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Дэшборд нәтижесі бойынша . 
Талдау 4 блок бойынша жүргізілді: инфляция, сондай-ақ монетарлық, экономикалық және сыртқы 
жағдайлар.

29 фактордың 18-і экономиканың қызып тұрғанын көрсетеді
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Белгілеулер
Көрсеткіштердің саны

Ағымдағы Бұған дейінгі

Қызып кету

Өсу

Суыну

Барлығы

18 20

4 5

7 4

29 29

Бұған дейінгі дэшбордпен салыстырғанда инфляция блогындағы 1 көрсеткіш және экономикалық 

жағдайлар блогындағы 2 көрсеткіш суыну аймағына өтті. Қаралып жатқан кезеңдегі бағалық факторлар 

қызынудың күшейіп жатқандығын көрсетеді. Бұл ретте іскерлік белсенділік тарапындағы көрсеткіштер 

керісінше суынуды көрсетуде. Осылайша сұраныс пен ұсыныс арасында теңсіздік пайда болады. Яғни, 

ұсыныс тиісті фискалдық және кредиттік ынталандыруларға барабар ден қоюға үлгере алмауда. Бұл 

жағдайда артық сұраныстың нүктелік факторларына: тұтынушылық несие беруге және масштабталмаған 

фискалды ынталандыруларға ден қою керек. Монетарлық шарттарды одан әрі қатаңдату ассиметриялық 

және жағымсыз нәтижеге әкеп соғуы мүмкін. Яғни, ұсыныс төмендеп кетіп, сұраныс оған лайықты жауап 

бере алмай қалуы мүмкін.   


 


 жүргізілді.Сондай-ақ ҚРҰБ баспасөз-релизіне семантикалық талдау

Суыну Қызып кету

2022 жылғы тамыз

Октябрь 2022



Инфляция блогы

Факторлар Мақсатты 
көрсеткіш

Мақсатты көрсеткіштер 
бойынша түсіндірулер

Көрсеткіштер

Айлық деректер

Ағымдағы мән 3 ай ішіндегі 
орташа 

Жыл басынан 
бергі орташа

Бағалау ықпалы

Ағымдағы

жағдай

Бұған дейінгі

жағдай

Инфляцияның ағымдағы 
деңгейі (ж/ж)

Инфляцияның ағымдағы 
деңгейі (а/а)

Инфляциялық болжам

Нақты пайыздық мөлшерлеме 
(TONIA және бір жылға алдын 
ала жасалған инфляциялық 
болжам арасындағы айырма)

Тұрғын үй бағасы, (а/а)

4-6%

0.6%

5.0%

3.6-3.7%

0.60%

1.2%

ҚР ҰБ 2022 жылға мақсатты 
көрсеткіші

2019-2021 жж. бойынша осы айдағы 
орташа мән

ҚР ҰБ мақсатты дәлізінің бір 
жылдан кейінгі жоғарғы шегі 

ҚРҰБ зерттеу деректері 

2019-2021 жж. осы айында жаңа 
тұрғын үйді сату бағаларының 
өзгеруінің орташа мәні 

2019-2021 жж. осы айында 
пәтерлерді қайта сату бағаларының 
өзгеруінің орташа мәні 

17.7

1.8

16.0

-1.32

-0.1

0.4

16.3

1.4

15.5

-1.46

0.5

0.5

13.3

1.6

12.4

1.38

1.5

2.2

Қызып кету Өсу Суыну Дереккөз: ҰСБ, ҚРҰБ, Jusan Analytics есептеулері

Инфляция блогы бойынша тұжырымдар:

Тұтыну нарығында бағалардың өсу қарқыны айтарлықтай үдегені байқалады. Инфляция нарықтың болжамынан 

асып түсіп, жылдық есепте 17.7%-ға жетті (айлық инфляцияның өсімі – 1.8%). Тұтыну инфляциясы 10 ай қатарынан 

тоқтаусыз өсіп келеді. Ағымдағы серпініне қарағанда тұрақтылығын сақтауда. 


