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Дэшборд нәтижесі бойынша қарашада 30 фактордың 20-сы экономиканың қызып тұрғанын көрсетті. 
Талдау 4 блок бойынша жүргізілді: инфляция, сондай-ақ монетарлық, экономикалық және сыртқы 
шарттар. Сондай-ақ ҚРҰБ баспасөз хабарламасына семантикалық талдау жүргізілді.
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Белгілеулер
Көрсеткіштердің саны

Ағымдағы Бұған дейінгі

Қызып кету

Өсу

Суыну

Барлығы

20 19

3 4

7 7

30 30

Өткен дэшбордпен салыстырғанда инфляция блогындағы 1 көрсеткіш қызу аймағына өтіп кетті. Бағаларға қатысты 
факторлардың қызуы көтеріліп жатыр. Ал іскерлік белсенділік пен экономиканың өсімі керісінше суынып-ақ кетті. Не керек, 
стагфляцияның туындау қаупі артуда. Соның себебінен бюджеттік шығындар да артуы әбден мүмкін. Бұл жағдайда пайыздық 
мөлшерлемені шектен тыс көтеру бюджет тапшылығын арттыруы мүмкін. Ал егер бюджет тапшылығы артатын болса, ол 
инфляцияны бақылауда ұстауды қиындатып жібереді. Ішкі экономиканың даму келешегіне қатысты қауіп-қатерлерді ескерер 
болсақ, орнықты өсім мен тұрақты инфляцияны қамтамасыз етуде басты мәселе – ол шешімдерді өте байыппен қабылдау, 
сондай-ақ бюджеттік және ақша-несие саясатының өзара үйлесімділігін қамтамасыз ету.

Октябрь 2022

Суыну Қызып кету

 2022 қазан 



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

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%

1.3%

1.1%

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

18.8

1.6

19.0

-3.6

0.9

2.1

17.5

1.6

17.2

-2.1

0.4

1.2

13.3

1.6

13.6

0.4

1.3

2.1

Инфляция блогы бойынша тұжырымдар:

Тұтынушылық инфляцияның өсу қарқыны әлі де жоғары. Нақты инфляция жылдық есепте 19.6%-ға жетті (айлық 

инфляцияның өсімі – 1.4%). Бұған дейінгі қатаңдатылған монетарлық шарттар (2022 жылдың басынан бері 5 рет) және 

ҚРҰБ-тың 2022 жылғы қазандағы баспасөз хабарламасында келтірген қатаң ұстанымы тұтынушылық бағалардың өсімін 

біршама бәсеңдетті, бірақ әрі қарай өсуін тежей алған жоқ.



2022 жылдың қарашасында тұтынушылық инфляция негізінен азық-түлік инфляциясы есебінен өсті. Өйткені азық-түліктің 

жаз бен күз мезгілдеріне байланысты арзандайтын маусымы аяқталды. Азық-түлік пен сервистік инфляцияның өсу қарқыны 

бәсеңдеді. Жалпы қазан айының қорытындысы бойынша базалық инфляция тұтыну инфляциясы көрсеткішінің мәнінен асып 

тұр. Демек тұтыну тауарларының басым бөлігінде баға жоғары қарқынмен өсіп жатыр деген сөз.



Қазан айының қорытындысы бойынша халық пен бизнес өкілдерінің инфляцияның болашағына қатысты болжамы барған 

сайын көңілсіз сипатқа ие бола бастады. Бұл аздай олар инфляцияның нақты деңгейінен жоғары. Бұл болжамның 

инерциялығын білдіреді және жоғары инфляцияны көп уақыт бастан кешкендіктің салдары деп білеміз. Экономикалық 

агенттердің пікірлеріне сүйене отырып тұжырым жасар болсақ, инфляциялық үдерістер кемінде тағы 1 жылға созылады. 

Инфляциялық болжамдардың өздігінен орындалу қасиетін ескерер болсақ, бұл фактор болашақ тұтыну бағаларының өсуіне 

әкеп соғады.
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Монетарлық шарттар 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

1 083 279

млн ₸

647 417 
млн ₸

103%

113 688 
млн ₸

+4.6%

0.7%

-0.8 п.п.

3.14

2.75

0.17

1 147 386

млн ₸

628 279

млн ₸

104%

114 599 
млн ₸

+6.8%

+8.4%

+1.01 п.п.

2.96

2.16

0.20

969 417

млн ₸

586 253

млн ₸

103%

136 254

млн ₸

+8.3%

+6.4%

-1.01 п.п.

