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ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР МЕН ДАМУ КЕЛЕШЕГІ

 Ағымдағы макроэкономикалық жағдайға қарап, кең 

көлемді инфляциялық қысым 2023 жылдың аяғына 

дейін сақталады деп болжауға болады. Сондай-ақ 

рецессиялық үдерістер байқалуда. Жалпы инфляциялық 

қауіп-қатерлер дезинфляциялық тәуекелдерге 

қарағанда жоғары және айтарлықтай қауіпті.

 Бағалардың өсуіне қарсы монетарлық шарттарды 

қатаңдату түріндегі шектеу шаралары ғаламдық 

экономикалық белсенділікке кері әсер етеді. Әлем 

елдерінің монетарлық реттеушілерінің іс-әрекеттері 

жиынтық сұраныс тарапынан дезинфляциялық ықпал 

тудыруға бағытталған. Алайда сұраныстың әлсіреуімен 

өлшемдес болатын, ұсыныс тарапындағы мәселелер 

инфляцияға қарсы шаралардың тиімділігін өтейді/

төмендетеді. Бұл ретте тұтыну сұранысын барған сайын 

шектеу іскерлік белсенділікті тұрақсыздандырады және 

оған қысым көрсетеді.

 Бағаларға қатысты жағдайды тұрақтандыру 

мақсатында сұранысты тежеуге бағытталған әрекеттер 

жеткіліксіз. Мұнда шектеулі ұсыныс мәселесін шешу 

қажет. Ол ұзақ уақыт бойы елең етілмеген болатын. 

Макроэкономикалық тұрақтылық орнатуға 

бағытталған шаралар көп жағдайда ұсынысты 

ынталандыруға бағытталуы тиіс

 Қытай экономикасы тарапынан тәуекелдер балансының 

ығысқандығы байқалады. Аспан асты елі «нөлдік 

төзімділік» саясатынан біртіндеп бас тартса, пандемия 

індетінің таралуы тоқтайтын болса, оның экономикасы 

өзінің белсенділігін қайта жандандырып, әлемде 

жиынтық ұсыныстың келешегін жақсартуы мүмкін. Бұл 

ретте егер Қытайда іскерлік белсенділік қалпына 

келетін болса, бұл кейінге қалдырылған сұраныстың 

қайтадан артуына және бағалардың тағы да күрт 

өсуіне әкеп соғуы мүмкін.

 Осылайша ғаламдық жоғары инфляциялық ахуал 

Қазақстандағы тұтыну бағаларына кері әсер етуде.

 Мұнай нарығындағы қолайлы баға жағдаяты 

мұнайдан түсетін табыстардың өсуіне ықпал етуде. 

Бұл, отандық экономиканың келешегі туралы 

болжамдар көңілсіз сипатта болып жатқан жағдайда 

дағдарысқа қарсы қолдаудың жоғары деңгейде 

сақталуына септігін тигізеді.

 Сұранысты монетарлық тұрғыда шектеуге қарсы 

мемлекеттік шығындардың өсуі бір жағынан оң 

экономикалық өсімді қамтамасыз ету үшін оны 

ынталандырушы шара болып табылады. Қазақстанның 

құрылымдық мәселелері инфляцияның бұдан әрі 

өршіп кетуіне әсер етуі мүмкін. Мұның шешімі – 

мемлекеттік саясатты мөлшерлеу бойынша 

шараларды жүзеге асыру.

 Біз орта мерзімді келешекте бағаларға қатысты 

жағдайды тұрақтандыруға көмектесе алатын 

факторларды көріп тұрған жоқпыз. Ішкі нарықта 

сұраныс пен ұсыныстың сәйкессіздігін шешуге көп 

уақыт керек.

Сондықтан біз жалпы алдағы 12 айлық мерзім ішінде 

«инфляция таргет аумағына қайтып келеді» деп 

ойламаймыз. Біздің болжам бойынша инфляция 

ағымдағы жылдың соңында 21%-ға жуық болады, ал 

2023 жылы 12.5-13.5%-ға дейін баяулауы мүмкін. Бұған 

ағымдағы жылдың жоғары базасының техникалық 

әсері негіз бола алады.



