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Монетарлық шарттар ғаламдық 

тұрғыда қатаңдатылып жатыр. 

Бірақ инфляция өсімін 

бәсеңдетуге шамасы келер емес. 

Бірақ ол экономикалық өсімге 

кері әсер етуі мүмкін. Өйткені 

жалпы сұранысты төмендетіп 

жібереді. 

Сұраныс пен ұсыныстың өзгеруі 

бір-бірімен үйлеспейінше 

экономикада инфляция жоғары 

деңгейде болып қала бермек. 





Қыркүйек айының қорытындысы 

бойынша инфляция 17.7%-ға жетті. 

Оның барлық құрамдас бөліктері 

өсті. Базалық инфляцияның өсуі 

және оның үдей түсуі 

инфляцияның тұрақты сипатқа ие 

болғанын білдіреді. 


ҚРҰБ халық арасында жүргізген 

сауалнама нәтижесіне сүйенсек, 

тұрғындардың инфляцияға 

қатысты күдігі жандана түскен және 

бұл тұтынушылық инфляцияның 

одан әрі өсуіне түрткі болуы мүмкін. 

Бұл жерде күдіктің күшеюіне жауап 

берушілердің азық-түлік өнімдері 

бағасының әрі қарай елеулі түрде 

өсетіндігі туралы пікірі себеп 

болды.

Биыл көкөніс пен жемістердің 

маусымдық арзандауы ұзаққа 

созылды. Ал басқа азық-түлік 

тауарларының бағасы 

өндірушілердің бағасының өсуі 

есебінен қымбаттап жатыр. Өйткені 

өндіріс шығындары да 

қымбаттауда. 




Тұтынудың басты индикаторы - ішкі 

сауда өсімінің бәсеңдеуіне 

бағалардың өсуі, тұрақтылық 

белгілерінің болмауы себеп 

болуда. Сонымен қатар депозиттік 

база да өсіп жатыр. Демек 

тұрғындардың белгілі бір бөлігі 

экономикалық және саяси 

тұрақсыздық жағдайында 

«қауіпсіздік көпшігін» жасап алу 

үшін ақша жинауға көшті деген сөз. 

Қыркүйекте өңірлік инфляциялық үдерістердің өзара 

үйлесімсіздігі байқала түсті. Солтүстік, шығыс және 

орталық өңірлерде инфляция елеулі түрде өсе түскен. 

Ал оңтүстік және батыс өңірде инфляция деңгейі 

әжептеуір төмен. 

Ішкі инфляциялық үдерістерде тұрақтылық 

белгілерінің байқалмауы, оның үстіне сыртқы 

жағдаяттардың жиі өзгеруі – жыл соңына дейін 

инфляциялық қысымның жоғары болатындығының 

алғышарттары деуге болады. 

БАҒА БАРОМЕТРІ 3
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ӘЛЕМДІК ҮРДІС

Қыркүйекте әлемнің маңызды 
экономикаларында инфляция үдей түсті және 
осыған орай бұл елдерде базалық 
мөлшерлеме де жоғарылады. 

 

Энергия тасымалдаушылар мен азық-түлік 
тауарлары тарапынан сыртқы инфляциялық 
қысым аздап әлсіреді, бірақ деңгейі әлі де 
жоғары. 

 

Сауда тұрғысынан алып қарасақ, халықаралық 
жағдаят Қазақстан үшін қолайлы болды және 
ішкі экономикалық белсенділіктің сақталуына 
септігін тигізді.

Ресей мен Украина арасындағы геосаяси 
қайшылықтың ушығуы алаңдаушылық 
туғызады. Өйткені тауар жеткізудің жаңа 
жолдарын құру керек болуы мүмкін. Ал 
бұрынғы жолдар зардап шегуі ықтимал.  

 

Жеткізу тізбегінде Қысым индексі төмендеп 
жатыр, бірақ әлі де деңгейі жоғары (0-ден 
жоғары). Бұл тауар жеткізу жолында әлі де 
шектеулер мен әр түрлі қиындықтар бар 
екендігін білдіреді.

ФАО Азық-түлік бағалары индексі
(2014-2016=100, пункттер)

Дереккөз: БҰҰ Ауыл шаруашылығы және азық-түлік ұйымы
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ІШКІ ИНФЛЯЦИЯ

Ұлттық статистика бюросының (ҰСБ) деректері 
бойынша қыркүйекте тұтынушылық бағалар 
жылдық есепте 17.7%-ға өсті. Жалпы өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
инфляцияның өсу қарқыны 2 есеге дейін 
жеделдеді және Ұлттық Банктің ағымдағы 
жылға арналған мақсаттық бағдарынан 3 есе 
жоғары. 