3.12

3.12

0.17

* Жыл басынан бергі және 3 ай ішіндегі өзгерістер берілген Қызып кету Өсу Суыну Дереккөз: ҚРҰБ, Jusan Analytics есептеулері

Монетарлық шарттар блогы бойынша тұжырымдар:

Бөлшек несие беру сегментінде несие берудің аздап төмендегені байқалады. Қыркүйектегі несие беру көрсеткіштерінің соңғы 
3 айдағы орташа мәннен төмен екендігіне қарамастан, олар оңтайлы мәннен әлі де жоғары (ауытқу – 65%). Көрсетілетін 
қызметтер мен сауда саласында қарыз берудің өскендігін байқаймыз: бір ай ішіндегі өсім 7%-ды құрады. Ұсыныс тарапында 
құрылымдық мәселелер бар болғандықтан, ағымдағы көрсеткіштер экономикада артық тұтынушылық сұраныстың 
шектен тыс өсуіне әкеп соғады. Бұл инфляцияның өсуіне ықпал етеді.



Бұл көрсеткіштер ақшалай қор жинау өсімінде де көрініс берді. Кредиттердің депозиттерге арақатынасы 3 пайыздық тармаққа 
(п.т) қысқарды. Теңгелік салымдардың өсуіне байланысты (+4.6%) депозиттердің көлемі де артты. Теңгелік қор жинаудың өсуі 
долларлану деңгейін қыркүйекте 0.88 п.т.-қа қысқартты. Валюталық салымдардың шамалы өскендігіне қарамастан, жалпы 
теңгелік депозиттер деңгейінің өсімі ақшалай қор жинау көрсеткіштеріне оң әсер етті.



Біз бір ай ішінде валютаға деген сұраныс сальдосының 23%-ға – 113.7 млрд теңгеге дейін қысқарғанын байқаймыз. Мақсатты 
көрсеткіштермен салыстырғанда ағымдағы көрсеткіштер 33%-ға қөмен.



Осы ретте біз ақша және кредит мультипликаторының сәйкесінше 0.25 п.т. және 0.16 п.т.-қа өскендігін байқаймыз. Бұған 
жиынтық кредиттік портфельдің кеңейтілгендігі себеп болды. Банктердің ҚРҰБ-тағы шоттарындағы резервтері азайғандықтан, 
резервтік мультипликатордың (-0.02 п.п.) төмендегені байқалады. Банктер соңғы 2 айда ҚР Қаржы министрлігінің TONIA 
(МЕТИКАМ) мөлшерлемесіне индекстелген қысқа мерзімді бағалы қағаздары мен облигацияларына (МЕОКАМ) белсенді түрде 
ақша сала бастады. Мұндай үрдіс банктердің кредит беру қызметінен тұрақты инвестициялық табыс алу жағына ойыса 
бастағанын білдіреді. Барлық мультипликаторлардың көрсеткіштері қызыл аймаққа өткен. Бұл экономиканың қызуы 
көтерілгендігін және қамтамасыз етілмеген тұтынушылық несие беруді тежеу үшін тиісті шара қабылдау керектігін білдіреді. 
Ағымдағы жағдай сақталған жағдайда біз тұтынушылық сұраныстың артатындығын күтеміз. Ол әрине, кредиттің көптеп 
берілуіне әкеп соғады. Сәйкесінше халықтың кредитке бой алдыру деңгейі арта түседі.
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Экономикалық шарттар блогы

Факторлар
Мақсатты 
көрсеткіш

Мақсатты көрсеткіштер

бойынша түсіндірулер

Көрсеткіштер

Айлық деректер

Ағымдағы мән 3 ай ішіндегі 
орташа

Жыл басынан 
бергі орташа

Quarterly data

Current value Previous quarter

Бағалау ықпалы

Ағымдағы

жағдай

Бұған дейінгі

жағдай

Output gap*

Монетарлық шарттар

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%

0.0%

103.3

50.0

9.7%

2.8%

3.0%

3.0%

7.6%

Халықаралық тәжірибе

Среднее значение за 2019-2021

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

Ынталанд
ырушы

99.7

49.1

Өсу 
саласы

1.0%

0.8%

3.5%

23.8%

Ынталанд
ырушы

101.5

48.4

Өрлеу 
саласы

0.1%

-0.5%

0.8%

19.0%

Тежеуші

103.8

49.0

Өрлеу 
саласы

2.0%

1.4%

6.7%

17.1%

0.5%**

-6.8% �
(-7.7%)***

13.3%

0.5%

-8.5%

(-10.8%)***

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 шарттар блогы бойынша тұжырымдар:

Ағымдағы жылдың 3-тоқсанында шағарылым алшақтығы 0.5% деңгейінде сақталды. Мұндай көрсеткіш өнеркәсіптік 
саланың өте баяу өсіп жатқандығына байланысты орын алды. 2022 жылдың 9 айының ішінде ЖІӨ жылдық тұрғыда 2.8%-ға 
өсіп (10 ай ішінде нақты өсім – 2.5%), 64.6 трлн теңгені құрады.