 


Инфляцияның өсуінің негізгі факторы – импорттық тауарлардың қымбаттауы. Ал олардың қымбаттауының басты 

себептері: саудалық әріптес-елдерде инфляцияның жоғары болуы, логистикалық тізбектердің бұзылуына 

байланысты тауарларды жеткізу құнының өсуі, теңгенің доллар мен рубльге қатысты әлсіреуі. Осы ретте тұтыну 

сұранысының оң серпіні байқалуда. Өткен айлармен салыстырғанда инфляциялық үдерістердің үдеуі кең көлемді 

сипатқа ие бола бастады. Бұл тұтынушылық сұраныстың (көп жағдайда көрсетілетін қызметтерге қатысты) 

күшейгенін көрсетеді. Сұраныстың артуына үйреншікті кредиттік және фискалдық импульстармен қатар, ресейлік 

азаматтардың Қазақстанға келуі де әсер етті. 


 


Инфляцияны қоздырушы тағы бір қосымша факторлардың бірі –  инфляцияның өсетіндігі туралы ішкі күдіктер мен 

түйсіктер. ҚРҰБ деректері бойынша халық 12 айдан кейін инфляция деңгейінің 16.5% болатындығын күтеді. 

Инфляциялық болжамда пессимизмнің артуы, бағаны тұрақтандыруға бағытталған тиісті шаралардың жоқтығы ішкі 

инфляциялық ахуалдың күшейіп, оның ұзақ уақыт бойы сақталуына ықпал етеді. 
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Монетарлық жағдайлар блогы

Факторлар Мақсатты 
көрсеткіш

Мақсатты көрсеткіштер 
бойынша түсіндірулер

Көрсеткіштер

Айлық деректер

Ағымдағы мән 3 ай ішіндегі 
орташа 

Жыл басынан 
бергі орташа

Бағалау ықпалы

Ағымдағы

жағдай

Бұған дейінгі

жағдай

Жеке тұлғаларға кредит 
беру

Сауда және қызмет 
көрсету секторына 
кредит беру 

Кредиттер/депозиттер

Ақша айырбастау 
пункттерінде валютаға 
сұраныс

Теңгелік салымдардың 
серпіні*

Валюталық салымдардың 
серпіні*

Долларландыру*

Ақша мультипликаторы

Несие мультипликаторы

Қосалқы мультипликатор

657 419 млн ₸

543 660 млн ₸

100%

169 729 млн ₸

Өсім

Төмендеу

Төмендеу

2.2

1.8

0.3

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

2019-2021 ішінде шетел 
валютасын сату бойынша 
орташа мән

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

 1 194 152 
млн ₸

627 886 
млн ₸

106%

147 933 
млн ₸

-1.01%

+4.1%

+1.15 p.p.

2.89

2.58

0.19

 1 144 912 
млн ₸

587 527 
млн ₸

104%

90 838 
млн ₸

6.7%

+22.7%

+3.18 p.p.

2.96

2.16

0.20

 955 184 
млн ₸

575 233 
млн ₸

103%

 139 075 
млн ₸

3.5%

+5.7%

0.48 p.p.

3.12

2.55

0.17

* Жыл басынан бергі және 3 ай ішіндегі өзгерістер берілген Қызып кету Өсу Суыну

Дереккөз: ҚРҰБ, Jusan Analytics есептеулері 

Монетарлық жағдайлар блогы бойынша тұжырымдар:
Жеке тұлғаларға несие беру оңтайлы мәннен жоғары. Сұранысқа бәрінен бұрын делдал кәсіпорындар ден қоюда. Ал 
бұл қызмет көрсету және сауда саласында несие берудің артуына әкеп соғады. Бір ай ішінде бұл секторларға кредит 
беру 7.8%-ға артты. Бұл экономикада кредитке деген сұраныстың кеңейгендігін көрсетеді және ол инфляцияға кері 
әсер етеді. Кредит берудің бұлайша өнімсіз өсуі экономикада артық сұраныстың қалыптасуына әкеп соғады. 
Бұған ұсыныс тарапынан бірқатар құрылымдық мәселелерді қосыңыз.   

 

Несие беру көлемі арттырылғанымен, банктерде теңгелей қор жинау өсе қойған жоқ. Бір ай ішінде кредиттердің 
депозиттерге арақатынасы 3 пайыздық тармаққа өсті. Бұл валюталық салымдардың 4.1%-ға өсіп, теңгелік 
салымдардың 1%-ға төмендегеніне байланысты болып отыр. Осылайша долларландыру 1.2 пайыздық тармаққа 
көтерілді. Сонымен баңктерде теңгелік қор жинаудың төмендеуі, несие беру мен долларландырудың өсуі 
экономиканың қатты қызып бара жатқандығын білдіреді. 