ӘЛЕМДІК ҮРДІС

Қарашада бүкіл әлемде инфляция мұнай бағасының 

төмендегендігі есебінен біртіндеп, төмендей бастады. Айта 

кетелік, биыл көктемжазда мұнай бағасының бір баррелі 

100 доллардан жоғары болған еді. Әлемдік экономиканың 

бәсеңдеуі ғаламдық стагфляцияның туындау қаупін 

арттырады. Өйткені монетарлық шаралар сұранысты 

тежеп жатыр. Соңғы деректер бойынша ФАО азықтүлік 

бағалары индексі 135.7 пункт деңгейінде тұрақтады. Бұл 

өткен жылдың мәніне сәйкес келеді. ФАО-ның жаңа 

шолуына сәйкес дәнді дақылдар нарығында 2022 жылы 

өндіріс бойынша болжамдар көңілсіз сипат ала бастады. 

Бұл әлемдік нарықта дәнді дақылдардың тапшы болу 

қаупін және бағасының өсу қаупін тудырады. 



Әлемнің көптеген елдерінде азық-түлік пен энергия 

тасымалдаушылар бағасының өсу қарқыны төмендеп 

жатыр. Инфляция да бәсеңдеуде. Бірақ соған қарамастан 

экономикалық агенттердің «инфляция жоғарылайды» 

деген болжамы әлі күшінде. Бағаның ұзақ уақыт бойы 

ушығып тұруы тұтынушылық мінез-құлыққа әсер етпей 

қоймайды: адамдар инфляцияның тағы да үдей түсетіндігін 

күтеді. Олардың бұл ойы, осы ойдан туған әрекеттері 

инфляцияны тұрақты және ұзақ мерзімді ете түседі. Олар 

бағаның өскендігіне таң қалмайтын болады. Бірақ есесіне 

жалақының өскендігін талап ете бастайды. Өйткені 

өздерінің сатып алу қабілетін бұрынғы деңгейде сақтап 

қалғылары келеді. 

Демек, баға әбден ауыздықталып, санада «ол төмендеп 

жатыр» деген сенім қалыптасқанша, пайыздық 

мөлшерлемелерді көтеру арқылы іскерлік белсенділікті 

әлсірету саясатын жүргізе беру керек. Ал инфляция 

баяулай бастаған соң, болжамдар да көңілді сипатқа ие 

болып, бағалардың серпініне кері әсері болмай қалды.

Қытай әлемде инфляциясы таргеттен төмен жалғыз 

мемлекетке айналды десе де болады. Өйткені «нөлдік 

төзімділік» саясаты тұтынушылық сұранысты төмендетті. 

Сәйкесінше бағалар да төмендей бастады. Қараша айында 

Аспан асты елінде іскерлік белсенділіктің қалпына тез келу 

ықтималдығы бірнеше есеге артты. Бұған үкіметтің 

пандемияға қарсы шараларды біртіндеп, жұмсартауға 

қатысты қадамдары себеп болды. 



Ұзаққа созылған логистикалық дағдарыстың себебінен 

тауарларды жеткізу жолдарында қысым одан әрі 

сақталуда (1 графика). Өндіріске, тауар мен шикізат 

тасымалдауға, сондай-ақ өндірісті қайта бағдарлауға 

қатысты өзіндік құнның қымбаттауы өндірушілердің 

шығындарын арттырып, бағалардың өсуіне әкеп соғуда. 

Оның үстіне геосаяси шиеленістер мен өзара санкциялар 

да жағымсыз әсер етіп жатыр. Түптеп келгенде мұның 

барлығы халықтың қалтасына салмақ түсіреді. 



Осылайша барған сайын қалтаны қағып жатқан 

қымбатшылық адамдардың өмір сүру сапасын 

төмендетіп, оларды қосымша ақша табуға итермелейді. 