2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджет тапшылықпен қалыптасты. Тапшылық көлемі - 602.9 
млрд теңгені немесе ЖІӨ-нің -0.9%-ын құрады. Бюджет тапшылығы 3-тоқсанның қорытындысы бойынша ЖІӨ-нің -1.2%-ына 
(2021 жылдың 3-тоқсанында -5.6%) тең болды. Ұлттық Қордың трансферттерін кірістік бөліктен алып тастаған жағдайда 
бюджет (мұнайға жатпайтын) тапшылығы ЖІӨ-нің -6.8%-ына дейін (-8.6%) тереңдейді. Ал бюджет шығындары кезең ішінде 
өсуін жалғастырып (ж/ж +21.7%), экономикада сұраныстың артуына ықпал етуде. Бұл өз кезегінде бағаларға қосымша қысым 
түсіріп, нарықтың бейімделуіне, ыңғайлануына кедергі келтіреді, сондай-ақ бағаның тағы да өсуіне септігін тигізеді. Есесіне 
жиынтық шығындар да арта түседі (инфляция шиыршығының белгісі).



Соңғы 10 айда ҚЭИ бәсеңдеуін жалғастырып, 3.1%-ды құрады. 9 айдың қорытындысы бойынша өсім 3.5%-ға жетті. 2022 
жылдың қазанында ҚЭИ өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0.3%-ға бәсеңдеді. Мұндай жағдай 2021 жылдың 
ақпанынан бері байқалған жоқ еді. Тауарлар және көрсетілетін қызметтерді өндіру секторларында, әсіресе өнеркәсіп 
секторында өсу қарқыны төмендеуде. Ал тау-кен өндіру саласы 1%-ға құлдырады. Осылайша ҚЭИ осымен төртінші ай 
қатарынан мақсатты көрсеткіштен төмен қалыптасуда. Бұл экономикалық өсімнің әлеуетті деңгейге жақын қалыптасқандығын 
білдіруі мүмкін. Алайда инфляциялық ахуал ұзаққа созылған қазіргі жағдайда мұның пайдасынан зияны көп.



Екінші тоқсанның деректері бойынша орташа алғанда жан басына шаққанда тұтынушылық сұраныс бәсеңдеуде. 
Тұтынушылық шығындар жылдық есепте (ж/ж) 13.3%-ға көтеріліп (2022 жылдың 1-тоқсанында +16.0%), халықтың жан басына 
шаққанда орта есеппен 207.5 мың теңгені құрады. Олардың ішінде азық-түлік тауарларына – 56%-ы, азық-түлікке жатпайтын 
бөлігіне – 26%-ы сәйкес келеді. Ақылы қызмет шығындары 19%-ын құрайды. Айта кетелік, тұтынушылық шығындар халықтың 
барлық шығындарының 90%-дан астамын алады.



Қазан айында бөлшек сауда жылдық тұрғыда 20%-ға (қыркүйекте ж/ж +15%), ал көтерме сауда 17%-ға (+14%) өсті. Атаулы 
өрнегінде сауда айтарлықтай өскендігіне қарамастан, нақты көлемінде сауда қазан айында өз деңгейін сақтады. Осы ретте 
көтерме саудада сатылымның қарқынды жүріп жатқаны байқалады. Бұл нарықтың көтерме сегментке ойысып жатқандығын 
және жоғары инфляция кезінде халықтың сатып алу қабілетінің төмендеп бара жатқандығын көрсетеді.
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Сыртқы шарттар 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

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

$ 92.9 

Бір баррель

135.9

12.6%

2.1%

11.5%

85.5%

111.9

$ 93.5 

Бір баррель

136.7

13.5%

2.5%

10.2%

83.1%

109.9

$101.3

Бір баррель

145.8

14.1%

2.6%

8.7%

71.5%

103.5

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

Сыртқы шарттар блогы бойынша тұжырымдар:

2022 жылдың қазанында азық-түлік пен энергия тасымалдаушылардың әлемдік бағалары тарапынан қысымның 

төмендегені байқалды. Бұған азық-түліктің кейбір түрлерінің маусымдық сипатта арзандауы және нарықтық сұраныстың 

шектеулігі әсер етті.