  

Нарықта айырбас пункттерінде қолма-қол валютаға деген сұраныс сальдасының артқандығы байқалады. Бір ай 
ішіндегі сұраныс өсімі +80%-ды немесе 148 млрд теңгені құрады. Тамыз көрсеткіштері тарихи мәндерге жақындады. 
Бұған дейінгі айларда айырбас пункттеріндегі нетто-сатып алуларға (айырбас пункттеріне сатылған валютаны 
шегергендегі сатып алулар) РФ азаматтарының қолма-қол валютаны сату бойынша қаржылық операциялары қатты 
әсер етті. Бір қызығы, еңбек демалыстары маусымының әсері шамалы болды. Әдетте ол қолма-қол валютаға деген 
сұранысты арттырып жіберетін. Сұраныс мәнінің оңтайлы деңгейге жақын келуі оған әр түрлі факторлардың ықпалы 
жойылғандығын көрсетеді. Қазіргі жағдайда бұл шама ішкі жағдай мен тұрғындар арасында валютаға деген 
сұранысты аз дәрежеде көрсетеді. 

     

Несиенің көптеп берілуі және теңгелік қор жинаудың төмендеп кетуі резервтік және кредиттік мультипликаторларға 
да жағымсыз әсер етті. Ақшалық мультипликатордың көрсеткіштері теріс сипат ала бастады. Барлық 
мультипликаторлардың көрсеткіштері қызыл аймаққа тереңдеп еніп кеткен. Бұл банк жүйесінің кредит беру 
белсенділігін тежеп, теңгелей қор жинауды арттыруды талап етеді. Егер ағымдағы ахуал осылай қала берсе, бұл 
кредитке деген сұранысты арттырып, экономиканың тым кредиттеліп кетуіне әкеп соғады. 
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Экономикалық жағдайлар блогы

Факторлар
Мақсатты 
көрсеткіш

Мақсатты көрсеткіштер 
бойынша түсіндірулер

Көрсеткіштер

Айлық деректер

Ағымдағы мән 3 ай ішіндегі 
орташа 

Жыл басынан 
бергі орташа

Тоқсандық деректер

Ағымдағы мән Өткен тоқсан

Бағалау ықпалы

Ағымдағы

жағдай

Бұған дейінгі

жағдай

Шығарылым 
алшақтығы*

Мембюджеттің/ЖІӨ 
мұнайға жатпайтын 
тапшылығы

ҚЭИ

Іскерлік белсенділік 
индексі

Бизнес-цикл «сағаты»

Тұтыну шығындары 

Тауарлар мен қызмет 
көрсету саудасының 
көлемі

Тауарларды 
импорттау

0.0%

0.0%

103.3

50.0

9.7%

2.8%

3.0%

7.6%

Халықаралық тәжірибе

2019-2021 ішіндегі орташа мән 

Жалпы әлемдік тәжірибе

ҚРҰБ деректері

2019-2021 ішіндегі 

халықтың тұтыну шығындарының 
өзгеруінің орташа мәні 

2019-2021 ішіндегі бөлшек сауданың 
өзгеруінің орташа мәні 

2019-2021 ішіндегі көтерме сауданың 
өзгеруінің орташа мәні

2019-2021 ішінде тауарларды 
импорттаудың орташа мәні 

102.6

48.0

Өрлеу 
саласы

1.0%

-1.0%

10.1%

102.9

47.9

Өрлеу 
саласы

0.1%

-2.1%

15.2%

104.5

49.0

Өрлеу 
саласы

2.0%

7.9%

15.3%

0.5%**

-8.7% �
(-11.1%)***

13.3%

0.4%**

-4.3%

(-6.3%)***

16.0%

*Ходрик-Прескотт фильтрін қолдану арқылы есептелді 

**ЖІӨ 2005 жылдың орташа жылдық бағаларымен берілген  динамикасының базасында 

***ҚР ҚМ әдістемесі бойынша есептеулер

Қызып кету Өсу Суыну

Дереккөз: ҰСБ, ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері

Экономикалық жағдайлар блогы бойынша тұжырымдар: 

Ағымдағы жылдың 2-ші тоқсанында шығарылым айырмасының аздап өсуі (0.4%-дан 0.5%-ға дейін) өнеркәсіптік 
саланың, дәлірек өңдеуші сектордың озыңқы өсіміне байланысты туындады. Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) жылдық 
есепте 3.4%-ға өсіп, 39.6 трлн теңгені құрады. Осы ретте өңдеуші сектордың үлесі 5.8%-ға артты. Сектордың құрамдас 
бөліктерінің осылай айтарлықтай өсуі автокөлік құралдарын өндіру, басқа да дайын бұйымдар және негізгі 
фармацевтикалық өнімдер нарықтарында байқалды.    