Кредиттерге сұраныс артады, жалақыны көтеру талабы 

жиілейді және халыққа әлеуметтік қолдау көрсету 

қажеттілігі арта түседі. Олай жасамаса әлеуметтік 

шиенеліс ушығып, дау-жанжалдар туындайтыны сөзсіз.
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Соңғы деректер экономикада жоғары инфляциялық 

қысымның сақталуына сәйкес келеді. Қарашада тұтыну 

бағалары жылдық есепте 19.6%-ға өсті (а/а 1.4%). 

Бағалардың айлық өсімі баяулағанымен, ағымдағы 

инфляция өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 

2 еседен астамға жоғары. 



Инфляция сұраныс пен ұсыныстың бір мезеттегі ықпалы 

нәтижесінде қалыптасады. Тұтыну инфляциясы көп 

жағдайда тұтыну себетіндегі азық-түлік тауарлары 

бағасының қымбаттауына байланысты өседі (2-3 

графика):

 Азық-түлік тауарлары – 24.1% (а/а 1.8%, бір ай бұрын - 

1.4%)

 Азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 18.6% (1.6%, бір ай 

бұрын - 1.7%)

 Ақылы қызметтер – 14.1% (0.8%, бір ай бұрын - 1.7%). 



Теңге бағамының тұрақтылығы азық-түлікке жатпайтын 

тауарлар бағасының көтерілуін тежеуде. Осы ретте 

көкөністер мен жемістер бағасының өсуі жалпы тұтыну 

тауарларының бағасын қымбаттауға итермелеп жатыр.   

Базалық инфляция көрсеткіші өсу қарқынын үдете түсті 

және бағалар өсімінің жалпы көрсеткішінен жоғары 

қалыптасып, 21.8%-ға ға жетті (4 графика). Бұл ұзаққа 

созылатын жоғары инфляциялық ахуалдың белгісі және ол 

тұтыну тауарларына кең тарайды. 



Халықтың қымбатшылыққа қатысты болжамдары 

барған сайын көңілсіз сипат ала бастады. Қарашада олар 

бірден 21.6%-ға өсті (қазанда 19.0%). Бұл тұтыну 

инфляциясының мәнінен 200 базалық пунктке жоғары (5 

графика). Демек инфляция қарқыны да баяу төмендейді 

деген сөз.

Бұл іскерлік белсенділікке де әсер етеді: экономикада 

оны тежеуге бағытталған монетарлық шарттар ұзақ 

сақталады.   

Халықтың нақты табыстары соңғы 6 ай көлемінде 

біртіндеп төмендеді. Сөйтіп қазан айының қорытындысы 

бойынша жылдық есепте табыстар 11.7%-ға азайып кетті. 

2022 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 

тұтынылатын азық-түлік тауарларының сапасы нашарлады. 

Халық қымбат ет өнімдерінің орнына жарма және ұн 

өнімдерін көптеп сатып ала бастады. Сүт өнімдерін аз 

алатын болды. Өндірушілер өздерінің өнімдерін ішкі 

нарықта сатқаннан көрі сыртқа шығаруды жөн көреді. 

Өйткені әлемдік нарықта жекелеген азық-түлік тауарлары 

тапшы болып, бағасы өсе түсуде. Бұл мемлекетті 

бағаларды реттеу шараларын қолдануға итермелейтіні 

анық. Ал бұл дегеніңіз тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасына кері әсер етуі мүмкін. Өйткені 

тұтыну нарығында нарыққа жат, нарықтық емес 

бәсекелестік пайда болады.   

Азық-түлік инфляциясы. Осы ретте нан-тоқаш және ет 

тағамдары, өсімдік және жануар майларының бағалары 

өсуін бәсеңдетті. Күріш қымбаттап барады. Неге десеңіз, 

бұл бағытта мемлекет тарапынан берілетін көмекқаржы 

азайды әрі өндірушілердің шығындары көбейіп жатыр. 