Инфляция тұтыну себетінің барлық құрамдас 
бөлігінде күшейе түсті:

 Азық-түлік тауарлары – 22.2% (тамызда 20.8%);
 Азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 17% (15.5%)
 Ақылы қызметтер – 12.3% (10.1%).

Тұтынушылық бағалар индексінің ұзақ 
мерзімді құрамдауыш бөлігі – базалық 
инфляция үдеуін жалғастырып жатыр. Бұл 
экономикада тұрақты жоғары инфляциялық 
ахуал қалыптасқанын білдіреді. 

 

Тұтыну инфляциясы мен базалық инфляция 
арасындағы алшақтықтың ұлғаюы бұған дейін 
тұтыну себетінде шамалы тұрақты болып 
келген бағалардың құбылмалылығы өскендігін 
көрсетеді. Мұның барлығы сыртқы 
экономикалық факторлардың әсері. 
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Тұтыну инфляциясы1
(жылдық тұрғыда, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, Jusan Analytics есептеулері

Базалық инфляция2
(жылдық тұрғыда, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы
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 ІШКІ ИНФЛЯЦИЯ

Қыркүйекте айлық инфляция 1.8%-ды құрады 
(тамызда 1.4%). Инфляция қарқыны өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4 
еседен астамға жеделдеді. Ақылы қызметтер 
қыркүйекте инфляциялық ортаны 
қалыптастырудың негізгі факторына айналды. 

2022 жылы тұңғыш рет сервистік инфляцияның 
айлық өсу қарқыны тұтыну себетіне енетін 
тауарлар бағасының өсімін басып оза бастады:

 Азық-түлік тауарлары – 1.2% (тамызда 1.0%);
 Азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 1.9% 

(тамызда 1.8%);
 Ақылы қызметтер – 2.7% (1.6%).

ҚРҰБ инфляциялық болжам бойынша берген 
бағасы 16.5%-ға дейін өсті (тамызда 16.0%). Жауап 
бергендердің жартысынан көбісі инфляцияның 
қазіргі деңгейде сақталатындығын немесе алдағы 
12 айда бағаның тағы да қымбаттайтындығын 
айтқан. Бұған негізболатынбасты фактор – тамақ 
өнімдері бағасының өзгеруі. 

  

Ағымдағы макроэкономикалық деректер осы 
уақыт туралы бұған дейін болжамдалған 
бағалардан елеулі түрде ауытқиды. Өйткені 
күтпеген сыртқы және ішкі есеңгіретулер 
жиынтық сұраныс пен ұсынысқа қатар әсер 
етіп жатыр. Оған қоса, тұрақталмаған және 
инфляцияның үдейтіндігі туралы халықтың ішкі 
түйсігі бұл есеңгіретулердің экономикаға 
ықпалын күшейте түсті.

Тұтыну инфляциясы 
(айдың бұған дейінгі айға қатысы, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, Jusan Analytics есептеулері
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 АЗЫҚ-ТҮЛІК ИНФЛЯЦИЯСЫ

Тамақ өнімдері бағасының өсімі айлық тұрғыда 
(а/а) 1.2%-ды құрады (ж/ж 22.2%). Тұтыну 
бағаларының жалпы өсімінде оның алатын 
үлесі айына 0.5 пайыздық тармаққа (п.т.) тең (ж/
ж 9.0 п.т.). Инфляция өсімінің үдей түскені 
барлық дерлік азық-түлік өнімдерінде 
байқалды. Тек жаңа піскен жемістер мен 
көкөністердің бағасы ғана арзандап, қант 
бағасы тұрақтады. 

 

Өндіріс шығындары көбейіп жатқан шақта, 
мал шаруашылығы өнімдері бағасының 
қымбаттауы тауық жұмыртқасы, еттің 
көптеген түрлері және сүт өнімдері 
бағасының жедел өсуіне әкеп соқты. 

Бірақ соған қарамастан, нан-тоқаш өнімдері мен 
жарма бағасы тоқтаусыз өсіп жатыр. Неге? 
Өйткені ауыл шаруашылығы өндірушілеріне өз 
өнімдерін экспортқа шығаруға тиімді 
ынталандырулар бар. Ал ұн тарту өнеркәсібі 
өкілдеріне шикізат жетіспейді немесе қымбат. Ұн 
тартушылардың өнімдерінің бағасына шектеу 
қойылғаны белгілі. Өйткені ұн – әлеуметтік 
маңызға ие тамақ өнімдерінің шикізаты. 
Сондықтан ол мемлекет тарапынан реттеліп 
отырады. Ал бұл ішкі тұтынушылық сұранысты 
қанағаттандыру үшін отандық дәнді дақылдарды 
сатып алуды тиімсіз етеді. 

