәуір 
айларындағы деңгейде, яғни 3.8% 
мөлшерінде сақталды. 

 

Жұмыссыздық соңғы 50 жылда ең 
төменгі деңгейде. 2022 жылдың 
қорытындысы бойынша Біріккен 
корольдікте жұмыссыздық 3.8%-ды 
құрайды деп күтілуде. Ал 2023 жылы 
жұмыссыздық деңгейі 0.5 п.т.-қа өсіп, 
4.3%-ға жететін болады.  

 

Алайда Англия Банкінің 
«қаршығалық» саясаты және 
британдық экономиканың 
стагнацияға немесе рецессияға бет 
бұруы экономиканың әр түрлі 
секторларында жұмыс 
орындарының қысқаруына және 
сәйкесінше жұмыссыздықтың 
өршуіне әкеп соғуы мүмкін.


Жұмыссыздықтың ең төменгі деңгейі 
және импорт үлесінің жоғары болуы 
Ұлыбританияда инфляцияны жаңа 
тарихи рекордтарға итермелейді. 
Айта кетелік, энергия тұтыну импорт 
құрылымының 36%-ын құрайды.  
Мамыр айында соңғы 12 ай ішінде 
ТБИ 9.1%-ға өсті. Ағымдағы жылдың 
сәуірінде ол 9.0% болған еді. 

   

Англия Банкінің болжамынша 2022 
жылдың қазанында ТБИ 11%-дан 
асады. ЭЫДҰ-ның консервативті 
болжамы бойынша ағымдағы жылы 
Біріккен корольдікте инфляция 8.8%-
ға көтеріліп, 2023 жылы 7.4%-ға 
түседі. Корольдікте тұтыну 
бағаларының бұрын-соңды болмаған 
қарқында өсуіне әлемдік нарықта 
энергия тасымалдаушылардың күрт 
қымбаттауы түрткі болуда. Соның 
салдарынан ішкі бағалар өсіп жатыр.  
Мысалы, ағымдағы жылдың 
мамырында автокөлік отынының 
бағасы жылдық тұрғыда 33%-ға өсті. 
Бұл статистика жүргізіле бастаған 
кезеңнен бері (1989 ж.) максималды 
жылдық өсім.


Жұмыссыздық Инфляция
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Англия Банкі жоғары инфляцияны ауыздықтау 
үшін негізгі мөлшерлемені көтеруде


Стагфляция

Рецессия

Англия Банкі экономикада 
инфляциялық қызуды болдырмау 
мақсатында дәйекті және жоспарлы 
түрде ультра жұмсақ монетарлық 
саясаттан бас тартуда. Айталық, 
маусымдағы отырыстың 
қорытындысы бойынша британдық 
қаржы реттеушісі пайыздық 
мөлшерлемені 25 базистік пункте 
көтеріп, 1.25%-ға жеткізді. Бұл оның 
өткен жылдың желтоқсан айынан 
бергі бесінші рет көтерілуі.



Қосымша ретінде, Англия Банкі 
сандық жұмсарту бағдарламасы 
аясында бағалы қағаздарды өтеуден 
түскен табыстарды нарықта жаңа 
бағалы қағаздар сатып алуға қайта 
жұмсаудан бас тартты. Reuters-тің 
соңғы рет шілдеде өткізген 
сауалнамасына сәйкес 2022 жылы 
Англия Банкінің мөлшерлемесі 2.5%-
ға жетеді немесе одан асады. Бұл 
бұған дейінгі болжамнан 0.75 
пайыздық тармаққа жоғары. 


Негізгі мөлшерлеме
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Қытай мен Үндістан – дамып 

жатқан басты екі нарық


Стагфляция

Рецессия

Дамушы елдер

1. ЖІӨ-нің төмендеп, 
кейіннен қалпына келуі. 

Көптеген дамушы елдердің 
экономикасы және нарығы енді 
қалыптасып келе жатқан мемлекеттер 
2022 жылы экономикалық құлдырауға 
ұшырайды. Бірақ алдағы жылы-ақ олар 
қайта қалпына келеді.