Әлемдік нарықта да күріш бағасы қымбаттады. Бұған күріш 

жеткізуші елдердің ұлттық валюталарының долларға 

қатысты бағамы және күрішке деген сұраныстың артуы 

себеп болды. Психологиялық факторды да жоққа шығаруға 

болмайды. Ол күрішке деген сұранысты уақытша болса да 

арттырып жібереді: халық қанша айтқанмен «күріш бұдан 

бетер тапшы болып кете ме» деп қауіптенеді.
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ІШКІ ИНФЛЯЦИЯ

Азық-түліктік емес инфляция өткен айға қарағанда 

бірқалыпты өсті.   

Жалпы азық-түліктік емес инфляцияның деңгейі тұтыну 

тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің бағаларының 

өсу қарқынынан жоғары болып тұр. Бұған тұрғын 

үйкоммуналдық қызметі тарифтерінің қымбаттауы, 

теңгенің әлсіреуі, жеткізілімдер бағаларының қымбаттауы, 

импортты қайта бағдарлау шығындарының өсуі себеп 

болуда. Мына тауарлар топтамасында бағалардың айлық 

өсімі баяулады: киім-кешек пен аяқ киім, тұрғын үйді 

жөндеуге қажетті материалдар, жиhаз бен кілемдер, 

тоқыма бұйымдары, дәрі-дәрмектер, жуғыш және 

тазартқыш заттар. Соңғы 12 айдың ішінде тұңғыш рет 

тұрмыстық аспаптар бағасында дефляциялық үдерістер 

байқалды. Бұл ретте бағалардың өзі жылдық есепте 12 

айдың ішінде ширек пайызға өсті.   

Дизель отыны бір ай ішінде 12%-ға жуық қымбаттады. Оған 

өндірушілер мен делдалдардың сауда-сату үстемелерінің 

өсуі, дизель отынына қатысты акциз мөлшерлемелерінің 

артуы, сондай-ақ оған деген сұраныстың артуы себеп 

болды. Диезль отыны бағасын тұрақтындыру үшін Үкімет 

Шымкент мұнай өңдеу зауытының жүктемесін көтеруді 

жоспарлап отыр.   

Автокөлік құралдарының бағасы да өсе бастады. Бұған 

дейін ол дефляцияны көрсеткен болатын. Сонымен қатар 

кеңсе тауарлары мен кітаптар, сондай-ақ жеке пайдалану 

тауарлары да қымбаттауда.   

Сервистік инфляция айлық тұрғыда әжептеуір баяулады. 

Бірақ әлі де жоғары. Мына көрсетілетін қызметтерде 

дефляциялық үдерістер байқалуда: тұрғын үйді жалға беру 

және күтіп ұстау, қонақ үй қызметі, электр қуаты қызметі, 

амбулатория қызметі, темір жол тасымалы қызметі, ойын-

сауық және спорттық сипатта қызмет және білім беру 

қызметі.

Бұл қызметтердің бағасының төмендеуіне тұрғын үйді 

жалға беру және қонақ үй қызметі бағаларының қайта 

түзетілгені себеп болды. Бұлай болуына ресейлік 

азаматтар тарапынан сұраныстың азаюы, сондай-ақ ауа-

райының қолайсыздығына байланысты ойын-сауық 

сипатындағы қызметтердің танымалдығының төмендегені 

әсер етті.



Орталық жылыту жүйесінің, ыстық су мен суық судың, су 

тартудың және қоқыс шығару тарифтері барған сайын өсіп 

барады. Өйткені коммуналдық қызметтерді жеткізушілер 

өздеріне тиімді тариф деңгейіне ұмтылуда. Бұған дейін ол 

шектеліп келген болатын. Жолаушыларға арналған әуе 

көліктерінің бағасы да айтарлықтай өсті. Сондай-ақ 

техникалық қызмет көрсету және жеке автокөлік 

құралдарын жөндеу жұмыстары да қымбаттады. 



Жылдық инфляция Қазақстанның өңірлеріне қарай 

19.7-23.8% ауқымында болды. Максималды өңірлік 

инфляция әлі де Маңғыстау облысында байқалуда – 23.8% 

(еліміз бойынша азық-түлік өнімдері мен ақылы қызметтер 

бағасының рекордтық өсімі есебінен). Ең төмен инфляция 

Алматы мен Жамбыл облыстарында тіркелді (тұтыну 

инфляциясының барлық құрамдауыштары орташа 

республикалық мәннен төмен). Азықтүліктік емес 

инфляцияның өсу қарқыны еліміздің әр өңірінде әрқалай. 