Азық-түлік инфляциясының серпіні
(жылдық тұрғыда, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Азық-түлік инфляциясының серпіні
(%-бен) 

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, Jusan Analytics есептеулері
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Азық-түліктік емес инфляция серпіні 
(жылдық тұрғыда, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы

АЗЫҚ-ТҮЛІКТІК ЕМЕС ИНФЛЯЦИЯ

2022 жылдың қыркүйегінде азық-түлікке 
жатпайтын тауарлар бағасының өсімі жылдық 
есепте (ж/ж) 17.0%-ды құрады (тамызда 15.5%). 
Оның тауарлар тобының тұтынушылық бағалар 
өсімінің жалпы деңгейіндегі алар үлесі 0.6 п.т. 
тең (5.1 п.т.). Коммуналдық қызметтер, үй-
жайларды жалға беру бағаларының 
қымбаттауының жағымсыз салдары азық-
түлікке жатпайтын тауарлар бағасына кері 
әсері анық байқалуда. 

   

Бұдан басқа, тауар жеткізудің кешуілдеуі, 
импорттық тауарлар мен жүк тасымалдау 
бағаларының қымбаттауы азық-түлікке 
жатпайтын тауарлар 

құрылымына енетін көптеген тауар топтары 
бағасының өсуіне әкеп соқты. 





Көтерме және бөлшек сауданың құрылымы 
мен серпіні 5 ай бойы азық-түлікке жатпайтын 
тауарларды тұтынудың айтарлықтай 
төмендегенін көрсетуде. Бұған олардың 
қымбаттығы себеп болуда. Оған қоса өмір үшін 
маңызды және бағалардың өсуіне төзімді 
қажеттіліктер де әсерін тигізді. Өйткені олардың 
бағасы өсіп жатыр. 
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АЗЫҚ-ТҮЛІКТІК ЕМЕС ИНФЛЯЦИЯ

Азық-түліктік емес инфляция серпіні 
(%-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, Jusan Analytics есептеулері
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СЕРВИСТІК ИНФЛЯЦИЯ

Қаралып жатқан айда көрсетілетін қызметтер 
бағасының өсімі 2.7%-ды (а/а) құрады (ж/ж 12.3%). 
Сервистік инфляция жалпы тұтынушылық 
инфляция деңгейінің 0.8% пайызын құрайды 
(3.6 п.т.).  

 

Тамақ өнімдері айтарлықтай қымбаттап 
жатқанына қарамастан, қыркүйекте 
мейрамхана, қонақ үй және қоғамдық 
тамақтандыру орындарының көрсететін 
қызметтерінің бағасының өсуі бәсеңдедеді. 
Бұған екі фактор себеп болуы мүмкін: не 
сұраныс маусымға байланысты түсті не 
болмаса халықтың табысы азайды.

 

Бір ай ішінде әсіресе тұрғын үйді жалға беру, 
білім беру және коммуналдық қызметтердің 
бағасы әжептеуір қымбаттады. 

Бұл жерде жалға беру және коммуналдық 
қызметтер бағасының өсе түсуі экономикада 
инфляциялық қысымның күшеюіне түрткі болады. 
Өйткені бизнес өкілдері шығындардың өскенін 
сатып алушылардың мойнына іледі. Олар 
пайдасыз қалғылары келмейді. Бұл түсінікті. 

 

Инфляция бұдан әрі үдейтін болса, оны ұстап 
тұру қиынға соғады.  

 

Қалай болғанда да тұтынушылар ақшаларын 
өткен жылмен салыстырғанда әлі де көп 
жұмсап жатыр. Олар бұған бюджеттен 
ақшаның айтарлықтай бөлініп жатқандағы 
және тұтынушылық несиелендіруде 
тағайындалатын нарықтық мөлшерлемелердің 
төмендігі арқасында қол жеткізіп отыр.
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Сервистік инфляцияның серпіні
(жылдық тұрғыда, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы
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 СЕРВИСТІК ИНФЛЯЦИЯ

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, Jusan Analytics есептеулеріСервистік инфляцияның серпіні
(%-бен) 
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ӨҢІРЛІК ИНФЛЯЦИЯ

Жылдық инфляция Қазақстанның өңірлері 
тұрғысынан алғанда 15.8-21.7% пайыз 
ауқымында болды. Өңірлер бойынша 
инфляция ауқымының жоғарғы шегі биылғы 
жылдың өткен айларымен салыстырғанда 
еліміз бойынша орташа деңгейден барынша 
жоғары көтерілді. 

