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Инфляция болжамы туралы
2017 жылғы 29 қараша

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жылына 4 рет болжамдық раундтар
өткізеді, олардың барысында негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің, бірінші кезекте
инфляцияның орта мерзімді кезеңге (алдағы 7 тоқсанға) арналған болжамы жүзеге
асырылады. Алынған болжамдар мен бағалаудың негізінде Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі ақша-кредит саясаты бойынша, оның ішінде базалық мөлшерлеменің
деңгейі бойынша шешімдер қабылдайды.
2017 жылғы 23 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «2017 жылғы
қазан-қараша» кезекті болжамдық раундын1 аяқтады. Болжамдық кезең – 2017 жылғы
4-тоқсан – 2019 жылғы 2-тоқсан аралығында.
Базалық сценарий ретінде бүкіл болжамдық кезең бойы бір баррель үшін 50 АҚШ
доллары деңгейіндегі мұнай бағасының сценарийі2 қарастырылады.
Болжамдарға сәйкес Қазақстандағы жылдық инфляция 2017 жылғы 4-тоқсанда
6-8% нысаналы дәліздің жоғары шегіне жақын болады, ал 2018 жылы 5-7% нысаналы
дәлізге біртіндеп кіре бастайды (1-график). Сонымен қатар, «2017 жылғы шілде-тамыз»
алдыңғы болжамдық раундының шеңберінде бағалаумен салыстырғанда нысаналы
дәлізге кіру бағыты өсу жағына қарай өзгерді. Бұл ет өнімдері және жеміс-көкөніс өнімі
нарығындағы ұсыныс күйзелістерін, сондай-ақ ЖЖМ нарығындағы күйзелістерді және
іргелі емес факторлардан туындаған теңгенің АҚШ долларына қатысты айырбастау
бағамының әлсіреуін көрсетеді, бұл инфляциялық күтулердің өсуіне әкелді. Бұл ретте
2018 жылғы 2-3-тоқсандарда бұл күйзелістердің әсерінің сарқылуы күтіледі. Мұнайға
және астық өнімдеріне тұрақты бағалар, ішкі сұраныс тарапынан әлсіз дезинфляциялық
қысым кезінде инфляциялық күтулердің төмендеуі инфляцияның 2018 жылы 5-7%-дық
және 2019 жылдың басында 4-6%-дық нысаналы дәлізге кіруіне апарады.
Соңғы бағалауға сәйкес экономикалық өсімнің қарқыны 2017 жылы 3,5%-ға дейін
(алдыңғы болжамдық раундта 3,1%) үдейді және 2018 жылы 2,8%-ға дейін (алдыңғы
болжамдық раундта 3,0%) шамамен баяулайды. Өсім қарқынын қайта қарау 2017 жылғы
3-тоқсанда экономиканың нақты секторында қалпына келу процестері үдемелеуімен
байланысты. Минералдық ресурстарды өндіру көлемінің ұлғаюы экономиканың өсуіне
негізгі үлесті қосты. Экономиканың қалған салаларында оң серпін сақталуда. Базалық
салалар бойынша шығарылым индекстерінің өзгеруіне негізделетін қысқа мерзімді
экономикалық индикатор 2017 жылғы 10 айдың қорытындысы бойынша өткен жылғы
тиісті кезеңмен салыстырғанда 5,4%-ға өсті. Күтілгендей, негізгі капиталға
инвестициялардың өсуі экономиканың өсу қарқынын қолдауды жалғастыруда. Өндірістік
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Макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы 2017 жылғы 9 қарашадағы жағдай бойынша статистикалық
ақпарат негізінде дайындалды.
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Аса ірі инвестициялық банктердің және халықаралық институттардың (Thompson Reuters, Bloomberg,
Дүниежүзілік банк, ХВҚ) пікіртеріміне және болжамдарына сәйкес Brent сұрыпты мұнайдың орташа бағасы
2017 және 2018 жылы тиісінше бір баррель үшін 53,4 және 55,8 АҚШ долларын құрайды.
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белсенділіктің кеңеюі аясында инвестициялар өсімінің ағымдағы орташа қарқыны
сақталатыны күтілуде.
Үй шаруашылығы тұтынуының қалпына келуі баяу қарқынмен орын алуда. Бір
жағынан ол жеке кредиттеу өсуінен қолдау табуда, алайда халықтың нақты ақшалай кірісі
қысқаруымен шектелуде. Осы фактіге орай нашар оңнан әлсіз теріске қарай болжам
кезеңінде шығарылым аралығын бағалау қайта қаралды, бұл экономикада түгелдей
болжамды кезең ішінде дезинфляциялық қысым сақталатынын білдіреді. Бағалау
бойынша, аралық 2019 жылғы 2-тоқсанда жабылады.
Осылайша, экономикалық өсудің ағымдағы құрылымына байланысты болжамды
кезеңде экономиканы әртараптандыруға байланысты өзгерістер күтілмейді, бұл сыртқы
күйзелістерге айтарлықтай ұшырағыштыққа ықпал етеді.
Болжанатын кезеңде экономикалық өсімнің алғышарты өзгерістерге ұшыраған
жоқ. Ішкі тұтынуды қалпына келтіру, негізгі капиталға инвестициялардың өсуі күтіледі. Ішкі
сұраныстың кеңеюі нәтижесінде тұтынушылық және инвестициялық тауарлар
импортының өсімі ІЖӨ өсімінің тежеуіш факторы болады.
Сыртқы сұраныстың серпіні алдыңғы болжамдық раундтың бағытына сәйкес
келеді, оның шеңберінде Еуропалық одақтың экономикасын, Ресейдің ІЖӨ өсуінің әлсіз
оң қарқынын, Қытайдың экономикалық өсуінің құлдырайтын, алайда әлі де болса,
жоғары қарқынын қалпына келтіру болжанып отыр.
Өз кезегінде, бір баррель үшін 40 АҚШ доллары болатын сценарий іске асырылған
кезде жылдық инфляция 2017-2018 жылдары нысаналы дәліздің жоғары шегінен
жоғарырақ болады, бұл ақша-кредит жағдайларының күшеюін талап етеді.
«2017 жылғы қазан-қараша» болжамдық раундының нәтижелері бойынша
барынша толығырақ ақпарат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сайтында 2017
жылғы 3-тоқсандағы «Инфляцияға шолуында» жарияланады.
1-график
Brent мұнайының бағасы бір баррель үшін 50 АҚШ доллары болған кездегі
инфляция болжамы және фактісі, өткен жылдың тиісті тоқсанымен салыстырғанда
тоқсанда %-бен (бір тоқсандағы орташа алынғаны)
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