Абай облысында тұтыну бағалары бұрынғы деңгейінде 

қалды. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар дефляциясының 

қарқыны азық-түлік және сервистік инфляцияның өсу 

қарқынына тең.
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Қосымша
1 графика: Жеткізілім тізбегіндегі қысым индексі 
(орташадан стандартты ауытқулар саны)

2 графика: Тұтыну инфляциясы1 
(%-бен, жылдық тұрғыда)

3 графика: Тұтыну инфляциясы 
(%-бен, айдың өткен айға қатысы)

8.7 8.4 8.5 8.7

12.0
13.2

14.0
14.5 15.0

16.1
17.7

18.8
19.6

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

Дереккөз: www.newyorkfed.org

Дереккөз: ҚР СЖРА ҰСБ, Jusan Analytics есептеулері

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚРҰБ

ТБИ спрэді ж/ж

ТБИ а/а

ТБИ а/а жатықтырылған m=3

азық-түлік тауарлары

азық-түлікке жатпайтын тауарлар

ақылы қызметтер

1Тұтыну инфляциясының құрамдас бөліктерінің серпіні олардың тұтыну себетіндегі салмақтық коэффициентіне қарай түзетілді

БАҒА БАРОМЕТРІ: 2022 Қараша



Қосымша
4 графика: Базалық инфляция2 
(%-бен, жылдық тұрғыда)

5 графика:Тұтыну инфляциясы жылдық тұрғыда және инфляциялық болжам
( %бен, жылдық тұрғыда )
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17.7
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21.0
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14.1

базалық инфляция2

тұтыну инфляциясы

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚРҰБ

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚРҰБ
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10.3

6.2

11.4

11.4

11.7

14.8
15.6

16
16.5

19

21.6

халықтың инфляциялық болжамы

тұтыну инфляциясы
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Қосымша
6 графика:Азық түлік инфляциясының серпіні
(%бен, жылдық тұрғыда )

7 графика:Азық түліктік емес инфляцияның серпіні
(%бен, жылдық тұрғыда )

8 графика:Сервистік инфляцияның серпіні
(%бен, жылдық тұрғыда )

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚРҰБ

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚРҰБ

Дереккөз: ҚР Ұлттық статистика бюросы, ҚРҰБ

нан-тоқаш бұйымдары және жарма

Жемістер мен көкөністер

өсімдік және жануар майы

сүт өнімдері

қант және конд. бұйымдар

ет (ет өнімдерін қосқанда)

жұмыртқа

азық-түлік инфляциясы

тұрмыстық аспаптар

дәрі-дәрмектер

жеке пайдалануға арн. тауарлар

автокөлік сатып алу

сұйытылған газ

сыртқы киім

жуғыш және тазартқыш заттар

дизель отыны

азық-түлікке жатпайтын 
тауарлар

тұрғын үйді күтіп ұстау
жеке қызмет көрсету
жолаушы көлігі
жалға беру

қоғамдық тамақтандыру
емханалық қызмет
білім беру

қонақ үй қызметтерін ұсыну
ақылы қызметтер
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ӨҢІРЛІК ИНФЛЯЦИЯ
1кесте : Өңірлік тұрғыдағы тұтыну инфляциясы
(2022жылдың қарашасының қорытындысы , бен)

Жалпы республикалық 
бағалармен салыстырғанда 
өңірлердегі бағалар

Төмен Жоғары
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Бұл таза ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics тарапынан қандай да 
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пайдаланғандары үшін біз жауапты болмаймыз. «Jusan Bank» АҚ Jusan Analytics тұлғасында 
жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал 
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Бұл жұмстағы жарияланған ақпарат жеке пайдалануға қолжетімді, 

бірақ коммерциялық тұрғыда таратуға арналмаған және Jusan Analytics-тің алдын ала жазбаша 
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