ФАО Азық-түлік бағаларының индексі 7 айдан бері әлемдік нарыққа дезинфляциялық сипатта ықпал етіп келеді. Бұл 

жерде биылғы жиналған астық түсімі бойынша сарапшылардың берген бағаларының төмендегеніне және астық 

сатылымына қатысты мәміленің келешегі күмән туғызатындығына, сондай-ақ әлем елдерінің өзіндік азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге ұмтылуы салдарынан бағаның қайтадан өсу қаупі сақталуда.



Қазан айында мұнай бағасы 2.5%-ға өсіп, бір баррель үшін орта есеппен 92.9 доллар деңгейінде тербелді. Мұнай 

бағасының бұдан әрі төмендеп кетуіне мына жайттер тосқауыл болды: ОПЕК+-тің мұнай өндіру көлемін қысқарту туралы 

ниеті және Ресейдің энергия тасымалдаушыларына эмбарго жариялау жоспары аясында ұсыну көлемінің қысқару 

ықтималдығы туралы болжамдар.



Қазақстанмен сауда-саттық жасайтын елдердің көпшілігінде инфляция жоспарлы деңгейден жоғары болып тұр. Қазан 

айында Ресейде инфляция 12.6%-ды (ресми көрсеткіш біртіндеп төмендеуде және бұған жекелеген нарықтарда тауарлар 

тапшылығының пайда болуына байланысты басыңқы инфляцияның өсуі себеп болды), ЕО-да – 11.5%-ды, Түркияда – 85.5%-

ды құрады. Қытайда тұтыну инфляциясы 2.1%-ға өсті. Бұл ретте ел басшылығы инфляцияның ағымдағы деңгейін жоғары деп 

бағалап отыр.



2022 жылдың қазан айында доллар индексі жоғарылауын жалғастырып, орта есеппен 111.9 пункттен жоғары бағаланды 

(тамызда – 110.7). 2022 жылдың басынан бері доллар индексінің орташа мәні 103.5 пунктті құрады. Бұл соңғы 3 жыл ішіндегі 

орташа көрсеткіштен әлдеқайда жоғары. Әлемдік нарықта ғаламдық доллардың жайғасымының күшеюіне ФРЖ-ның 

жыл басынан бері негізгі мөлшерлемені 375 базалық пунктке көтергені және таяу айларда шарттарды өктем түрде 

қатаңдату одан әрі жалғасатындығы туралы болжамдар себеп болды.
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Баспасөз-релизін талдау

ҚРҰБ «Базалық мөлшерлемені 16%-ға дейін көтеру туралы» баспасөз хабарламасына жасалған семантикалық талдауға 

сәйкес бұған дейінгі баспасөз хабарламасында жиі қайталанатын негізгі сөздер өзгерген жоқ.



«Инфляция» сөзі 24 рет қайталанады. Бұл ретте «өсім» сөзі 6 есе көп қайталанатын болды. «Баға» сөзі 13 рет, «АҚШ» – 8 рет, 

«қыркүйек» пен «экономика» – 7 рет, «инфляциялық болжам», «шешім» және «мөлшерлеме» сөзі – 6 рет қайталанған.



Мөлшерлеме бойынша шешім қабылдауда басшылыққа алынатын факторлар: 

Forward looking


Қазан айында нақты инфляция үлкен ықтималдықпен ҚРҰБ болжамдалған траекториясынан аутқиды. Халықтың және 

макроэкономистердің инфляциялық болжамы өсіп жатыр. Ағымдағы серпінді ескерер болсақ, ҚРҰБ базалық мөлшерлемені 

көтеру арқылы ақша-несие саясатын қатаңдату шарасын одан әрі жалғастыруы ықтимал.

бағалардың/инфляцияның өсу қарқыны, 

АҚШ ФРЖ мөлшерлемесі секілді сөздердің қатарына халықтың инфляциялық болжамы да келіп қосылды деуге 

болады.



Фраза/слово Количество Частота %

«инфляция»

«өсім»

«баға»

«АҚШ»

«қыркүйек»

«экономика»

«инфляциялық болжам»

«шешім»

«мөлшерлеме»

24

11

9

7

7

7

6

6

6

2.95

2.09

1.60

0.98

0.86

0.86

0.74

0.74

0.74

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

баға
Инфляциялық


болжам

шешім

Экономика

АҚШ

қыркүйек

мөлшерлеме

өсім

инфляция

Ағымдағы экономикалық белсенділікті бағалау бойынша дэшборд 7

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


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 шарттар бойынша дэшбордқа арналған пайымдауларымыз:

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 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 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. 


