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Түркиядағы жер сілкінісі салдарынан Әзірбайжан 
мұнай экспорттауды уақытша тоқтатуға мәжбүр 
болды 
https://eurasianet.org/turkish-earthquake-halts-azerbaijans-oil-exports

Әзірбайжан

Ирак-
Түркия 

құбыры

Зілзала 
ошағы

Грекия Жейхан 
порты

Дереккөз: https://www.bqprime.com/amp/world/quake-latest-turkish-army-in-rescue-operations-oil-flows-begin 

2023 жылдың 6 ақпанында Түркияның оңтүстігінде магнитудасы 7.8 және 7.5 балл болатын өте қуатты екі 
жер сілкінісі болды. Сол күні елдегі ең ірі Жейхан мұнай порты жұмысын уақытша тоқтатты. Одан 
Әзірбайжан мен Ирактан мұнай тасымалданатыны белгілі. Бұған себеп болғаны, Жейхан терминалының 
бірі – Әзірбайжан құбыр желісінің танкерге жалғанатын жері зақымдалды. Мұнай сол жерден 
халықаралық нарыққа шығарылатын.



8 ақпанда порт басшылығы Ирак мұнайын кері экспорттауды қайта жандандырды.

Әзірбайжаннан шикі мұнай БТЖ арқылы Жейханға жеткізіледі және сұйыққоймаларда  сақталады. Оны 
қайта экспорттау 12 ақпанда қайта қолға алынады. 

 

Жейхан порты шикі мұнайды екі трансшекаралық құбыр желілерінен алады: 

Баку-Тбилиси-Жейхан (БТД) құбыр желісі бойынша Грузия арқылы Түркияның Жерорта теңізі жағалауына 
шамамен 660 мың баррель мұнай жеткізіледі, ал Киркук-Жейхан құбыр желісі арқылы Ирактың 
солтүстігінен тәулігіне 390 мың баррель тасымалданады. Одан әрі мұнай Жейхан терминалынан 
танкерлер арқылы Шығыс Еуропа елдеріне шығарылады. Жоспарланған 7 млн мұнай баррелінің 2 
миллионы 6-12 ақпан аралығында Жейхан порты арқылы  экспортталатын болады. 

 Абылай Асылхан

https://eurasianet.org/turkish-earthquake-halts-azerbaijans-oil-exports
https://www.bqprime.com/amp/world/quake-latest-turkish-army-in-rescue-operations-oil-flows-begin


Талдаушылардың Қытай экономикасының өсетіндігі 
туралы болжамы сенімді бола түсуде 
 https://kapital.kz/world/112916/analitiki-uluchshayut-prognozy-po-rostu-ekonomiki-kitaya.html

Қытай ЖІӨ-сінің 2023 жылға қарасты нақты өсімі: 

Бұрынғы болжам: Қазіргі:

“Қытай өзінің шекарасын ашып, ковидке қатысты шектеулерді жоя бастаған соң, көптеген рейтингтік 
агенттіктер мен халықаралық қаржы ұйымдары Қытай экономикасының өсіміне қатысты болжамдарын 
көтерілу жағына қарай қайта қарады. Біз бұл фактор Қытайдың ғана емес, әлемдік ЖІӨ-нің дамуына да оң 
сипатта әсер етеді деп санаймыз. Өйткені әлемдік экономикада Аспан асты елінің үлесі жыл өткен сайын 
артып жатыр. Биыл халық пен бизнес тарапынан тұтыну қабілетінің қалпына келуі Қытай экономикасы 
өсімінің басты қозғаушы күшіне айналмақ. 