 

Тапшылық аймағында тұрған мемлекеттік бюджет ЖІӨ-нің -1.6%-ына тең (2021 2-ші тоқсанында -3.1%). Мұнайға 
қатысты емес бюджет Ұлттық Қордан түсетін трансферттерді есепке алмағанда ЖІӨ-нің -8.7%-на дейін тереңдеді 
(-9.5%). Осы ретте бюджеттің шығыс бөлігі өсіп жатыр. Бұл экономикада сұраныстың шектен тыс артуына әкеп соғады. 
Бұл өз кезегінде бағаларға қосымша қысым түсіреді, нарықтың ыңғайлануына кедергі келтіреді және бағаның 
өсуіне септігін тигізеді. Жиынтық шығындар тарапынан болатын жауаптар оң сипатқа ие (инфляциялық 
шығыршық сипаты).     

 

Қысқа мерзімді экономикалық индикатор (ҚЭИ) бәсеңдеп жатыр: 2022 жылдың 1-ші тоқсанында +6.5% болса, соңғы 8 
ай ішінде +3.7% болды (тамызда + 2.6%). Себеп: өсу қарқыны өнеркәсіпте (+5.8%-дан +2.5%-ға дейін) және ішкі саудада 
(+6.2%-дан +5.2%-ға дейін) төмендеді. ҚЭИ осымен екінші ай қатарынан мақсатты көрсеткіштен төмен болып тұр. Бұл 
экономикалық өсімнің тұрақталып, оңтайлы деңгейге жақындағанын көрсетуі мүмкін.  Инфляциялық ахуал 
айтарлықтай ушығып тұрған шақта мұның пайдасынан көрі зияны басымдау. 

 

Тұтыну сұранысы орта есеппен жан басына шаққанда бәсеңдей бастады. Тұтыну шығындары халықтың барлық 
шығындарының 90%-ын құрайды. Ол 2022 жылдың 2-ші тоқсанында жылдық есепте 13.3%-ға ұлғайып (2022 1-ші 
тоқсанында +16.0%), орта есеппен жан басына шаққанда 207.5 мың теңгені құрады. Оның 56%-ы азық-түлік 
тауарларына, 26%-ы азық-түлікке жатпайтын тауарларға тиесілі. Ал ақылы қызмет шығындары 19%-ды құрайды. 
Тамызда бөлшек сауда жылдық есепте 19%-ға (шілдеде +22% ж/ж), көтерме сауда 14%-ға ж/ж (+21%) өсті.  

 

Сауданың ақшаға шаққандағы өсімі шамалы ғана бәсеңдегеніне қарамастан, бөлшек және көтерме сауда өзінің 
нақты көлемінде өткен жылдың деңгейінде сақталды. Бұл жыл басынан бері бағаның елеулі түрде өскендігі 
нәтижесінде халықтың сатып алу қабілетінің төмендегенін көрсетеді. 
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External terms block

Факторлар Мақсатты 
көрсеткіш

Мақсатты көрсеткіштер 
бойынша түсіндірулер

Көрсеткіштер

Айлық деректер

Ағымдағы мән 3 ай ішіндегі 
орташа 

Жыл басынан 
бергі орташа

Бағалау ықпалы

Ағымдағы

жағдай

Бұған дейінгі

жағдай

Brent маркалы мұнай 
бағасы

ФАО тұтыну 
бағаларының индексі

Сауда бойынша негізгі 
әріптестер саналатын 
елдердегі инфляция 

Доллар индексі

$ 90.0 

Бір баррель

106.3

4.8%

7.1%

1.7%

15.7%

95.24

Мұнай бағасы 2022 ж. мамырында 
бекітілген, мемлекеттік бюджетке 
енгізілген түзетулерге сәйкес (оған 
дейін баға бір баррель үшін 60 
доллар болған еді)