 

Дамушы елдердің экономикасы 
осысымен ерекшеленеді. Оларда  
құлдыраудан кейін экономика қайта 
дамиды. Ал дамыған елдерде бәтуа-
болжамдар бойынша құлдыраудан 
кейін экономиканың дамуы бәсеңдеп, 
стагнацияға және рецессиға ұшырап 
жатады. Болжамдарға сүйенсек, Ресей 
экономикалық өсім бойынша айрықша 
жағдайда. ХВҚ және басқа да 
халықаралық ұйымдардың болжауынша 
Ресейдің ЖІӨ-сі 2022 жылы қатты 
құлдырайды.  








2. Әлемдік бағалардың 
өсуі дамушы нарықтарға 
да әсер етті. 

Сондай-ақ инфляциялық толқын 
дамушы елдер мен нарығы енді 
қалыптасып келе жатқан мемлекеттерді 
де шарпыды. 

 

Әлемдік экономиканың бұл 
орталықтарында екінші тоқсанның 
қорытындысы бойынша бағалардың 
өсуі 9.8%-ды құрады. Инфляцияның 
құрамдас бөліктері тұрғысынан алып 
қарағанда, дамыған елдердегі секілді 
бағаның күрт өсуіне азық-түлік пен 
энергия тасымалдаушылар бағасы 
қатты әсер етті. 

 

Алайда дамыған елдерден 
айырмашылығы - жалақының өсуі 
инфляцияның өсу қарқынынан кейін 
қалып жатты. Соның салдарынан үй 
шаруашылықтарының сатып алу 
қабілеті төмендеді.  
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Қытай мен Үндістан әлемдік экономикаға 
ықпалдарын күшейтуде

Стагфляция

Рецессия

3. Жұмыссыздық ресми 
түрде төмен деңгейде, 
бірақ шын мәнісінде 
жоғары болуы ықтимал. 

Коронавирус пандемиясы салдарынан 
дамушы елдер және нарығы енді 
қалыптасып келе жатқан 
мемлекеттердің еңбек және жұмыспен 
қамту нарықтары қатты зардап шекті. 
Егу жасаудың баяу жүруі, қатал және 
ұзақ мерзімді карантиндік шаралар 
және жұмыс берушілер мен мемлекет 
тарапынан қызметшілерге лайықты 
материалдық көмектің болмауы 
пандемия кезінде жұмыссыздықты 
күшейтті. 

  

Одан басқа, індеттің жаңа штаммдары 
мен штамшалары кейбір дамушы 
елдердің басшыларын (мысалы, ҚХР) 
аса қатал карантиндік шаралар 
қабылдауға мәжбүрледі. Бұл да елдегі 
еңбек нарығы мен жұмысбастылыққа 
кері әсер етті.  










4. Экономиканың өсуі – 
дамушы елдердің 
орталық банктерінің 
құзыретіндегі міндет. 

Дамушы елдер және нарығы енді-енді 
қалыптасып келе жатқан 
мемлекеттердің ақша-несие саясаты ең 
алдымен экономикалық өсуді 
ынталандыруға және еңбек нарығында 
барынша жұмысбастылықты 
қамтамасыз етуге бағытталған. Мұндай 
монетарлық стратегияның 
инфляцияның өсуі секілді жағымсыз 
әсері болуы мүмкін. Соған қарамастан 
билік осындай шаралар қабылдайды. 



Сонымен қатар гипер инфляцияға 
қарамастан ультра жұмсақ ақша-несие 
саясатын ұстанушы елдер де бар. Бұл 
ретте Түркия мен Аргентинаны мысалға 
алуға болды.  