Бұл ретте құрылыс жобаларының жүзеге асуы кідіргені салдарынан зардап шеккен жылжымайтын мүлік 
нарығы, тұрғын үйге деген сұраныстың төмендеуі және АҚШ пен Еуропа тарапынан сұраныстың 
төмендеу қаупінің күшейе бастауы кері әсер етуі мүмкін. Қытай экономикасының қарқынды түрде өсе 
бастауы Қазақстан үшін оң сипатқа ие. Өйткені отандық тауарларға сұраныс артады (экспортымызда 
Қытайдың үлесі шамамен 20%) және энергия тасымалдаушылардың бағасы тұрақты түрде жоғары болып 
тұрады”

Клара Сейдахметова

https://kapital.kz/world/112916/analitiki-uluchshayut-prognozy-po-rostu-ekonomiki-kitaya.html


Жыл басында тұрғын үй бағасы тағы да қымбаттады

Тұрғын үй бағаларының серпіні, мың тг./шаршы м.
Жаңа тұрғын үйлердің орташа сату бағалары

Пәтерлерді орташа қайта сату бағалары 

Әлемдік ипотекалық 
дағдарыс

 Әлемдік қаржылық 
дағдарыс

алдыңғы айға %-бен

Жаңа 
құрылыстардағы 
бағалар

Қайталама 
нарықтағы бағалар

өткен жылдың сәйкес кезеңіне %-бен

“Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығының негізгі генераторы – халықты (қолжетімді ипотека бағдарламалары) 
және құрылыс компанияларын (көмекқаржылар) мемлекет тарапынан қолдау шаралары. Айталық, 2029 жылға дейін 
ұзартылған «7-20-25» бағдарламасы ипотекалық несиелердің әрі қарай көптеп берілуіне (ипотекалық тұрғын үй 
қарыздарында коммерциялық ипотеканың үлесі бар болғаны шамамен 1%) және сәйкесінше тұрғын үй бағасының 
өсуіне әкеп соғады. Осы ретте айта кету керек, аталмыш бағдарлама бойынша Алматы мен Астанадағы тұрғын 
үйлерге қатысты 2018 жылы бекітілген максималды баға қайта қаралмағандықтан, шаршы көлемі кішкентай 
пәтерлерге деген сұраныстың есебінен бағалар одан әрі өсетін болады. Дейтұрғанмен, елде бастапқы тұрғын үй 
бағасының өсуі 2022 жылы құрылыс материалдары мен жұмыстардың айтарлықтай қымбаттауына байланысты орын 
алды. Ағымдағы жылы сарапшылар тұрғын үй құрылысының қарқыны бәсеңдейтіндігін (2022 жылы қолданысқа 
8.8%-ға аз берілді) және тұрғын үй бағасы 5-7%-ға қымбаттайтындығын болжап отыр.”

Гульназ Алдибекова

Жаңа 
құрылыстардағы 
бағалар

Қайталама 
нарықтағы бағалар



Қазақстаннан ақшаның қай елдерге жылыстағаны 
туралы. Өткен жылы Қазақстаннан Өзбекстанға ақша 
аудару көлемі шамамен 300 млрд теңгеге жетті.
https://lsm.kz/perevody-iz-kazakhstana-dekarb

Нетто негіздегі ақша түсімі (шетелге жасалған аударымдарды 
шегергендегі шетелден аударылған ақшалай түсімдер), млрд теңге

Түркия Ресей Өзбекстан Қырғызстан Грузия

Дереккөз: ҚРҰБ деректері 

“2022 жылы шетелге жасалған жалпы ақшалай аударымдар 1 трлн теңгені құраса, Қазақстанға шамамен 678.5 млрд 
теңге аударылған. 

Қазақстаннан ең көп ақшалай аударымдар Өзбекстанға (282.2 млрд теңге), Түркияға (271.9 млрд теңге) және Ресейге 
(203.7 млрд теңге) жасалған. Өзбекстан мен Қырғызстанға жасалатын аударымдар қашанда жоғары. 



Өйткені Қазақстанда істейтін көптеген шетелдіктер тапқан табыстарын осы көрші елдердегі туған-туыстарына 
аударады. Лираның әлсіреуі отандастарымыздың оған деген сұранысын арттырды. Өйткені валюта бағамы осындай 
болып тұрған кезде қазақстандықтарға түркиялық тауарларды  сатып алып, Қазақстанға әкеліп қайта сатқан тиімді. 
Жағдай геосаяси қақтығыстардың салдарынан да ушыға түсті. Сәйкесінше көптеген кәсіпкерлердің сұраныс арнасын 
Ресейден Түркияға қарай бұрған жайы бар. 