2019-2021 ішіндегі орташа 

Ресей, 2019-2021 ішінде бағалардың 
өзгеруінің орташа деңгейі

Қытай, 2019-2021 ішінде 
бағалардың өзгеруінің орташа 
деңгейі

ЕО, 2019-2021ішінде бағалардың 
өзгеруінің орташа деңгейі

Түркия, 2019-2021 ішінде 
бағалардың өзгеруінің орташа 
деңгейі

2019-2021 ішіндегі

орташа мән

$ 90.6 

Бір баррель

136.3

14.3%

2.5%

10.0%

83.5%

110.7

$ 97.2 

Бір баррель

138.3

15.1%

2.8%

9.6%

81.1%

108.23

$ 102.2 

Бір баррель

146.9

14.4%

2.6%

8.3%

70.0%

102.65

Қызып кету Өсу Суыну Дереккөз: ҰСБ, TradingEconomics.com, fao.org, Jusan Analytics есептеулері

Сыртқы жағдайлар блогы бойынша тұжырымдар 

2022 жылдың қыркүйегінде азық-түлік пен энергия тасымалдаушылардың әлемдік бағаларының ықпалы аз болды. 

Өндірістің маусымдық өсімі, кейбір өнімдер бойынша астық түсімінің жақсы болуы азық-түліктің әлемдік бағасының 

түсуіне ықпал етті. Оның үстіне әлемдік экономиканың даму келешегі бұлыңғырланып, энергия 

тасымалдаушылардың бағасы жоғары болып тұр.     


 


ФАО азық-түлік бағалары индексі 1.5 пунктке түсіп, 136.3-ке тең болды. Бұл жерде Индекс өсімдік майы бағасының 

күрт түсуі және қант, ет, сондай-ақ сүт өнімдері бағасының бірқалыпты түсуі себебінен төмендеді. Бұл ретте азық-

түлік нарығының маңызды бөлігі – дәнді дақылдардың бағасы осы мерзімде қымбаттады. Бұған дәнді дақылдарға 

қатысты түсініксіз жағдайдың қалыптасуы және Аргентина мен АҚШ-та ауа-райының нашарлауы себеп болды. 


 


Мұнай бағасы оның құлдырауы мүмкін екендігі туралы қорқыныштың себебінен 8.8%-ға төмендеп, орта есеппен 

бір баррель үшін 90.2 доллар деңгейінде тербелді. Мұнай бағасының бұдан да бетер төмендеп кетуіне мұнай өндіру 

көлемі бойынша ОПЕК+-тің шектеулері тосқауыл болды. 


 


Қазақстанға әріптес-елдердің барлығында инфляция оңтайлы мәннен жоғары. Тамызда инфляция РФ мен ЕО-

да сәйкесінше 14.3% және 10.0%-ды, қыркүйекте Түркияда 83.45%-ды құрады. Қытайда тұтыну инфляциясы 3.2%-ға 

дейін өсті. Осы ретте Қытайда ағымдағы инфляция соңғы 2 жылда максималды мәнге жетті. Бұл әлемдегі екінші 

орын алатын экономикада да инфляциялық үдерістердің күшейгенін білдіреді.      


 


2022 жылдың қыркүйегінде Доллар индексі орта есеппен 110.7 пункттен (тамызда – 107.1) жоғары болды. Жыл 

басынан бері Доллар индлексінің орташа мәні 102.6 пунктті құрайды. Бұл соңғы 3 жыл ішіндегі орташа көрсеткіштен 

жоғары және доллар тарапынан қысымның күшейіп жатқандығын білдіреді. 
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Баспасөз-релизін талдау

Біз ҚРҰБ-тың 2022 жылғы 5 қыркүйектегі «Базалық мөлшерлемені 14.5% деңгейінде қалдыру туралы» баспасөз 

хабарламасына семантикалық талдау жүргіздік. «Инфляция» сөзі жиі қайталанатын сөз болып тұр. Бұл ретте оның 

қайталану жиілігі 5 пайыздық тармаққа өсті. «Баға», «өсім» және «жоғары» сөздері де тұрақты түрде жиі қайталанады. 

Бұл жолы баспасөз хабарламасында «болжам» (9 рет қайталанды), «төмендеу» (9), «мұнай» (8), «базалық» (7) және 

«сыртқы» (7) сөздері жиі пайдаланылған. 


 


Осылайша инфляция көрсеткіштері, бағаның өсуі, сондай-ақ сыртқы азық-түлік инфляциясы мен мұнай 

бағасының арзандауы бойынша болжамдар әлі де ҚРҰБ шешімін түсіндіруші негізгі факторлар болып қалуда.