 

Айталық, ЭЫДҰ-ның маусымдық 
болжамына сәйкес ағымдағы жылдың 
қорытындысы бойынша 
гиперинфляция Түркияда 72%-ға, ал 
Аргентинада 60%-ға жететін болады.
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Дамушы елдердің 

негізгі экономикалық көрсеткіштері

Дамушы елдердің ЖІӨ-нің нақты өсімі, % 




Дамушы елдердегі инфляция, %



Дамушы елдердегі жұмыссыздық, %



Дамушы елдер



Үндістан



Қытай



Ресей

Дамушы елдер



Үндістан



Қытай



Ресей

Дамушы елдер



Үндістан



Қытай



Ресей
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ҚХР – әлемдегі ең ірі екінші мемлекет. Ол 2030 
жылға қарай АҚШ-ты басып озуы мүмкін

ҚХР-дың ғаламдық ЖІӨ-ге 
қосқан үлесі – 20 трлн доллар.

Елдің ЖІӨ өсу қарқыны соңғы 
бірнеше жыл ішінде ең төмен 
деңгейде.

ҚХР экономикасының 
негізгі көрсеткіштері


ЖІӨ Инфляция

0.4% ж/ж 2.5% ж/ж 5.5% ж/ж 3.7%

Жұмыссыздық ҚХР Банкі
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Қытай – әлемдік экономиканың негізгі екі 
локомотивінің бірі

Қытай экономикасының келешегіне 
қатысты халықаралық ұйымдардың 
болжамдары көңіл көншітпейді. Ел 
өңірлерінде коронавирустың әр 
түрлі штаммдары мен 
штамшаларының өршуі, пандемияға 
қарсы қатал карантиндік шаралар 
және «нөлдік төзімділік» саясаты 
Аспанасты елінің экономикасының 
дамуын тежейтіні анық. Одан басқа, 
ҚХР үшін маңызды сату нарығы 
болып табылатын дамушы елдерде 
импортқа деген сұраныстың 
бәсеңдеуіне байланысты елдегі ЖІӨ-
нің болжамдық өсу қарқыны 
төмендейді. Шикізаттық 
тауарлардың, әсіресе энергия 
тасымалдаушылар бағасының күрт 
қымбаттауы да Қытай ЖІӨ-нің өсу 
қарқынын тежейді.



ЖІӨ

Осыған байланысты ішкі және 
сыртқы ортаның жағымсыз сипатта 
өзгеруі аясында ХВҚ әлемдегі екінші 
ең ірі экономикаға қатысты шілдедегі 
болжамын төмендеу жағына қарай 
қайта қарады. Ағымдағы жылы Қытай 
экономикасы 3.3%-ға өседі. Бұл 
сәуірдегі болжамнан 1.1 п.т.-қа төмен. 
2022 жылы ҚХР экономикасының өсу 
қарқыны соңғы 40 жылда ең төменгі 
деңгейде болады. Бұл ретте Қытай 
ЖІӨ 2.2%-ды құраған 2020 жылғы 
коронавирус кезеңі есепке 
алынбайды. 2023 жылға арналған 
шілделік болжам сәуірдегі 5.1%-дан 
4.6%-ға дейін төмендетілді. 
Салыстырып қарасақ,  2021 жылы 
Қытай экономикасының өсімі 8.1%-ды 
құрады.


2021 2022 2023

4.8%

4.4%

3.3% 4.6%

5.2%

5.1%

8.1%

0.5 п.т.

6.7% -  соңғы 10 жыл ішінде ҚХР ЖІӨ жиынтық    
           орташа жылдық өсу қарқыны
,     

0.1 п.т.
0.4 п.т.

1.1 п.т.

ҚХР ЖІӨ өсімі бойынша ХВҚ болжамы

2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам
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ҚХР-да ресми жұмыссыздық пен инфляция 
ұйғарынды деңгейде

Ресми деректер бойынша ҚХР 
қалаларында маусымда 
жұмыссыздық деңгейі ағымдағы 
жылдың мамырындағы 
көрсеткішпен (5.9%) салыстырғанда 
5.5%-ды құрады. Жалпы 2022 жылдың 
6 айында ел қалаларында 
жұмыссыздық 5.7%-ды құрады. Осы 
кезеңде шамамен 6.5 млн жаңа 
жұмыс орындары ашылды.   