Қазақстан ресейліктер үшін нағыз тиімді нарық алаңына айналды. Олар санкцияларды айналып өтіп, Қазақстаннан 
шетелдік тауарларды көптеп сатып ала алады. Соның арқасында тауарларды Ресейге қайта экспорттау күшейе түсті, 
сәйкесінше ақшалай түсімдер де артты. Мысалы, Ресейден елімізге 357.1 млрд теңге аударылды. Бұл сырттан келетін 
барлық аударымдардың жартысынан астамын құрайды.”

Сунгат Рысбек

https://lsm.kz/perevody-iz-kazakhstana-dekarb


 2022 жылы банктер 24.1 трлн теңгеге жаңа 
кредиттер берді 
https://kapital.kz/finance/112852/za-2022-god-banki-vydali-novyye-kredity-na-24-1-trln-tenge.html

Дереккөз: ҚРҰБ деректері

Заңды тұлғалар Орташа қарыз беру деңгейі

Қарыз беру, трлн теңге

Жеке тұлғалар

Берілген кредиттер бойынша орташа 
өлшемді мөлшерлемелер, %

Заңды тұлғаларЖеке тұлғалар

“2022 жылы елімізде берілген қарыздардың көлемі 12%-ға артып, 24.1 трлн теңгені құрады. Осы ретте жеке 
тұлғаларға берілген кредиттердің көлемі заңды тұлғаларға берілген кредиттерден асып түсті. Бұл негізінен базалық 
мөлшерлеменің бірнеше рет көтеріліп, сәйкесінше несие беру мөлшерлемелерінің өсуіне байланысты орын алғанын 
айта кету керек. Негізінен базалық мөлшерлемелердің көтерілуі жеке тұлғаларға берілетін қарыздардың 
мөлшерлемелеріне әлсіз әсер етеді. Сәйкесінше маркетингтік акциялар кезінде жеке тұлғаларға берілетін қарыздар 
арзандай түседі. Жалпы бөлшек саудалық қарыздардың орташа өлшенген мөлшерлемесі 16-18% ауқымында келе 
жатыр. 



Несие беру нысандары тұрғысынан қарасақ, тұрғын үй сатып алуға қарағанда (2.2 трлн теңге) тұтынушылық 
мақсаттарға көп несие беріліпті (8.6 трлн теңге). Бір қызығы, айналым қаражатын толықтыруға берілген несиенің 
көлемі тұтынушылық мақсаттарға берілген ақшамен бірдей (8.6 трлн теңге). 



Сауда – банктер үшін басты несие беру нысаны болып қалуда. Сәйкесінше бұл салаға берілген несиелер өнеркәсіп 
саласына берілген несиелерден 2.5 есе көп. Несие берудің бұлайша өнімсіз өсуі экономикада артық сұранысты 
қалыптастыруға ықпал етуде.”

Сунгат Рысбек

https://kapital.kz/finance/112852/za-2022-god-banki-vydali-novyye-kredity-na-24-1-trln-tenge.html
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Жауапкершілікті шектеу:  

Jusan Analytics - «Jusan Bank» АҚ аналитикалық құрылымдық бөлімшесі.

Бұл тек ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics тарапынан қандай да бір 
ұсынысқа немесе есеп-қисап, іскерлік, қаржылық, инвестициялық, заңдық, салықтық немесе басқа 
да кәсіби консультациялар беру не болмаса қызмет көрсетуді ұсыну бойынша 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 емеспіз. «Jusan Bank» АҚ Jusan Analytics тұлғасында 
жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал 
дәлсіздіктерді түзетуге міндетті емес. 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.

Материалды пайдалану мәселесі бойынша Jusan Analytics-ке жүгініңіз:





Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 
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