Сөйлемше/сөз Саны Жиілік, %

«инфляция»

“баға”

“өсім”

“жоғары”

“болжам”

“төмендеу”

“мұнай”

“базалық”

“сыртқы”

24

17

14

12

9

9

8

7

7

2.47

2.00

1.65

1.41

1.06

1.06

0.82

0.82

0.82

https://advego.com/text/seo/ көмегімен  

баға мұнай

external
төмендеу

жоғары

болжам

базалық

өсім

инфляция
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Әдіснама
Теориялық негіз ретінде Тейлор Ережесін қолданамыз

Тейлор Ережесі (Taylor Rule) — монетарлық саясат ережесі. Ол Жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштері, инфляция және 

басқа да экономикалық жағдайлар өзгерген жағдайда пайыздық мөлшерлемені қаншалықты өзгерту керектігін 

белгілейді. Ереже барынша жұмыспен қамтуды және баға бойынша тұрақтылықты қамтамасыз ету міндетіне қандай 

монетарлық саясат жауап беруі тиіс екендігін ғылыми және жүйелік тұрғыда анықтау және орталық банктің 

монетарлық саясатын болжауға келетіндей ету мақсатында ойлап табылған болатын.

Тейлор Ережесінің формуласы мынадай түрге ие:

— пайыздық мөлшерлеме;

— нақты инфляцияның деңгейі;

— инфляцияның қажетті деңгейі, монетарлық реттеушінің таргеті;

— тепе-теңдік пайыздық мөлшерлемелердің жорамал деңгейі;

— шығарылым алшақтығы, нақты және әлеуетті Жалпы ішкі өнімнің арасындағы айырма, өсімнің ұзақ 

мерзімді траекториясына қатысты циклдың фазасын белгілейді.
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Экономикалық жағдайлар бойынша дэшбордқа арналған 
пайымдаулар: 

Біз жасаған дэшборд Тейлор Ережесін шартты түрде үш блокқа бөледі. Олар қалай болғанда да базалық 

теңдеуде қолданылатын тиісті факторларға сәйкес келеді. 


Бұл ретте біз түсіндіруші факторлардың санын көбейттік, сондай-ақ бірқатар озық факторларды қостық. Тиісті 

факторлар бойынша деректерге баға беріледі. Соның нәтижесінде олардың оңтайлы, ұтымды деңгейден ауытқу 

дәрежесі белгіленеді. Көрсеткіштердің жағымсыз жаққа ауытқуы экономиканың қызып кеткендігін немесе 

фискалдық және монетарлық талаптарды қатаңдатуды талап ететін басқа да мәселелердің бар екендігін білдіреді. 

Ал төмендегені қосымша ынталандыру шаралары қажет екендігін көрсетеді. 




 Инфляция блогы - экономикалық саясаттардың теңгерімсіздігінің, экономикалық белсенділіктің қызынуының        

және артық сұраныстың негізгі индикаторы;

 Монетарлблогы - инфляцияның озыңқы факторлары, Тейлордың базалық теңдеуіндегі теңгерімді 

мөлшерлемені түсіндіру және факторды ауыстыру; ық жағдайлар

 Экономикалық жағдайлар блогы - шығарылымның оң немесе теріс үзілісі бар екендігіне қатысты кең ұғым,              

	кең мағына береді.    

 Сыртқы жағдайлар блогы - ағымдағы циклдың фазасына айтарлықтай ықпал ете алатын маңызды сыртқы 

факторларды көрсетеді;  





Әрбір көрсеткіш бойынша нәтижелер жиынтығы экономиканың ағымдағы жай-күйін және "қызып кету", "өсу", 

"суыну" циклдері аясында реттеушілерден күтілетін болжамды жауапты көрсетеді. Бұл ретте тиісті жағдайға 

байланысты тиісті жауаптың болмауы экономиканың қызып кету немесе тежелуін одан бетер күшейтіп, 

көрсеткіштердің одан әрі жағымсыз сипат алуына әкеп соғады. 

Тейлор Ержесінің маңызды анықтамасы: шағын ашық экономикалар үшін бірқатар сыртқы жағдайларды ескеру 

қажет
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© 2022 ж., барлық құқықтар қорғалған. 

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  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 жұмыстағы 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. 

Jusan Analytics