 

Коронавирус індетінің оқтын-оқтын 
өршуі және енгізіліп жатқан қатаң 
шектеулерге қарамастан, ел үкіметі 
кәсіпкерлікті ынталандыру, жаңа 
жұмыс орындарын ашу, жұмыс табу 
бойынша онлайн және офлайн 
шаралар ұйымдастыру, сондай-ақ 
жұмыс іздеп жүргендерге қолдау 
көрсету бойынша белсенді шаралар 
қолданып жатыр.     


Халықаралық шикізат 
нарықтарындағы айқынсыздық пен 
құбылмалылыққа байланысты 
бағалардың ғаламдық өсімі де 
Қытайды айналып өтпеді. Айталық, 
Қытайда тұтыну бағаларының 
индексі (ТБИ) ағымдағы жылы 
маусымда жылдық есепте 2.5%-ға 
өсті. Бұл болжамдық көрсеткіштен 
жоғары.   

 

Маусымда бағаның өсімі – 2021 
жылғы шілдеден бергі ең жоғары 
көрсеткіш. Азық-түлік өнімдерінің 
қымбаттауы инфляцияның өсуіне 
елеулі түрде үлес қосты. Мысалы, 
маусымда азық-түлік тауарлары 
жылдық есепте 2.9%-ға, азық-түлікке 
жатпайтын тауарлар 2.5%-ға, ал 
тұтыну тауарлары - 3.5%-ға 
қымбаттады. Көрсетілетін қызмет 
бағасы 1.7%-ға өсті. 

Жұмыссыздық Инфляция
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Қытай Банкі ынталандырушы монетарлық 
саясатты ұстануда 


Халықаралық құбылмалылық және 
ғаламдық сын-тегеуріндердің күшеюі 
аясында Қытай Халық банкі өзінің 
жұмсақ ақша-несие саясатын одан 
әрі жалғастыруда. Мысалы, елдің 
қаржылық реттеушісі ағымдағы 
жылдың шілдесінде бір жылға 
арналған кредиттер бойынша (LPR) 
пайыздық мөлшерлемені жылдық 
3.7% деңгейінде қалдырды. Өткен 
жылдың желтоқсан айында бұл 
көрсеткіш 0.5 пайыздық тармаққа, 
ағымдағы жылдың қаңтарында тағы 
да 0.10 п.т.-қа төмендетілді. Ал 
ағымдағы жылдың шілдесінің 
қорытындысы бойынша өзгеріссіз 
қалды.   



Елдегі бірқалыпты деңгейдегі 
инфляция аясында кең көлемде 
әрекет ету мүмкіндігіне ие қытайлық 
реттеуші өзінің реттеуші құралдарын 
пандемиядан зардап шеккен ел 
экономикасына қолдау көрсетуге 
бағыттады. Қытай ЖІӨ-нің өсу 
қарқыны көңіл көншітпейді. 



Дейтұрғанмен ҚХР монетарлық 
саясаты Қытай ЖІӨ-нің өсу қарқыны 
қайта қалпына келуіне қарай өзгеруі 
әбден мүмкін. 


Негізгі мөлшерлеме
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Ресей ЖІӨ халықаралық санкцияларға 
байланысты қатты құлдырауға ұшырады

Ғаламдық ЖІӨ-де Ресей 
экономикасының үлесі – 1.8 
трлн долларды құрайды. Ең 
маңызды шикізаттық 
нарықтарда мықты жайғасымға 
ие.


�Халықаралық санкциялар 
Ресейдің ұзақ мерзімді 
әлеуметтік-экономикалық 
дамуын тежейді. Ел жаңа 
экономикалық жағдаятқа 
бейімделуде. 