Ең жоғары өңірлік инфляция Маңғыстау 
облысында байқалды – 21.7%. Бұл тамақ 
өнімдері бағасының анағұрлым өскендігіне 
байланысты (29.7%) орын алды. Ал бағалардың 
ең төмен өсімі Жамбыл облысында тіркелді 
(тұтыну инфляциясының барлық құраушы 
бөліктері жалпы республикалық деңгейден 
төмен). Ең жоғары өңірлік шашыраңқы 
көрсеткіштер азық-түліктік емес 
инфляцияның өсіміне қатысты болды. Оның 
ең төмен өсу қарқыны Алматы қаласында 
тіркелді - 13.8%.

Ал Астанада азық-түлікке жатпайтын тауарлар 
еліміздің басқа өңірлеріне қарағанда барынша 
қымбаттады (26.3%).



Қыркүйекте бағаның ең жоғары өсу қарқыны 
Астана, Қостанай, Маңғыстау және Алматы 
облыстарында байқалды. Бұл жерде Астанада 
өсу қарқыны тұтыну себетінің азық-түлікке 
жатпайтын бөлігінің қымбаттауы аясында, 
Қостанай облысында сервистік инфляция 
есебінен, ал Маңғыстау мен Алматы 
облыстарында тамақ өнімдері бағасының күрт 
жоғарылуына байланысты орын алды.

 

Тамыз айымен салыстырғанда жылдық тұрғыда 
тұтынушылық бағалардың ең төмен өсімі 
Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Ұлытау 
облыстары мен Шымкент қаласында тіркелді. 

    Баға барометрі: 2022 қыркүйек
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Өңірлік инфляция серпіні
(жылдық есепте, %-бен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы
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ӨҢІРЛІК ИНФЛЯЦИЯ
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Тұтыну инфляциясының айлық өсімінің  айырмашылығы 
(2022 жылдың қыркүйегі мен тамызы арасында, п.т.-пен)

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы
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ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН КЕЛЕШЕКТЕР
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Өңірлік тұрғыдағы тұтыну инфляция
(в %)
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ТӘУЕКЕЛДЕР МЕН КЕЛЕШЕКТЕР

Ағымдағы геосаяси жағдайға көз салсақ, 
тұтынушылық бағалардың жоғары қарқынмен 
өсуі әлемдік мәселеге айналды. Бұған энергия 
тасымалдаушылар бағасының өсуі, азық-түлік 
және тыңайтқыштар нарығындағы оқтын-оқтын 
пайда болатын тапшылықтар, сондай-ақ 
өндірістер мен логистиканың ғаламдық 
тізбектеріндегі үзілістер себеп болуда. Бұл 
ретте энергия тасымалдаушылардың  бағасы 
осы нарықтағы құрылымдық теңгерімсіздік 
салдарынан қымбаттап жатқандығын айта 
кеткен жөн.        

 

Әлемдегі маңызды орталық банктер 
экономиканың оң сипаттағы өсімін сақтап 
қалудың орнына, жоғары инфляцияға қарсы 
өктем түрде күрес жүргізу қажет екендігін 
алға тартып отыр. Бұдан болашақта орталық 
банктердің пайыздық мөлшерлемені әрі қарай 
көтеретіндігі туралы ниетін байқауға болады. 
Бұл жиынтық сұраныс ақсап тұрған шақта 
ғаламдық экономикада рецессияның орын алу 
мүмкіндігін арттырады. Сонымен қатар 
тәуекелді нарықтардан капиталдың жылыстауы 
және дамушы елдердің валютасына түсетін 
қысым күшейе түседі. 

Ішкі инфляциялық үдерістерде тұрақтылық 
белгілерінің жоқтығы және ішкі экономикаға 
жағымсыз әсер ететін - жиі құбылатын сыртқы 
жағдайлар инфляциялық қысымның кем 
дегенде 2023 жылдың 1 тоқсанына дейін 
сақталатындығының алғышарттары деуге 
болады.  

   

Қалыптасқан қазіргі жағдайда инфляцияны 
бәсеңдету үшін артық және теңестірілмеген 
жиынтық сұраныстың өсуіне әкеп соғатын 
факторлардың ықпалын қалайда жойып, ұсыныс 
көлемінің артуына мүмкіндік жасау керек.  

    Баға барометрі: 2022 қыркүйек
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Бұл таза ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics тарапынан қандай 
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келтірілген мәліметтерді мінсіз деп айта алмаймыз. 
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Бұл жұмстағы жарияланған ақпарат жеке пайдалануға қолжетімді, 
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жариялауға болмайды. 

Материалды пайдалану мәселесі бойынша Jusan Analytics-ке жүгініңіз:





Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 


A25D5F7, әл-Фараби даңғылы, 36, B блогы, 6 қабат. 


analytics@jusan.kz