Ресей экономикасының 
негізгі көрсеткіштері

ЖІӨ Инфляция

-4.0% ж/ж 16.7% ж/ж 3.9% ж/ж 8.5%

Жұмыссыздық РФ Банкі
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Ішкі және сыртқы есеңгіретулер Ресейдің 
экономикалық дамуын кейінге шегеріп тастады

Ресей экономикасы көптеген ішкі 
және сыртқы есеңгіретулерге тап 
болуда. Көптеген үкіметтер мен 
корпоративтік сектор тарапынан 
халықаралық санкциялық қысымдар 
ресейлік ЖІӨ-ге күйрете соққы берді. 
Ресей экономикасы 2009 жылдан 
бері қатты құлдырауға ұшырауда. 
Соңғы болжамдарға сәйкес, 
ағымдағы жылы Ресей экономикасы 
10%-ға (ЭЫДҰ) және 6%-ға (ХВҚ) 
төмендейді.


ЖІӨ

Ресей Банкінің болжамынша 2022 
жылдың қорытындысы бойынша 
экономиканың құлдырауы жылдық 
есепте 4-6% шамасында болады. 

 

Салалық сарапшылардың айтуынша, 
Ресейдің маңызды шикізаттық 
нарықтардағы берік жайғасымы 
ресейлік үкіметке ең үмітсіз, 
пессимистік деген әлеуметтік-
экономикалық сценарийлердің 
ықпалын жоюға көмектеседі.    


4,7%

2021 2022 2023

2.8%

-8.5%

-6.0% -3.5%

2.1%

-2.3%

1.2 п.т.

2.4 п.т.

11.3 п.т.

2.5 п.т.

Ресейдің ЖІӨ өсіміне қатысты ХВҚ болжамы

Бұрын-соңды болмаған ішкі және сыртқы 
есеңгіретулерге қарамастан, Ресей ЖІӨ-нің 

құлдырауының ең пессимистік сценарийін 
болдырмай тастады


2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам
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РФ-да инфляцияның үдеуіне халықаралық 
санкциялар себеп болды

Халықаралық санкциялар әлемдік 
тарихта ең ірі корпоративтік 
бойкотқа әкеп соқты.   

 

Ресей нарығын 1 000-нан астам 
халықаралық корпорациялар тастап 
кетті. Ал оларда әр түрлі есептеулер 
бойынша 350 мыңға жуық Ресей 
азаматы жұмыс істеген. 
Дейтұрғанмен, мемлекеттік және 
корпоративтік қолдау шараларының 
(шетелдік активтерді сатып алу және 
операциялық қызметтерді басқа 
брендпен жалғастыру) арқасында 
ресейлік нарық өзінің 
тұрақтылығын, болжамдылығын 
және халықтың жұмыспен жоғары 
дәрежеде қамтылуын сақтап қалды. 
Мысалы, ресми деректерге сәйкес, 
ағымдағы жылдың қорытындысы 
бойынша Ресейде жұмыссыздық 
3.9% деңгейінде сақталды, яғни 
өзгерген жоқ. Бұл 1991 жылдан бергі 
ең төмен көрсеткіш.  


Бұрын-соңды болмаған кең ауқымды 
ішкі және сыртқы сын-тегеуріндерге 
қарамастан, Ресейде маусым 
айының қорытындысы бойынша 
бағалар жыл басынан бері 11.7%-ға 
өсті. РФ Экономикалық даму 
министрлігінің соңғы деректері 
бойынша жылдық инфляция 
ағымдағы жылдың 1 шілдесіне қарай 
16.2%-ды құрады.

 

Алайда қазіргі кезде тұтыну 
сұранысының елеуді түрде төмендеуі 
жағдайында бірқатар рецессиялық 
құбылыстар байқалып жатыр. Олар 
бағаларға дефляциялық тұрғыда 
әсер етуде. 

 

Азық-түлік тауарлары бағаларының 
маусымдық сипатта төмендеуі 
инфляцияны тежеп жатыр. Одан 
басқа, Ресей Үкіметі бірқатар азық-
түлік және басқа да тауарларды 
экспорттауға тыйым салды. Бұл өз 
кезегінде ішкі нарықты қосымша 
қамтамасыз етуге және маңызды 
азық-түлік өнімдерінің тапшылығын 
жоюға мүмкіндік берді. Ресейде 
инфляцияның орташа жылдық 
көрсеткіші Украинаға басып кіргенге 
дейін 4% деңгейінде болған еді.

 


Жұмыссыздық Инфляция
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Ресей Банкі ел экономикасын жұмсақ монетарлық 
саясат жүргізіп, қолдау көрсетуге тырысуда

Ағымдағы жылдың ақпанында 
Ресей-Украина арасындағы әскери 
қақтығыс ушыққан шақта Ресей 
Банкі негізгі мөлшерлемені 20%-ға 
дейін көтерді. Осы кезеңнен бастап, 
ресейлік орталық банктің пайыздық 
мөлшерлемесі бес рет төмендеді. 
Айталық, РФ ОБ ағымдағы жылдың 
маусым айында базалық 
мөлшерлемені 9.5%-дан бірден 8.5%-
ға дейін түсіретіндігін жариялады. 


Халықаралық тұрғыда оқшаулануға 
ұшырау және Ресей экономикасын 
жаңа дос елдердің нарықтарына 
қайта бағыттау аясында Ресейдің 
орталық банкі ЖІӨ-нің өсу қарқынын 
қайта қалпына келтіруге белсенді 
түрде қолдау көрсетіп жатыр. Ішкі 
нарықта бағалардың тұрақтануы 
ресейлік қаржы реттеушісіне 
ынталандырушы ақша-несие 
саясатын жүргізуге мүмкіндік беруде.


Негізгі мөлшерлеме
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Үндістан – әлемдегі ең тез дамып жатқан 
мемлекеттердің бірі 

Ғаламдық ЖІӨ-де Үндістанның алар үлесі 
3.3 трлн долларды құрайды.

Бұл ел BRICS (Бразилия, РФ, Үндістан, ҚХР, 
ОАР) ұйымның белсенді мүшесі.

�Пандемия кезінде Үндістан өзінің бәсекеге 
қабілетті артықшылықтарын оңтайлы 
қолданып, әлемдік экономикада өз орнын 
тапты. 


Үндістан экономикасының 
негізгі көрсеткіштері 

ЖІӨ Инфляция

4.1% ж/ж 7.0% ж/ж 6.8% ж/ж 4.9%

Жұмыссыздық Үндістан Банкі
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Пандемияға қарамастан, Үндістан өзінің ЖІӨ-
нің жоғары өсу қарқынын сақтауда

Үндістан экономикасы болжам 
бойынша жақын жылдары ЖІӨ өсу 
қарқыны бойынша көптеген дамушы 
елдерді және нарығы енді-енді 
қалыптасып келе жатқан 
мемлекеттерді басып озатын болады. 
Үндістан әлемдегі ең тез дамып келе 
жатқан ел. Болжам бойынша ЖІӨ өсу 
қарқыны 2022 және 2023 жылдары 
сәйкесінше 7.4% және 6.1% 
деңгейінде болады. Әлемдік 
экономика мен геосаясат тез өзгеріп 
жатқан шақта Үндістан 
фармацевтика, ақпараттық 
технология, қаржылық қызметтер 
және өндіріс аутсорсингі салалары 
бойынша әлемдік нарықта 
көшбасшы мемлекеттердің біріне 
айналды.


ЖІӨ��

Дегенмен коронавирус індетін 
жұқтыру оқиғаларының көбеюі, 
климаттың қалыптан тыс өзгеруі, 
энергия тасымалдаушылар 
бағасының өсуі және ғаламдық 
логистикалық тізбектердегі іркілістер 
ел экономикасының даму барысына 
кері әсер етуі мүмкін. 



Мысалы, Үндістанның ЖІӨ-нің өсу 
қарқыны ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында 4.1%-ды құрады. Бұған 
дейінгі тоқсанда Үндістан 
экономикасы жылдық тұрғыда 5.4%-
ға өскен болатын. 


8.7%

2021 2022 2023

9.0%
2000-2007 жылдар 
аралығында Үндістан 
экономикасы 3.3 есеге өсті

8.2%

7.4%

6.1%

7.1%
6.9%

0.7 п.т.

0.2 п.т.

0.8 п.т.

0.8 п.т.

Үндістанның ЖІӨ өсіміне қатысты ХВҚ болжамы

2022 
қаңтарындағы 

болжам

2022 
сәуіріндегі 

болжам

2022 
шілдесіндегі


 болжам



42

Үндістан жұмыссыздық пен инфляцияның 
мейлінше төмен деңгейін сақтауға қол жеткізді

Ағымдағы жылдың шілдесінде елде 
жұмыссыздық деңгейі 6.8%-ға дейін 
түсті. Бұл соңғы 6 ай ішіндегі ең 
төменгі мән. Одан бір ай бұрын 
қалалар мен ауылдық жерлерде 
жұмыссыздықтың жалпы деңгейі 
7.8% болған еді. 

 

S&P Capital IQ компаниясының соңғы 
болжамына сәйкес Үндістанда 
жұмыссыздық деңгейі 2022 жылы 
6.7%, ал алдағы жылы 6.4% 
деңгейінде болады деп күтілуде.  

 

Салыстырып қарасақ, өткен жылдың 
қорытындысы бойынша елде 
жұмыссыздық 6.5% деңгейінде 
болды. Алайда болжамды 
тұрақтылыққа және экономиканың 
келешегі болжауға келетіндігіне 
қарамастан, елдегі жұмыспен қамту 
нарығы дүркін-дүркін туындап 
жатқан коронавирус індеті алдында 
өзінің осалдығын танытуда. 

Макроэкономикалық тұрақсыздық 
жағдайында Үндістан Үкіметі басқа 
елдерге қарағанда әзірге 
инфляцияны тұрақтандырып, 
қолайлы деңгейде ұстап тұруға қол 
жеткізді. Мысалы, ағымдағы жылдың 
шілдесінде тұтыну бағасы жылдық 
есепте 7.0%-ға өсті. 

 

Англияның Резервтік банкінің 
инфляция бойынша орташа жылдық 
мақсатты деңгейі 2-6% аралығында. 
Тұтыну бағасының ағымдағы деңгейі 
мақсатқа алынған инфляциядан 6 
бойы жоғары болып келеді. 
Салыстырып қарайтын болсақ, 
Үндістан билігінің ресми деректеріне 
сәйкес елде инфляция деңгейі өткен 
жылдың қорытындысы бойынша 
орташа жылдық 5.1% көлемінде 
болды. 

 


Жұмыссыздық Инфляция
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Үндістан Банкі ЖІӨ мен инфляцияның төмендеуі 
арасында тепе-теңдікті сақтауға тырысуда

Инфляциялық қысым күшейіп 
жатқан шақта Үндістанның Резервтік 
банкі ағымдағы жылдың 
маусымындағы соңғы отырысының 
қорытындысы бойынша 
мөлшерлемені жылдық 4.9%-ға дейін 
көтерді. Бұл осымен 0.5 п.т.-қа 
қатарынан екінші рет көтерілуі. 

 

Бұдан бір ай бұрын елдің орталық 
банкі 2018 жылдан бері тұңғыш рет 
негізгі мөлшерлемені көтерген 
болатын. Сол кезде оны 40 базистік 
пунктке көтеріп, 4.4%-ға жеткізу 
туралы шешім қабылдады. 


Елдің монетарлық саясатын 
қатаңдатуға әлемдегі геосаяси 
тұрақсыздық, халықаралық 
нарықтарда энергия 
тасымалдаушылар және басқа да 
шикізаттық тауарлар бағасының өсуі, 
сондай-ақ тауар жеткізудің ғаламдық 
тізбегіндегі іркілістер себеп болды.     


 

Осы сыртқы факторлардың барлығы 
елдегі инфляцияны қыспаққа алуда. 
Ал инфляция 6 айдан бері 7% 
деңгейінде келеді. Бұл мақсатқа 
алынған 2-6%-дық инфляция 
дәлізінен жоғары.  


Негізгі мөлшерлеме
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Жақын болашақта шикізат нарығындағы 
жоғары құбылмалылық сақталады

Алдағы 2 жыл көлемінде әлемдік 
шикізат нарықтары жоғары 
құбылмалылық және айқынсыздық 
жағдайында болады. 

 

Ағымдағы жылдың алғашқы 
жартысында шикізаттық 
тауарлардың бағасы шарықтап кетті. 
Бұл түсінікті де. Өйткені бұған 
Украинадағы әскери қақтығыс және 
ғаламдық көліктік дәліздерді қайта 
құру мәселесі ықпал етті.    

 

Осылайша биылғы жылдың алғашқы 
жартысының басым бөлігінде  
шикізаттық тауарлардың бағасы 
жоғары болды.

 

Ал ағымдағы жылдың екінші 
жартысында шикізаттық нарықтарда 
бағалар тұрақтайды деп күтілуде. 
Өйткені бұған орталық банктердің 
негізгі мөлшерлемелерді көтеруі, 
сондай-ақ дамыған және дамушы 
елдердің көпшілігінде рецессияның 
болатындығы туралы болжамдар 
әсер етері анық.

 

Алайда геосаяси жағдай қайтадан 
ушығып кететін болса, шикізаттық 
тауарлардың бағасы қайтадан 
көтеріліп кетуі ықтимал.

Шикізат 
нарықтары 


Дереккөз: Дүниежүзілік банк (2022 сәуірі)
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Монетарлық саясатты қатаңдату дамыған 
елдердің валюталарын нығайтуға әкеп соғады

Инфляцияны ауыздықтау 
мақсатында дамыған елдердің 
орталық банктерінің негізгі 
мөлшерлемесін көтеру - АҚШ-тың, 
еуроаймақтың және 
Ұлыбританияның ұлттық 
валюталарының нығаюына әкеп 
соғады. 

 

Дамыған елдердің резервтік 
валютасының қымбаттауы дамушы 
елдерде инфляцияның өршуіне 
себеп болады және бұл елдердің 
ұлттық валюталарының сатып алу 
қабілетін төмендетіп жібереді. 
Өйткені бұл елдерге дамыған 
елдерден келетін импорттың үлесі 
жоғары. 

Әлемдік бағалар өршіп тұрған 
жағдайда негізгі халықаралық 
резервтік валюталар нығаюы мүмкін. 
Өйткені әлемдегі негізгі орталық 
банктердің негізгі мөлшерлемелері 
барған сайын нығайтылып жатыр.   

 

Соның нәтижесінде дамушы 
елдердің ұлттық валюталарының 
бағамы төмендеп, сатып алу 
қабілетінен айырылатын болады. 

Валюта нарықтары

ТЕҢГЕ БАҒАМЫНЫҢ ШЕТЕЛ 
ВАЛЮТАЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ БОЛЖАМЫ

АҚШ доллары



Британ фунты



Еуро

Дереккөз: Bloomberg (2022 сәуірі)

IV тқс


2022 2023

501



615



522

563



694



601

638



791



696

730



907



807

821



1025



919

2024 2025 2026



Автор: Рафаэль Жансұлтанов (r.zhansultanov@jusan.kz)


Материалды пайдалану мәселесі бойынша Jusan 
Analytics-ке жүгініңіз:


Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 

A25D5F7, әл-Фараби даңғылы, 36, B блогы, 6 қабат. 
analytics@jusan.kz

© 2022 ж., барлық құқықтар қорғалған. 

@jusan.analytics

Жауапкершілікті шектеу:  

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. 



